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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Slovo starosty obce
UPLYNULA ZIMA A ZAâÍNÁ JARO. P¤ÍRODA SE PROBOUZÍ A ZAâÍNAJÍ SE
PROJEVOVAT I PRVÉ V¯SLEDKY NOVÉHO VEDENÍ NA RADNICI. 

Za nejvût‰í úspûch povaÏujeme
ukonãení volebních rozbrojÛ a nastole-
ní konstruktivní spolupráce celého za-
stupitelstva na fie‰ení konkrétních pro-
blémÛ. Pfii posledním zasedání zastupi-
telstva byla velká diskuze kolem nûkte-
r˘ch problémÛ a pfies rÛznost názorÛ
bylo pfii koneãném hlasování dosaÏeno
plné shody v‰ech.

Podafiilo se sestavit obecní rozpoãet
na tento rok umoÏÀující pokraãování
pfiedchozích projektÛ i pfiípravu nov˘ch.

Rozvíjí se spoleãensk˘ Ïivot. Aktivi-
tou Obãanského sdruÏení Ïen s pfiispû-
ním obce, fiady podnikÛ a podnikatelÛ
se uskuteãnila fiada spoleãensk˘ch
akcí pro dûti i dospûlé. 

Vypracovali jsme fiadu rozvojov˘ch
projektÛ se Ïádostmi o dotace.

ProtoÏe prioritou je péãe o dûti a
mládeÏ byly pfiedloÏeny projekty na fie-
‰ení havárie topení v základní ‰kole, na
nové ‰kolní hfii‰tû, dûtské hfii‰tû. PoÏá-
dali jsme o dotaci na prodlouÏení cyk-
lostezky k Tivoli. Zpracovává se projekt
rekultivace pískovny ve Valtífiovû na
sportovnû rekreaãní areál. 

Museli jsme pfiijmout i nepopulární
opatfiení - zdraÏení vodného a stoãné-
ho po ãtyfiech letech stál˘ch cen. RÛst
nákladÛ jiÏ nebylo moÏné dále dotovat.

Dlouhodob˘ nedostatek sráÏek zhatil
oãekávání, vkládané do nemal˘ch in-
vestic ve vodním hospodáfiství a tak
bude nutné i letos dále investovat do
získání kvalitní pitné vody.

Stále více stojí obec dotování svozu
komunálních odpadÛ. Pomoci mohou
obãané tfiídûním odpadÛ z domácností. 

Zahájily se práce na strategické kon-
cepci rozvoje obce i mikroregionu Vel-
kobfiezensko na pfií‰tích 15 - 20 let.
¤e‰í moÏnosti rozvoje bydlení, zamûst-
nanosti, moÏnosti turistiky a rekreace,

cyklostezky, muzeální Ïeleznice, kul-
turních památek, labské vodní cesty.
Rozvoj zdravotní a sociální péãe, infra-
struktury obce, vodního hospodáfiství,
dopravy atd.

MoÏnosti rozvoje obce jsou limitová-
ny obecním rozpoãtem. Na‰e rozvojo-
vé projekty se neobejdou bez získání
dotací z fondÛ kraje, ministerstev nebo
EU. Získání dotací pfiedpokládá ale i
povinnou finanãní spoluúãast obce.
Musíme proto nacházet i úspory pro-
vozních v˘dajÛ. Na vefiejném osvûtlení

úspornûj‰ími svítidly, omezením obec-
ních dotací na likvidaci odpadu a vodu,
regulací vytápûní obecních domÛ atd. 

Rád bych pfiipomnûl, Ïe obecní zále-
Ïitosti jsou záleÏitostí v‰ech obãanÛ.

Îádáme proto vás v‰echny o aktivní
spolupráci pfii tvorbû kvalitních rozvojo-
v˘ch projektÛ. O tfiídûní odpadÛ z do-
mácností. O udrÏování ãistoty a pomoc
pfii zlep‰ování vzhledu obce. 

O aktivní úãast na spoleãenském
dûní a Ïivotû v obci.

Závûrem pfieji v‰em, aby s jarem
rozkvetla nejen celá pfiíroda, na‰e obec
ale i pohoda v nás. 

Ing. Miroslav Moucha, starosta

MASOPUST VE VELKÉM B¤EZNù. Dne 24. února se konal ve Velkém
Bfieznû masopust. Akce zaãínala ve 12:30 u místní vyhlá‰ené restaurace Ti-
voli. Odtud vyráÏel prÛvod smûrem k pivovaru, kde jiÏ byly nachystány vep-
fiové hody. Masopustního veselí se zúãastnili i nûktefií Ïáci 6. tfiídy na‰í ‰koly,
ktefií v sobotu od 10:00 pracovali ve ‰kole na sv˘ch krásn˘ch maskách spo-
leãnû s tfiídní  uãitelkou. Ve 12:15 se k nim pfiidali je‰tû dal‰í Ïáci (ti mûli
masky jiÏ z dfiívûj‰ka) a v‰ichni se vydali do ulic...
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ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Pro rozvoj obce máme pfiipravenu

celou fiadu projektÛ a i v souãasné
dobû se dal‰í pfiipravují.

Byla zahájena stavba dvanácti soci-
álních bytÛ ve Vítovû.

V zásobníku projektÛ je pfiipraven jiÏ
z minulého období projekt na v˘stavbu
dal‰ího domu DPS v zahradû pod
Bahnhotelem, autobusové zastávky ve
Vítovû, dokonãení rekonstrukce ulice
Zadní a prodlouÏení cyklostezky k Tivo-
li. Rozpracovány jsou projekty na ãistír-
nu odpadních vod a na pfiivadûã pitné
vody z Le‰tiny.

Novû se pfiipravují projekty a byly po-
dány Ïádosti na dotace na akce: havá-
rie ústfiedního topení v základní ‰kole,
‰kolní hfii‰tû u Z·, dûtské hfii‰tû u horní
budovy Z· a prodlouÏení cyklostezky.
Tyto Ïádosti o investiãní dotace jsou
celkem o rozpoãtov˘ch nákladech ve
v˘‰i 10,0 mil Kã se spoluúãastí obce ve
v˘‰i cca 1,0 mil Kã.

Pfiipravuje se v souvislosti s rekon-
strukcí silnice Ústí - Dûãín v˘stavba
pfiechodÛ pro pû‰í u nádraÏí, na kfiiÏo-
vatce na Homoli a v kolonce. Plánová-
na je oprava komunikace od obchodu k
Mirelu ve Valtífiovû a ãást ulice Zadní.

Dále se pfiipravují projekty na zmûnu
elektrovytápûní v matefiské ‰kole, od-
stranûní hygienick˘ch závad v praktic-
ké ‰kole, regulace vytápûní v obecních
domech, posílení vodojemu ve Vítovû,
rekultivace pískovny ve Valtífiovû na
sportovnû rekreaãní areál.

Pro zv˘‰ení bezpeãnosti se pfiipravu-
je zámûr roz‰ífiení ulice od Mirelu, vãet-
nû úpravy kfiiÏovatky lodûnice. Dále po-
sunutí autobusové zastávky do prosto-
ru u parãíku pfied kostelem ve Valtífiovû.

Zahájily se práce na zmûnû územní-
ho plánu zahrnující území mezi Velk˘m
Bfieznem a Valtífiovem k zástavbû a do-
pravního propojení.

Intenzivnû se pracuje na inovaci
„Strategie rozvoje mikroregionu Velko-
bfiezensko“ ve spolupráci s obcemi
Malé Bfiezno, Zubnice a Homole a
moÏná i Maleãov.

V této inovaci by mûl b˘t zahrnut
program rozvoje obce na pfií‰tích 10 aÏ
15 let, zahrnující oblasti bydlení, vodní-
ho hospodáfiství, dopravy, sportu a tu-
ristiky, zdravotní a sociální péãe, za-
mûstnanosti a podnikatelsk˘ch pfiíleÏi-
tostí. 

V dubnu pfiipravujeme vefiejné pro-
jednání v‰ech pfiipravovan˘ch rozvojo-
v˘ch programÛ jak v Tivoli, tak ve Valtí-
fiovû, pfii kterém oãekáváme va‰i hoj-
nou úãast a va‰e podnûtné pfiipomínky
a námûty. Pfiesné termíny vãas ozná-
míme plakáty po obci.

Povolení k odbûru a vypou‰tûní vod -
pp rr oo   oo bb ãã aa nn yy   nn ee pp oo dd nn ii kk aa jj íí cc íí
Stav , kdy není tfieba nic dûlat:
■ studna je postavena pfied rokem 1955 (v
pfiípadû kontroly platí stará projektová doku-
mentace, posouzení stáfií studny, svûdecké
v˘povûdi apod.)
■ studna vybudovaná po roce 1955, má ko-
laudaci a povolení k odbûru pro individuální
zásobovaní - platnost povolení nezaniká
■ pokud se studna prokazatelnû nevyuÏívá a
nebude se vyuÏívat
Stav, kdy je tfieba zjednat nápravu:
■ studna postavená a zkolaudovaná po roce
1955 - musí se Ïádat o povolení k odbûru
■ studna postavená na ãerno bez jakéhokoli
povolení - bude zahájeno fiízení o zru‰ení a
odstranûní studny - bude-li splÀovat urãité
podmínky lze ji dodateãnû povolit a vydat po-
volení k odbûru
■ odbûr povrchové vody s pouÏitím strojního

Kouzlo kvûtin na na‰ich
zahradách a oknech

Máte rádi hezké prostfiedí?
Vûnujete svÛj ãas zahrádce, pû-
stujete kvûtiny na oknech a bal-
kónech?

Obecní úfiad vyhla‰uje soutûÏ
pro obyvatele V.Bfiezna a Valtí-
fiova ve 2 kategoriích:
1. nejupravenûj‰í zahrada
2. nejrozkvetlej‰í okno, bal-
kón

Zaãátkem ãervence vybere
nezávislá komice 10 finalistÛ z
kaÏdé kategorie. 

Dne 16.7.2007 probûhne finá-
le a vyhlá‰ení vítûzÛ. Prvá tfii
místa budou finanãnû odmûnû-
na. Pfiejeme v‰em mnoho pûsti-
telsk˘ch úspûchÛ!    V.Horálek

pfiedseda komise zvelebování 
a Ïiv. prostfiedí 

zafiízení a pfiípadné stavební úpravy vÏdy vyÏa-
duje povolení

Vypou‰tûní odpadních vod do vod povr-
chov˘ch nebo podzemních: 

KaÏd˘, kdo vypou‰tí odpadní vody do vod
povrchov˘ch nebo podzemních musí mít povo-
lení od správního vodohospodáfiského úfiadu
(nevztahuje se na povolení vydaná od 1. 1.
2002 a povolení s nabytou úãinností k 31. 12
2001) - ostatní musí Ïádat. Prvoinstanãním vo-
doprávním úfiadem je Obecní úfiad Velké Bfiez-
no - stavební úfiad. 

Formuláfie k podání Ïádostí si lze vyzved-
nout na Obecním úfiadû Velké Bfiezno - sta-
vební úfiad nebo vodárensk˘ a kanalizaãní pro-
voz.

Upozornûní: O zmûnu musí Ïádat napfiíklad
drobní Ïivnostníci, ktefií mají svou firmu ve
vlastním rodinném domû, nebo majitelé chat,
ktefií je ãas od ãasu pronajímají. V˘jimku tvofií
povolení s nabytou právní mocí po 1. lednu
2002.                                   Vûra Nováková
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Smûrování a v˘voj vodního hospodáfiství v na‰í obci ve vazbû na
celoevropsk˘ trend aneb proã do‰lo ke zdraÏení vodného a stoãného
V minul˘ch nech obdrÏely v‰echny domácnosti v na‰í obci nepfiíjemné sdû-
lení o zdraÏení vodného a stoãného. Proã k tomu muselo dojít ?

Obec se v minulosti rozhodla, Ïe
místní vodovody a kanalizace bude
spravovat sama, aby obãané nemuseli
platit vysoké ceny, které v té dobû jiÏ
okolním obcím úãtoval SâVK. Na
území spravovaném SâVK letos stojí
vodné a stoãné za m3 vody 55,13 Kã,
na‰e cena i po zdraÏení ãiní 45,90 Kã.

Cena vodného i stoãného stagnova-
la témûfi ãtyfii roky a to i pfiesto, Ïe cena
m3 vyãi‰tûné vody na âOV Velké Bfiez-
no stojí 21,49 Kã bez DPH , zatím co
obãanÛm bylo úãtováno stoãné 13,90
Kã a po zdraÏení bude úãtováno 17,90
Kã.  A to do stoãného patfií i správa
a údrÏba kanalizaãní sítû a pfieãerpáva-
cích stanic spla‰kov˘ch vod a jejich ná-
rokÛ na energii.

Komentáfi snad není tfieba, kaÏd˘
obãan si mÛÏe o pfiístupu obce udûlat
názor sám. Faktem zÛstává, Ïe rozvoj
obce nelze zajistit bez kvalitní vody
a bez úãinné likvidace odpadních vod.
A toto nelze zajistit bez finanãních pro-
stfiedkÛ na opravy a investice.  Záso-
bování pitnou vodou a likvidace odpad-
ních vod ve vazbû na nové vodohospo-
dáfiské pfiedpisy a v˘voj oboru v EU
bude stále nároãnûj‰í. Opodstatnûn˘m
dÛvodem je zv˘‰ení kvality dodávané
pitné vody, sníÏení rizika havárií a jejich
negativního vlivu na obyvatelstvo
a v neposlední fiadû i ochrana zdrojÛ
pitné vody. 

ZpfiísÀují se hygienické pfiedpisy
a vzniká zákonná povinnost tvofiit fi-
nanãní rezervy na opravy a rekonstruk-
ce stávající vodohospodáfiské infra-
struktury. V˘voj smûfiuje k samofinan-
cování vodního hospodáfiství.

V tomto rámci se musíme pohybovat
a zajistit v‰e proto, aby v obci nechy-
bûla tak základní surovina jako je voda.

Vzhledem k extrémním v˘kyvÛm po-
ãasí se nelze vyhnout kolísavé vydat-
nosti vodních zdrojÛ, kdy v such˘ch tep-
l˘ch mûsících je vody stále ménû a na-
proti tomu její potfieba stále stoupá.

Toto je jeden z problémÛ, kter˘ fie‰í
vodní hospodáfiství stále ãastûji a lze
konstatovat, Ïe se v˘raznû dot˘ká
i obce Velké Bfiezno a Valtífiov.

Obec Velké Bfiezno má pro svoji po-
tfiebu akumulaci (vodojem)  o velikosti
2x 82,5 m3, která byla postavena pfied
druhou svûtovou válkou. PrÛmûrná
spotfieba obce Velké Bfiezno se pohy-
buje kolem 250 m3 za den. I laikovi je

tudíÏ jasné, Ïe akumulace jiÏ dne‰ním
potfiebám neodpovídá, protoÏe nepo-
kryje ani jednodenní prÛmûrnou potfie-
bu vody. Pak nastává situace , Ïe pfii
jakémkoli ohroÏení zdroje, nebo pfii po-
ru‰e dochází k vyprázdnûní vodojemu
a obec zÛstává bez dodávky vody.
Malá akumulace neumoÏÀuje tvofiit zá-
soby ze zdroje , kdy je minimální odbûr
vody. Pfii vysoké vydatnosti kvalitních
vodních zdrojÛ se dá fiíci, Ïe tato sku-
teãnost vlastnímu provozu zase tolik
nevadí. Na‰e obce v‰ak na tom tak
dobfie nejsou.

Vody je tu sice dost, ale té kvalitní,
odpovídající bezezbytku hygienick˘m
pfiedpisÛm uÏ ménû. Staré ekologické
zátûÏe, které se ãasto projevují na
zdroji ve Valtífiovû v˘skytem dusiãnanÛ
si vyÏadují radikální fie‰ení.

Proto se bude v˘voj vodního hospo-
dáfiství v obci ubírat cestou hledání no-
v˘ch vodních zdrojÛ, zvût‰ením aku-
mulace pro obec Velké Bfiezno vybudo-
váním nového vodojemu a v neposled-

ní fiadû propojení vydatn˘ch vodních
zdrojÛ z Le‰tiny potaÏmo Zubrnic. A to
nesmíme zapomínat na opravy a re-
konstrukce stávajících zafiízení, která
po léta mûla minimální nebo témûfi Ïád-
nou údrÏbu.

Obec v loÀském roce investovala do
vodního hospodáfiství cca 1,4 mil. Kã
a bude investovat i nadále, neboÈ to si-
tuace vyÏaduje. Jsme si vûdomi, Ïe
rozhodnutí o zdraÏení cen vody má ne-
pfiízniv˘ dopad na v‰echny obãany, ale
jistû chápete, Ïe nelze v‰e, co je ve
vodním hospodáfiství tfieba udûlat, fi-
nancovat z velmi omezeného rozpoãtu
obce.

V˘zva obãanÛm:
Vyz˘váme obãany, ktefií dosud neza-

platili vodné a stoãné za loÀsk˘ rok ,
aby tak uãinili neprodlenû a nevystavo-
vali se sankcím nebo v krajním pfiípadû
uzavfiení dodávky vody.

Vûra Nováková
vedoucí vodárenského 

a kanalizaãního provozu

Nov˘ stavební zákon nab˘vá úãinnosti
S úãinností od 1. ledna 2007 nabyl úãinnosti nov˘ stavební zákon, tj. zákon ã.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), kter˘
nahrazuje tfiicet let starou normu ãíslo 50/1976 Sb.

Nov˘ stavební zákon pfiipravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s mi-
nisterstvem vnitra a Ïivotního prostfiedí. Cílem zákona 183/2006 Sb. je zjednodu-
‰ení a zrychlení v‰ech schvalovacích procesÛ v prÛbûhu v˘stavby.

Co pfiinesl nov˘ stavební zákon?
■ nov˘ stavební zákon zjednodu‰í a zkrátí postupy územního plánování a fiízení 
■ Vybrané stavby bude moÏné zahájit jen na ohlá‰ení
■ nov˘ stavební zákon více dbá na ochranu nezastavûného území, ve kterém
zpfiísÀuje podmínky pro umísÈování staveb a naopak ménû reguluje podmínky pro
stavby v jiÏ zastavûném území
■ stavebníky ãekají pfiísnûj‰í kontroly a vy‰‰í pokuty za poru‰ení zákona
■ ve vefiejném zájmu bude moÏné nafiídit, aby u existující stavby byly provedeny
úpravy zaji‰Èující bezbariérov˘ pfiístup                                      O. Bukoviãová

Informace pro majitele pejskÛ a nájemce obecních pozemkÛ
Pfiipomínáme tímto majitelÛm pejskÛ a nájemcÛm obecních pozemkÛ, Ïe mohou

platby za psy a pozemky opût uhradit na obci Velké Bfiezno do pokladny u paní Ip-
poldtové, a to do konce ãervna tohoto roku. Po tomto datumu budou rozesílány
upomínky. Za rok 2006 byly v‰echny platby uhrazeny, za coÏ majitelÛm dûkujeme
a vûfiíme, Ïe takto bude úspû‰n˘ i rok 2007.

Dále chceme nabídnout majitelÛm pejskÛ, Ïe si mohou zakoupit oãíslované
známky, kde budou tyto zapsány a v pfiípadû ztráty Va‰eho pejska mÛÏeme dle
seznamu pomoci identifikovat majitele. 

Známky jsou velmi pûkné, opatfiené názvem obce a ãíslem, cena známky je 25,-
Kã. Pfieji krásné jaro a teplé léto.                     Ippoldtová Ivana, Úãtárna  obce   
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ZMùNY VE SPOLEâNù POSUZOVAN¯CH
OSOBÁCH PRO ÚâELY VYPLÁCENÍ
DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Od 1.1.2007 ve‰el v platnost nov˘ zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o
Ïivotním a existenãním minimu. V souvislosti s tûmito nov˘mi právními úpravami
se zmûnil okruh spoleãnû posuzovan˘ch osob, které musí kromû jiného dokládat
své pfiíjmy. Tyto pfiíjmy se ve vût‰inû pfiípadÛ pfiehodnocují kaÏd˘ mûsíc.

Spoleãnû posuzovan˘mi osobami pro úãely vyplácení dávek pomoci v hmotné
nouzi (pfiíspûvku na Ïivobytí a doplatku na bydlení) tedy zákon rozumí následují-
cí: a) rodiãe a nezletilé nezaopatfiené dûti, b) manÏelé, c) rodiãe a

1. nezletilé dûti, které nejsou nezaopatfiené, 2. zletilé dûti,
pokud tyto dûti spoleãnû s rodiãi uÏívají byt a nejsou spoleãnû posuzovány s ji-

n˘mi osobami podle písmene b) nebo d),
d) jiné osoby, které spoleãnû uÏívají byt, s v˘jimkou osob, které písemnû pro-

hlásí, Ïe spolu trvale neÏijí a spoleãnû neuhrazují náklady na své potfieby.
Jak je v˘‰e uvedeno, tyto osoby musí pravidelnû dokládat nejen své pfiíjmy, ale

plnit i ostatní povinnosti dané zákonem, z tûch nejdÛleÏitûj‰ích je to pfiedev‰ím
vlastní aktivní snaha zv˘‰it si pfiíjem vlastním pfiiãinûním. 

Pavlína Linková, Obecní úfiad Velké Bfiezno

SVOZ velkoobjemového
a nebezpeãného odpadu

Ve dnech 20. - 21.dubna 2007 probûhne v obci svoz velkoobjemového a ne-
bezpeãného odpadu (20.4. - Valtífiov, 21.4.- Velké Bfiezno). 

Jako kaÏd˘ rok, tak i nyní, bych ráda upozornila, Ïe svoz velkoobjemového od-
padu je svoz pouze takového odpadu, kter˘ se sv˘m rozmûrem nevejde do odpa-
dové nádoby. Nejedná se o svoz domovního odpadu! Domovní (komunální) odpad
patfií do popelnice, kterou má kaÏdá domácnost u svého domu. Papír, skla ãi PET
patfií do kontejneru na separovan˘ odpad.

I v tomto pfiípadû platí, Ïe pokud budou obãané pfii tomto svozu vyhazovat jen
takov˘ odpad, ke kterému je svoz urãen, zaplatíme mnohem ménû, coÏ se také
odrazí i v celkov˘ch v˘dajích a tedy posléze i ve Va‰em poplatku.  

Svoz Ïelezného ‰rotu se uskuteãÀovat jiÏ nebude, neboÈ jak uÏ v‰ichni víme, od
ãervna loÀského roku je v obci Velké Bfiezno otevfiena sbûrna druhotn˘ch surovin.

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Informace o údrÏbû
a opravách místních
komunikací v obci 

Jako kaÏd˘ rok bude z jara probíhat
kontrola místních komunikacích obce
Velké Bfiezno - Valtífiov. Zji‰Èujeme,
které komunikace jsou poniãené po
zimû, abychom je v rámci schváleného
rozpoãtu opravili. Ale bohuÏel, nedo-
stane se na v‰echny. 

V loÀském roce obec Velké Bfiezno
dokonãila v˘stavbu chodníku v ulici
Zadní. Jak jistû víte, v této lokalitû pro-
bíhá i nadále v˘stavba dal‰ích rodin-
n˘ch domÛ a tak je zde tento chodník
víc jak dÛleÏit˘.

Také nám bylo sdûleno  Ústeck˘m
krajem, Ïe v leto‰ním roce probûhne
rekonstrukce hlavní silnice ã. 261/II a to
v úseku Svádov - Dûãín, coÏ je velmi
pfiíznivá zpráva pro na‰i obec. Pfii této
akci, bychom chtûli obnovit a vylep‰it
v‰echny souãasné pfiechody  pro chod-
ce v obci, na této trase.

Dále se budou provádût práce men-
‰ího rozsahu jakou jsou napfiíklad:
údrÏba zelenû okolo MK, obnova nátû-
rÛ zábradlí za pomoci vefiejnû prospû‰-
n˘ch pracovníkÛ.

Katefiina Jelínková,
Obecní úfiad Velké Bfiezno

Komise k projednávání pfiestupkÛ
Pfiehled pfiestupkÛ za rok 2006

Za loÀsk˘ rok 2006 bylo zaznamenáno 46 pfiestupkÛ z toho:

1 x    dle § 47/1  - zneãi‰tûní vefiejného prostranství, ãi zafiízení
1 x    dle § 42/1 -  poru‰ení povinnosti na úseku zbraní a stfieliva
24 x  dle § 49/1 -  ublíÏení na cti, zdraví, vyhroÏování...
20 x  dle § 50/1 -  úmyslné zpÛsobení ‰kody na majetku, krádeÏ, podvod

Komise za pfiestupky uloÏila a rozhodla:
15 x pokuta,  8  x postoupila jinému orgánu,  8  x pfiestupek odloÏila,  1  x slou-

ãila fiízení,  1  x zastavila fiízení
Co je to vlastnû „ pfiestupek“:

Pfiestupkem je zavinûné jednání, které pohor‰uje nebo ohroÏuje zájem spoleã-
nosti a je za pfiestupek v˘slovnû oznaãeno v zákonû ã. 200/1990 Sb., o pfiestup-
cích, nejde-li o  jin˘ správní delikt postiÏiteln˘ podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ
anebo o trestn˘ ãin.

Proto Ïádáme obãany Velkého Bfiezna a Valtífiova, aby k sobû byli vstfiícnûj‰í a
na‰li v sobû pochopení. Spousta obãanÛ si myslí, Ïe komise jejich problémy roz-
soudí ãi vyfie‰í, ale zdaleka to tak není. Ve vût‰inû pfiípadech v samotném projed-
návání pfiestupku se vztahy mezi po‰kozen˘mi naopak zhor‰í. Vûfiíme, Ïe poãet
pfiestupkÛ se bude uÏ jen sniÏovat a pfiejeme spokojené souÏití.

Katefiina Jelínková, âlen KKPP Velké Bfiezno

JE POT¤EBA T¤ÍDIT
Tfiídit odpady má ze zákona po-

vinnost kaÏd˘ obãan.
Jak snadné je tfiídit odpad, jste se

mohli doãíst v letáku, kter˘ byl roz-
ná‰en v polovinû ledna t.r. po obci.
Na tfiídûní odpadÛ není nic sloÏitého
a tfiídit mÛÏe opravdu kaÏd˘. Navíc
pomáháme tím i chránit Ïivotní pro-
stfiedí, ale také i ‰etfiíme náklady na
likvidaci odpadÛ, které kaÏd˘m
rokem rostou. Pro pfiiblíÏení, obec
kaÏdoroãnû doplácí na likvidaci od-
padÛ cca ãástkou 200tis. Kã.

Obec proto bude v blízké dobû
roz‰ifiovat sbûrná místa na separo-
van˘ odpad a to v: ■ Tovární ulice -
papír a PET ■ ·kolní ulice   - papír
a PET ■ Na v˘sluní (Vítov) - PET ■
Valtífiov Kolonie  - papír a PET 

Velkou pozornost chceme vûno-
vat také Z·, kde budeme pfiistavo-
vat jednu nádobu na PET. Z· je
místo, kde vyrÛstá na‰e dal‰í gene-
race a proto, kde jinde zaãít uãit lidi
tfiídit, neÏ právû zde.       

Libu‰e Pokorná, 
Obecní úfiad Velké Bfiezno
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Zneãi‰Èování vefiejn˘ch prostranství 

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
V I. ãtvrtletí roku 2007 a od poslední-

ho hlá‰ení uskuteãnila jednotka SDHO
Velké Bfiezno,  celkem 17 v˘jezdÛ,
které si vyÏádaly 26 hodin aktivního na-
sazení pfii prÛmûrné úãasti 5,5 hasiãe
na zásah.

Intenzita v˘jezdÛ byla pfiedev‰ím za-
pfiíãinûna siln˘m vûtrem ve dnech 18.
1. - 19. 1. 2007, kter˘ zasáhl území âR
a dosahoval hodnot orkánu (dlouhotr-
vající vichfiice, pfii které vítr  v nárazech
dosahoval rychlosti pfies 100 km/hod) a
zpÛsobil znaãné ‰kody na vzrostlé ve-
getaci, hlavnû stromech (jehliãnany a
ostatní stromy letitého stáfií).

Ve vûtrné kalamitû a po ní jednotka
zasahovala celkem 11x, zejména pfii
odstraÀování padl˘ch nebo jinak po-
‰kozen˘ch stromÛ (Budov, Nová Ves,
Bfiezí, T̆ ni‰tû - Dourbravice, Homole

(Pokraãování na str. 11) Na‰i dobrovolní hasiãi pfii zásahu.

Pfii procházce obcí si jistû kaÏd˘ z
vás obzvlá‰tû vychutnal kdyÏ ‰lápl
do psí hromádky, nûkdy i hromady.
A tyto hromádky se po na‰í obci
mnoÏí, aÏ nás jednou zavalí. Je ob-
divuhodné, jak mnozí na‰i obãané,
ktefií doma dbají na ãistotu aÏ hygie-
nicky ãistou, chodí pravidelnû ven-
ãit své psí miláãky po ulicích, do
pfiedzahrádek sv˘ch sousedÛ, do
parãíkÛ i dûtsk˘ch hfii‰È. A vÛbec se
nestydí, Ïe jejich miláãkové zane-
chávají pasti na ostatní.

Pfii chÛzi po obci se moc nerozhlíÏej-
te po okolí, ale dívejte se pod nohy,
abyste se nastraÏen˘m psím pokladÛm
vyhnuli. Do trávy jiÏ vÛbec není radno
vstupovat, natoÏ nechat v trávníku pro-
bûhnout dûti.

Mnohokrát byli obãané i prostfiednic-
tvím Zpravodaje Ïádáni, aby s spolu se
sv˘mi psími pfiáteli vefiejná prostranství
nezneãi‰Èovali, ale marnû. 

Dovolujeme si proto upozornit.

KaÏd˘ je odpovûdn˘ za svého, nebo
svûfieného psa.

Podle § 415 Obãanského zákoníku je
kaÏd˘ povinen poãínat si tak, aby ne-
docházelo ke ‰kodám na zdraví, na
majetku, na pfiírodû a Ïivotním prostfie-
dí.

Podle zákona ã. 13/1997 o pozem-
ních komunikacích  § 28 (1)  musí ten,
kdo zneãi‰tûní vefiejné komunikace (i
chodníku) zpÛsobil, je bez prÛtahÛ od-
stranit

Podle zákona 200/1990 o pfiestup-
cích  § 47

(1) Pfiestupku se dopustí ten,
kdo 

d) zneãistí vefiejné prostranství, ve-
fiejnû pfiístupn˘ objekt nebo vefiejnû
prospû‰né zafiízení anebo zanedbá
povinnost úklidu vefiejného prostran-
ství,

(2) Za pfiestupek podle pfiedchozího
odstavce lze uloÏit pokutu do 1000 Kã.

Kde chybí obyãejná lidská slu‰nost a
ohleduplnost k sousedÛm a zejména k
dûtem, kde má pfiednost bezohlednost
a sobectví, tam budou muset nastoupit
pokuty.

Chcete vûdût, co se dûje v Na‰í obci?
Pfiihlaste se do nové zfiízeného informaãního systému pro obec Velké

Bfiezno. Informaãní systém Vám sdûlí co se bude v obci konat, pfiípadnû
co dÛleÏitého se konalo, a v pfiípadû krizové situace Vám pfiinese aktu-
ální informace co dûlat a jak postupovat. 

Jak se k informaãnímu systému pfiihlásit? Na webov˘ch stránkách obce
Velké Bfiezno (www.velke-brezno.cz) najdete okno 

pfiihlá‰ení do „  informaãního systému“. Po otevfiení tohoto okna se zobra-
zí tabulka, do které vyplníte poÏadované údaje a na Va‰í elektronickou adre-
su a mobilní telefonní ãíslo Vám budou zasílány informace o dûní v obci. V pfií-
padû,  Ïe jiÏ poÏadované informace nebudete chtít zasílat, bude na webov˘ch
stránkách pfiipraveno okno „odhlá‰ení od informaãního systému“, kde se mÛ-
Ïete kdykoliv odhlásit. Pfiihlá‰ení, odhlá‰ení i samotné informace budou po-
skytované bezplatnû. Poskytnuté údaje budou pouÏity pouze pro informaãní
systém obce Velké Bfiezno. Kdo je informován, je pfiipraven na v‰echno.

Doufám, Ïe zku‰ební verze informaãního systému pfiinese obãanÛm Velké-
ho Bfiezna informovanost o dûní v obci.                   Jungbauer Karel, OU
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VODNÍ ZÁKON A ZÁNIK PLATNOSTI POVOLENÍ K ODBùRU PODZEMNÍCH
A POVRCHOV¯CH VOD A VYPOU·TùNÍ ODPADNÍCH VOD

Povinnost mít povolení k odbûru a vypou‰tûní vod ukládá vodní zákon.
KaÏd˘, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou
ãinnost povolení pfiíslu‰ného správního orgánu, tzv. vodoprávního úfiadu,
vydané podle vodního zákona nebo podle pfiedchozích právních pfiedpisÛ.

Povolení k odbûru povrchové vody
není tfieba, pokud fyzická osoba k od-
bûru pro vlastní potfiebu nevyuÏívá
zvlá‰tního technického zafiízení, pro
jehoÏ provoz je tfieba dodávat elektric-
kou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odbûru není rovnûÏ potfie-
ba, pokud je odebraná voda dodávána
tfietí osobou jako „zboÏí“ (napfi. vodá-
renskou spoleãností, která si pro svoji
ãinnost povolení zaji‰Èuje sama,
apod.).

Vodoprávní úfiad je ãást obecního
/mûstského/krajského úfiadu (vût‰inou
se jedná o odbor Ïivotního prostfiedí),
kter˘ má na starosti vodní hospodáfi-
ství. Podle druhu a zpÛsobu uÏívání po-
vrchov˘ch nebo podzemních vod jsou v
prvním stupni pfiíslu‰ní k rozhodování
buì obecní/mûstské nebo krajské
úfiady.

Povrchová voda je voda, která se pfii-
rozenû vyskytuje na zemském povrchu
(fieky, potoky, rybníky, jezera, voda v
odstavn˘ch ramenech vodních tokÛ,
apod.), popfi. po pfiechodnou dobu
mÛÏe téci i pod povrchem (napfi. za-
trubnûn˘ potok), nebo naopak v nad-
zemních vedeních (napfi. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se pfii-
rozenû vyskytuje pod zemsk˘m povr-
chem v zemsk˘ch dutinách a zvodnû-
l˘ch vrstvách. Podzemní voda se mÛÏe
jímat ve studních ãi vrtech (typy studní:
kopaná studna, vrtaná studna, záfiezy
apod.).

Povolení k pfiímému odbûru podzem-
ních nebo povrchov˘ch vod se mÛÏe
dot˘kat napfi. následujících subjektÛ:
■ drobn˘ch ÏivnostníkÛ - zahradnictví,
myãky, ãi‰tûní ulice apod. 
■ fyzické osoby v zemûdûlsk˘ch used-
lostech  - dobytek, chov drobného zví-
fiectva, zalévání, mytí apod. 
■ zemûdûlcÛ - zavlaÏování, napájení
zvífiat 
■ rybníkáfiÛ - odbûr vody pro napou‰tû-
ní rybníkÛ, sádek, líhní, vodních nádrÏí 
■ provozovatelÛ vefiejn˘ch koupali‰È
(napou‰tûní) 
■ provozovatelÛ lyÏafisk˘ch areálÛ (za-
snûÏování = v˘roba snûhu vodními
dûly) 
■ fyzick˘ch osob - odbûr podzemní
vody (pitné ãi uÏitkové úãely); odbûr

povrchové vody (zalévání, WC, apod.) 
■ a dal‰ích. 

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo
podzemní vodu bez pfiíslu‰ného povo-
lení, vystavuje se sankãnímu postihu
(pokutû), která mÛÏe ãinit v pfiípadû:
■ fyzické osoby aÏ 50 000 Kã 
■ právnické osoby nebo fyzické osoby
podnikající aÏ 10 000 000 Kã 

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne plat-
nost tûch povolení k odbûru povrcho-
v˘ch nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31.
prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002
platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince
2001, která nabyla právní moci aÏ po

31.12.2001, jsou také stále platná.
Právní moc by mûla b˘t vyznaãena

na konkrétním povolení. V pfiípadû po-
chybností o datu nabytí právní moci je
tfieba obrátit se na pfiíslu‰n˘ vodopráv-
ní úfiad, resp. na orgán, kter˘ povolení
vydal. 

Zánik povolení k odbûru podzem-
ních nebo povrchov˘ch vod se tedy
nevztahuje na:
■ povolení vydaná od 1.1.2002
■ povolení, která byla sice vydaná do
31.12.2001, ale právní moci nabyla aÏ
po 31.12.2001
■ povolení k odbûrÛm podzemních vod
ze zdrojÛ urãen˘ch pro individuální zá-
sobování domácností pitnou vodou

Podat Ïádost o povolení lze nejpo-
zdûji do 01.07.2007 u pfiíslu‰ného vo-
doprávního úfiadu.

Pro bliÏ‰í informace  mÛÏete volat
bezplatnû infolinku Ministerstva  zemû-
dûlství  800 101 197.

Hospodafiení obce v roce 2007 
Zastupitelstvo obce Velké Bfiezno projednalo a schválilo na svém únoro-

vém zasedání rozpoãet pro rok 2007. Seznámím vás s hrub˘mi rysy finanã-
ního hospodafiení obce. Konkrétní rozpis je k nahlédnutí na webov˘ch strán-
kách obce, ãi v dobû pfied jednáním zastupitelstva je vÏdy vyvû‰en na úfiední
desce. 

Pfiíjmy lze rozdûlit na bûÏné, které jsou plánované pro rok 2007 ve v˘‰i
cca 28,5 mil a pfiíjmy kapitálové 16,5 mil. BûÏné pfiíjmy zahrnují v˘nosy
daní, místní a správní poplatky, nájmy bytov˘ch, nebytov˘ch prostor
a pozemkÛ a ostatní drobné v˘dûlky.

Kapitálov˘mi pfiíjmy se rozumí v˘nosy z prodejÛ pozemkÛ a nemovi-
tostí. V leto‰ním roce také dotace na stavbu bytov˘ch domÛ a úvûr, kte-
r˘m obec tuto v˘stavbu dofinancuje.

Podobnû se rozdûlují v˘daje: bûÏné náklady ve v˘‰i 27,7 mil. a inves-
tiãní v˘daje 17,3 mil.

V bûÏn˘ v˘dajích se skr˘vá financování provozu obce, vãetnû v‰ech zafií-
zení jako je základní ‰kola, matefiská ‰kolka, hasiãi, vefiejné osvûtlení, vodní
hospodáfiství obce, pfiíspûvky na kulturu a sportovním organizacím i financo-
vání chodu samotného úfiadu.

V investiãní oblasti se pro leto‰ní rok uvaÏuje o v˘stavbû rodinného domu
v lokalitû obytného souboru Vítov, vybudování dal‰í ãásti cyklostezky, roz‰í-
fiení a vylep‰ení hfii‰tû u základní ‰koly, rekonstrukce vytápûní základní ‰koly
vãetnû regulace, úpravû b˘valé pískovny ve Valtífiovû na rekreaãnû oddecho-
vou zonu, investiãní akce na úseku zdrojÛ pitné vody, rekonstrukci pfiechodÛ
pfies silnici vãetnû osvûtlení a dal‰í drobnûj‰í vylep‰ení. Obec Velké Bfiezno
se stotisícovou ãástkou zapojí do vytvofiení dokumentu „strategie rozvoje Mik-
roregionu velkobfiezensko“, o kterém se mÛÏete blíÏe seznámit na vefiejném
jednání pfiedstavitelÛ mikroregionu v nejbliÏ‰í dobû.

Tak jako v uplynul˘ch letech i letos obec poÏádala o pfiiznání nûkolika do-
tací a podle úspû‰nosti se i rozpoãet mÛÏe v následujících mûsících mûnit.
O v‰ech zmûnách se mÛÏete informovat na úfiedních deskách ãi na zasedá-
ních zastupitelstva.                                        Hana Fuchsová, ekonom.odbor
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Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova
Jak jsme vás jiÏ v minulém zpravodaji informovaly

vzniklo v prÛbûhu mûsíce prosince loÀského roku na‰e
dobrovolné, nevládní sdruÏení Ïen, které chtûjí nûco
dûlat pro lep‰í Ïivot obce, nás v‰ech a hlavnû na‰ich
dûtí. Se‰la se parta skvûl˘ch Ïen rÛzn˘ch vûkov˘ch ka-
tegorií, rÛzného vzdûlání, povolání a sociálního postave-
ní, které se baví prací pro sebe i ostatní, zdarma, pouze
pro dobr˘ pocit a radost za obãasnou pochvalu.

Za krátkou dobu od svého vzniku se nám podafiilo usku-
teãnit:

1) Mikulá‰skou nadílku pro dûti za finanãní podpory spon-
zorÛ.

2) První adventní koncert s programem pûveckého sboru z
gymnázia v ulici StavbafiÛ - Gaunerámus pod vedením sbor-
mistra Mgr. Sasky , dûtí na‰í Z· se Ïiv˘m Betlémem nastu-
dovan˘m  paní uãitelkou Hasprovou a koledou pod vedením

paní uãitelky Kejklíãkové. Kouzeln˘ byl i zpûv na‰ich ne-
jmen‰ích z M·. Na‰e ãlenky zaji‰Èovaly celou organizaci, do-
pravu gymnazistÛ, darovaly obãerstvení vlastní v˘roby. Pro-
nájem sálu uhradil DrinksUnion a.s.

3.)  Pivovarsk˘ ples. Ples financoval DrinksUnion, sponzo-
ry tomboly bylo i Inpeko a mnozí na‰i podnikatelé. My zaji‰-
Èovaly pfiípravu a prÛbûh plesu. Úãinkovaly dûti na‰í Z· pod
vedením paní uãitelky Kováãové, taneãní ‰kola - MIX ze Stfie-
kova, a hadí muÏ Hery.

4.) Ma‰karní ples pro dûti byl velmi úspû‰n˘ i díky vystou-
pení divadla V pytli, které bylo na profesionální úrovni. Ta-
neãní soubor paní uãitelky Kováãové zatanãil letkis a ho‰i z
Praktické ‰koly brejk. Ples jsme organizovaly za finanãní
podpory Obecního úfiadu.                 (Pokraãování na str. 8)

Karneval se vydafiil.

Pivovarsk˘ ples zaji‰tovalo na‰e Obãanské sdruÏení.
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(Dokonãení ze str. 7)
5.) V maskách jsme se s dal‰ími nad‰enci zúãastnili Ma-

sopustního odpoledne pofiádaného firmou Drinks Union a.s..
6.) Chtûly bychom  podûkovat manÏelÛm Navarov˘m za

provozování cviãení „Rodiãe s dûtmi“.  Je o nû velk˘ zájem a
v‰em cviãícím prÈatÛm se moc líbí.

Cel˘ v˘tûÏek z tûchto akcí za vstupné, tombolu a ‰atnu byl
po odeãtení nákladÛ pfieveden na konto sdruÏení a bude
pouÏit na financování dal‰ích námi pfiipravovan˘ch akcí pro
dûti

Jako dal‰í akci pfiipravujeme zábavné odpoledne se sou-
tûÏemi dûtí v jízdû na odstrkovadlech, kolobûÏkách, tfiíkol-
kách, skateboardech.

Pozdûji i soutûÏ v jízdû z kopce na doma vyroben˘ch sa-
mohybech. Kluci a holky zaãnûte vyrábût!

Rády bychom dále zaji‰Èovaly kulturní akce, v˘stavbu dût-
sk˘ch hfii‰È, v˘sadbu zelenû a umístûní laviãek, organizovaly
zájezdy do divadel a jiné zábavy zejména pro dûti.

Podpofite na‰e zámûry a za‰lete své finanãní dary na ãíslo
úãtu 212659595/0300 zaloÏeného u âSOB.

Vyz˘váme v‰echny ‰ikovné muÏe, kutily, Ïivnostníky pod-
nikatele. Následujte nás. ZaloÏte své sdruÏení a ukaÏte nám,
Ïe jste ‰ikovnûj‰í, pracovitûj‰í a nápaditûj‰í. Udûlejte nûco
pro sebe, své nejbliÏ‰í a své okolí. Pfiekvapte nás! VÏdyÈ jste
chlapi! Budeme soutûÏit - o co?

Máte zájem s námi spolupracovat? Pi‰te nám, debatujte s
námi, pfiijìte mezi nás. Své námûty posílejte na adresu: Ob-

ãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova, Hrani-
ãáfiská 288,403 23 Velké Bfiezno, nebo e-mailem
zeny.vb.v@atlas.cz.  

Pfiejeme Vám krásné, voÀavé jaro v ãistém prostfiedí. 
Va‰e Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova. 

Z pera na‰ich spoluobãanÛ ...

VáÏení ãtenáfii, Zaslechl jsem ve vel-
kobfiezenském éteru pár „dloubÛ
a ‰ÈouchÛ“, na které nelze nereagovat.

Tak jsem zaslechl, Ïe to, ãi ono se
mûlo opravit ãi modernizovat,to ãi ono
se mûlo udûlat. Pominu, Ïe autory jsou
ti, ktefií se sami mohli zapojit aktivnû do
vefiejného Ïivota,ale nebylo o nich sle-
chu.

Nicménû jim dávám za pravdu. Kdo
se totiÏ vyzná v problematice, ví, Ïe
opravy, modernizace obecního majetku
a rozvoj obce je nekoneãn˘, nikdy ne-
konãící proces limitovan˘ navíc finanã-
ními moÏnostmi. Dozajista to vûdí maji-
telé domÛ a zahrad, ktefií nikdy nemo-
hou fiíci, Ïe mají hotovo. Skonãí-li totiÏ
práce na jednom konci, mohou opût
zaãít od zaãátku. Tak je tomu i v obci.

Doslechl jsem se rovnûÏ, Ïe jsem po
posledních volbách zap‰kl˘, ãi dokon-
ce zatrpkl˘.

Tyto zvûsti odmítám a prohla‰uji, Ïe
pouze nemám rád podrazy, ale to aÏ na
v˘jimky, asi v‰ichni. Ostatnû po 25 le-
tech aktivní práce pro obec Velké Bfiez-

no a Valtífiov, to ani není moÏné. Nao-
pak v obci jsem proÏil cel˘ svÛj Ïivot
a proto mám k obci velk˘ citov˘ vztah.
JelikoÏ povahovû tíhnu k workoholis-
mu, tak pracovní úkoly jsem pfiijímal se
zápalem a plnil aktivnû a od srdce.

V celém svém produktivním vûku
jsem se vÏdy opíral o kreativní a praco-
vit˘ kolektiv spolupracovníkÛ a spoleã-
nû jsme tvofiili hodnoty. Tak tomu bylo
po dobu 20 let mé práce v TONASU
v Ne‰tûmicích, tak tomu bylo po dobu
25 let mé práce v na‰i obci.

Pamûtníci jistû vzpomínají, jaké bylo
Velké Bfiezno s Valtífiovem v 50. aÏ 80.
letech, kdy valem ub˘valo obyvatel-
stva, které témûfi nab˘valo forem
exodu. To kdyÏ mladá a stfiední gene-
race odcházela bydlet do nov˘ch pane-
lákov˘ch sídli‰È do mûst.

Tito pamûtníci také mohou porovná-
vat a vûdí,Ïe postupnou celkovou mo-
dernizací obce a také aktivním rozvojo-
v˘m programem, zamûfien˘m na v˘-
stavbu bytÛ a v˘stavbu RD, se na‰e
obec stala pfiitaÏlivou, nezadluÏenou

obcí, kde je znaãn˘ zájem o bydlení
a v˘stavbu bytÛ v RD 

DÛkazem toho je znaãn˘ nárÛst trva-
le bydlících obyvatel obce (ze 1720
obyvatel v polovinû 90. let nyní na 2050
obyvatel). Tento nárÛst obyvatelstva je
a nadále bude k˘Ïen˘ sociálnûekono-
mick˘ rozvoj obce, jeÏ je základním po-
sláním pfiedstavitelÛ obce. VÏdyÈ bez
lidí není co a pro koho  rozvíjet.

Z tûchto shora uveden˘ch faktÛ
nemám dÛvod ani k zatrpklosti, ani
k zap‰klosti. Kdo mne zná ví,Ïe mé vy-
stupování vÏdy bylo srozumitelné, pfií-
moãaré, vedeno snahou pomoci v‰em
obãanÛm obce bez ohledu na jejich po-
litickou pfiíslu‰nost. S tím, co právní
normy neumoÏÀují, ãi zakazují, to
nelze.Tak tomu bude i nadále, v mé po-
zici zastupitele obce Velké Bfiezno.

Odtud pramení i ná‰ název „SdruÏe-
ní nezávisl˘ch kandidátÛ“.

Závûrem bych chtûl dodat, Ïe ode
mne lze oãekávat podporu vûcí pro-
spû‰n˘ch pro obec a její obyvatele
a naopak nebudu sehrávat trapnou roli
servilního k˘vala.

Plnû si totiÏ uvûdomuji, Ïe nositelem
rozvoje je diskuse a tfieba se i „poprat“
o vûc a naopak nositelem stagnace je
servilita a pochlebování. 

Ve Velkém Bfieznû 19. bfiezna 2007.  
Václav Burian

Informace o možnostech, jak přispět k obsahu „Zpravodaje“ :
■ noviny jsou urãeny pro informování obãanÛ o dûní v jejich obci
■ i Vy mÛÏete pfiispût  sv˘mi názory , zku‰enostmi  ãi radou 
■ Va‰e námûty mÛÏete vhodit do schránky umístûné v trafice u pí. Hlaváãko-
vé, nebo zaslat e-mailem na adresu   zpravodaj@velke-brezno.cz

Kalendář nejbližších akcí :
20.4. Den zemû
30.4. Pálení ãarodûjnic ve V.Bfieznû a Valtífiovû
15.5. V˘stup na Mile‰ovku
18.5. Zábavné odpoledne pro dûti ve Valtífiovû
19.6. Dûtsk˘ den ve Valtífiovû 
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Krátce ke ‰kolním akcím v závûru roku 2006  
Ve 4.roãníku v˘tvarné soutûÏe „O nejkrásnûj‰í panenku KI-

WANIS“, které se zúãastnila dûvãata 6.-9.roã., jsme byli pozvá-
ni na její slavnostní vyhodnocení, které se konalo v prosinci v Bi-
ografu U Franti‰ka.KaÏdá ze zúãastnûn˘ch dívek obdrÏela hod-
notné ceny a diplom.

Îáci II.tfiídy (5.,6.,7.roã.) pod vedením p.uã.Mitové se zúãast-
nili v˘tvarné soutûÏe „Mládí Ústecka za zdrav˘ Ïivotní styl“ a v
kategorii kolektivní práce se umístili na 4.místû.Vyhodnocení
probûhlo v Domû dûtí a mládeÏe.

V‰ichni Ïáci ‰koly vyuÏili nabídky keramické dílny DDM v Ústí
n.L. a vyrábûli pûkn˘ vánoãní dárek sv˘m blízk˘m.

Îáci II.tfiídy podnikli v prosinci v˘let do pfiedvánoãní Prahy a
nav‰tívili kino IMAX.

Prosinec byl pln˘ tradiãních akcí - mikulá‰ská nadílka, vy-
stoupení v Domû pro seniory ve V.Bfieznû, vánoãní besídka, zpí-
vání v kostele ve Valtífiovû, vánoãní dílna (peãení a zdobení vá-
noãních perníãkÛ, v˘roba zápisníku, zvoneãky s ubrouskovou
technikou, balení vánoãních dárkÛ). Na‰e ‰kola také prezento-
vala svou ãinnost  na spoleãné v˘stavû v˘tvarn˘ch a rukodûl-
n˘ch prací ÏákÛ speciálních ‰kol Ústecka, která se konala na
pfielomu prosince a ledna v kostele sv.Vojtûcha v Ústí n.L.

Z akcí ‰koly v roce 2007 
V lednu se dívky 7.-9.roã. zúãastnily okresního kola soutûÏe

speciálních ‰kol v praktick˘ch dovednostech „Zlatá jehla“ a zís-
kaly 2. a 3. místo. V rámci primární prevence jsme uspofiádali
besedy pro jednotlivé vûkové skupiny ÏákÛ s pracovníky O¤ Po-
licie âR - tématem bylo právní vûdomí ÏákÛ.

Leden byl také ve znamení pololetního vysvûdãení a rozho-
dování ÏákÛ 8. a 9.roãníku o v˘bûru uãebního oboru. V leto‰ním
‰kolením roce ukonãí povinnou ‰kolní docházku 9 ÏákÛ, v‰ichni
podali pfiihlá‰ku k pfiijímacímu fiízení na stfiední ‰kolu. Souãástí

rozhodování“kam na ‰kolu“ byla i prezentace studentÛ Stfiední
‰koly obchodu a sluÏeb s.r.o. oboru kuchafi-ãí‰ník v na‰í ‰kole.
Od zaãátku roku vyuÏíváme pro roz‰ífiení vyuãovacích forem a
metod ve v˘uce interaktivní tabuli s dataprojektorem, které jsme
pofiídili z finanãní dotace M·MT a se spoluúãastí ‰koly.

V únoru jsme uspofiádali ‰kolní Den zdraví - Ïáci se stfiídali na
4 stanovi‰tích (Mlsáme zdravû I - pfiíprava ovocného ‰pízu, Ml-
sáme zdravû II - pfiíprava tûstovinového salátu se zeleninou,
Îivot bez drog, Pohyb - souãást Ïivota) a prostfiednictvím teore-
tick˘ch a praktick˘ch ãinností si osvojovali základy zdravého
zpÛsobu Ïivota. 

V únoru jsme také nav‰tívili 2 kulturní pfiedstavení - na Z· a v
ústeckém divadle; spoleãnû jsme oslavili svátek sv.Valent˘na -
den spojen˘ s promítáním filmu, v˘robou valent˘nek a zábavn˘-
mi soutûÏemi s diskotékou.

M.ProkÛpková - Z· praktická Velké Bfiezno

Náv‰tûva keramické dílny DDM

Panenky Kiwanis - soutûÏ „O nejkrásnûj‰í panenku“

Kolektivní práce ÏákÛ 5.,6. a 7.roã. - „Nehraj hru o Ïivot“ -
soutûÏ „Mládí Ústecka pro zdrav˘ Ïivotní styl“ 

Náv‰tûva pfiedvánoãní Prahy   

Den zdraví
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Základní ‰kola ve Velkém Bfieznû
Novinky na Z· Velké Bfiezno
■ Pedagogické rady se 15. 11. 2006 zú-
ãastnil starosta obce ing. Miroslav Mou-
cha.
■ V aule základní ‰koly se konal vzdûlá-
vací pofiad pro Ïáky 2. stupnû - ¤ekni mi,
co jí‰. Îáci se dovûdûli základní pravidla
správné v˘Ïivy.
■ Îáci ze 4.A a 4. B nav‰tívili divadelní
pfiedstavení v Dûãínû. 
■ V rámci pfiedmûtu Svût práce se kona-
la exkurze  ÏákÛ osm˘ch tfiíd na Úfiad
práce do Ústí nad Labem.
■ ·kolní psycholoÏka Mgr. Eva Petrová
provedla u zájemcÛ z devát˘ch tfiíd testy
profesní orientace. Tyto testy ‰kola pro-
vádí pravidelnû více jak deset let a mají
pfiispût k ulehãení volby povolání.
■ ·kola se zúãastnila sobotní turistické
akce Lovosická vánoãka. Celá akce byla
zakonãena v˘stupem na horu Lovo‰.
■ Finálov˘m utkáním vyvrcholil na chod-
bû ‰koly pfiestávkov˘ turnaj v dámû pro
Ïáky 5. tfiíd. Turnaje se celkem zúãastni-
lo 27 ÏákÛ.
■ V celookresní v˘tvarné soutûÏi se Ïá-
kynû Pfeiferová z 5.B umístila na 3.
místû.
■ horní budovû probûhla akce âertovská
‰kola. Dûti pfii‰ly do ‰koly jako ãertíci,
ãetly si pohádky a básniãky o ãertech,
zpívaly ãertovské písniãky a ãertovské
motivy se dostaly i do v˘tvarné v˘chovy.
■ V aule ‰koly probûhl vánoãní pofiad
pro 1. stupeÀ - Betlém.

■ 15. 4. jedou Ïáci devát˘ch tfiíd na ex-
kurzi do Prahy. Nav‰tíví PraÏsk˘ hrad,
KarlÛv most, Staromûstské námûstí a
veãer zhlédnou pfiedstavení Národního
divadla Na‰i furianti.
■ ·kolní akademii nav‰tívilo více jak 250
rodiãÛ. Nûkolikamûsíãní pfiípravy se vy-
platily. Akademie byla opût úspû‰ná. Nû-
která vystoupení je moÏno si prohlédnout
na internetov˘ch stránkách ‰koly.
■ Svoji ãinnost zahájila TV PuberÈák na
internetov˘ch stránkách ‰koly. Podívejte
se na první v˘sledky spoleãné práce uãi-
telÛ a ÏákÛ:  http://ustipost.cz/skola-vel-
kebrezno/tv.php.
■ V Tivoli probûhla tradiãní celo‰kolní vá-
noãní besídka. Îáci soutûÏili a nejlep‰í si
odnesli sladké odmûny, které zakoupila
Rada rodiãÛ.  
■ 5. a 16. 1. probûhl úspû‰nû zápis do 1.
tfiíd. Od nového ‰kolního roku 2007/2008
budeme mít dvû první tfiídy.
■ V aule ‰koly se uskuteãnila spoleãná
akce základní ‰koly (první tfiídy) a matefi-
ské ‰koly: dûtsk˘ karneval.
■ V ‰esté tfiídû se konal interaktivní
pofiad ústeckého muzea: Zubr Emil. Îáci
se dovûdûli spoustu zajímav˘ch informa-
cí o lovcích mamutÛ a na závûr vyrábûli
Vûstonickou venu‰i.
■ Îákynû osm˘ch tfiíd nav‰tívili pod ve-
dením paní uãitelky Márové galerii v Lito-
mûfiicích.
■ Fotografie ÏákÛ 5.B, jak pfiebírají vy-
svûdãení ve vûÏi v˘letního zámeãku Vût-

ru‰e, byla oti‰tûna ve v‰ech celostátních
denících.
■ Kulturní pofiad Jak princezna... a pofiad
Dva Janové zaplnil aulu Ïáky 1. a 2.
stupnû.
■ Svoji ãinnost zahájily dva keramické
krouÏky. Keramická dílna bude k dispozi-
ci i dospûl˘m (bliÏ‰í informace podá ve-
doucí vychovatelka paní Kofiínková).
■ Îáci ‰esté tfiídy nav‰tíví na zaãátku
dubna Národní muzeum, zamûfií se hlav-
nû na ojedinûlou v˘stavu Lovci mamutÛ.
■ Pfiedtanãení na obecním plese zaji‰Èo-
vala tento rok základní ‰kola. Sv˘m vy-
stoupením se mohli pochlubit jak Ïáci,
tak paní uãitelky.
■ Základní ‰kola Velké Bfiezno a Obãan-
ské sdruÏení Ïen Velkého Bfiezna a Valtí-
fiova pofiádají u pfiíleÏitosti DNE ZEMù
velk˘    jarní úklid. Den a místo  srazu pro
dûti z Velkého Bfiezna: 20. 4. od 14:00 na
‰kolní zahradû. Den a místo  srazu pro
dûti z Valtífiova: 20. 4. od 15:00 na fotba-
lovém hfii‰ti ve Valtífiovû pod vedením
paní Charvátové (hrábû s sebou)
■ 15. jarní v˘stup na Mile‰ovku se koná
5. 5. 2007.
■ Vlastní publikaãní ãinnost pedagogÛ:
Vynálezce novoroãenky, Ústeck˘ deník,
9. 12. 2006
■ âas vánoãních odmûn, Uãitelské novi-
ny, 46/2006, 12. 12. 2006
■ Rozhlasov˘ pofiad: Dne‰ní téma: sva-
ãiny ve ‰kolách, rozhovor pro âesk˘ roz-
hlas Sever, 13. 12. 2007

Zubr Emil - Zubr Emil je nauãn˘ program o na‰ich pfied-
cích, jak Ïili, vyrábûli první bÛÏky a so‰ky (Venu‰e), jaké mûli
rituály a také jak napfi. ‰típali pazourky. To v‰e si vyzkou‰e-
ly dûti 6. tfi. v pondûlí 29. 1. 07. „Venu‰e se velmi vydafiily, ri-
tuály byly spí‰ zábavou, dûti se líãily, ãímÏ prosily bohy o
‰tûstí v lovu, a potom v‰e ukázaly pfiísné komisi. V˘herci zís-
kali pytlík bonbónÛ. ·típání pazourku bych nechtûla dûlat,

protoÏe se ‰típal na stehnû. Já sama to zkou‰ela a málem
mi upadla noha.                                    N. Potencová, 6. tfi.

(Na snímku vpravo)  Náv‰tûva matefiské ‰kolky - V pon-
dûlí 12. 2. nav‰tívilo jedenáct ÏákÛ 8. tfiíd s paní uãitelkou Îe-
leznou v rámci pfiedmûtu Svût práce Matefiskou ‰kolku ve
Velkém Bfieznû. Îáci zji‰Èovali, co obná‰í profese uãitelky v
matefiské ‰kole a hráli si s dûtmi.    



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 11 / 2007

Ve stfiedu 7. 3. 2007 se v aule kona-
la recitaãní soutûÏ 1. stupnû Zlatá rato-
lest. Z tfiídních kol postoupilo celkem
30 ÏákÛ. V leto‰ním roce celou polovi-
nu recitujících tvofiili chlapci, coÏ není
obvyklé. Vítûzové dostali diplomy
a vûcné ceny, ostatní úãastnické listy
a drobné ceny. SoutûÏ moderovala
Mgr. Dagmar Liãmanová. V aule bylo

i mnoho rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. Vystou-
pily také vítûzky minul˘ch roãníkÛ
a své básnické pokusy pfieãetla Moni-
ka Cermanová, Ïákynû 6. tfiídy. 

V¯SLEDKY
1. kategorie (1. tfiídy) 
1. Adélka Fi‰erová
2. Vojtûch Kejklíãek

3. Andrea Îitná
2. kategorie (2 - 3. tfiída)
1. Nela Bene‰ová
2. Marika Neubauerová
3. Nela Batrynová
3. kategorie ( 4.-5. tfiída)
1. Daniela Topinková
2. Zuzana Pfeiferová
3. Lucie Pfeiferová

Monika Cermanová recituje
své básniãky.

Moderátorka s Jakubem Hercí-
kem, 1.A. Vítûzní recitátofii

SSSoouuttûûÏÏii ll ii   jjssmmee  oo  ZZllaattoouu  rraattoolleesstt

(Dokonãení ze str.5 )
- Haslice, Haslice - Hlupice, Valtífiov -
park, Svádov, Velké Bfiezno 2x) a 1x u
poru‰ené stfiechy Ïelezniãního vagónu
(nádraÏí skanzenu v Zubrnicích), 1x za-
sahovala pfii poÏáru sloupu vefiejného
osvûtlení (Svádov), 1x pfii poÏáru klestí v
lese (R̆ deã), 2x po dopravní nehodû
(R̆ deã - sráÏka autobusu s osobním
autem, Svádov - osobní vozidlo po neho-
dû v koleji‰ti Ïeleznice), 1x pfii poÏáru
travního porostu (Valtífiov), 1x provádûla
ãi‰tûní ucpané potoãní propustû (Velké
Bfiezno - Vítov).

Ve zdokonalovací ãinnosti jednotky
bylo provedeno ‰kolení fiidiãÛ (16 h. - 3
hasiãi), v˘cvik s motorovou pilou a dodr-
Ïování bezpeãnosti práce (5 h. - 7 hasi-
ãÛ), 1 kondiãní jízda (2 h. - 4 hasiãi). Ve-
litel jednotky se zúãastnil pravidelné po-
rady velitelÛ na HZS Ústí nad Labem - 4
h.

V údrÏbû svûfiené techniky bylo odpra-
cování 22 h na v˘jezdovém vozidle LIAZ
(oprava sedaãek), 38 h na v˘jezdovém
vozidle AVIA, opravách PS 8 (pojízdná
stfiíkaãka) 8 h, údrÏbû motorové pily 1 h
(souãasnû dána do opravy pro poruchu
mazání). V opravû se také od 26. 2. 2007

nachází v˘jezdové vozidlo LIAZ pro poru-
chu na ãerpadle (reklamace po instalaci
nového).

V ostatní ãinnosti bylo odpracováno 34
h na údrÏbû sluÏebny (opravy zdiva, ma-
lování), pfii opravách elektroinstalace 21
h, pfii úklidu garáÏe 5 h, pfii údrÏbû po-
fiádku v okolí sluÏebny 12 h, pfii opravách
vodoinstalace 2 h, pfii vnitfiním úklidu slu-
Ïebny 93 h. V administrativû bylo odpra-
cováno 17 h (psaní zpráv a dokumenta-
ce), pfii sluÏebních cestách na CPS
(Centrální poÏární stanice) 13 h (zaji‰tûní
d˘chací techniky, dovybavení). Dále byl
proveden nákup a dovybavení jednotky
v˘strojí (boty, obleky).

V reÏii údrÏby provádûné OÚ Velké
Bfiezno probíhá oprava vnitfiní zvlhlé
omítky v garáÏi sluÏebny (odstranûní a
nahrazené novou).

V pomoci Obecním úfiadÛm obcí bylo
provedeno ãi‰tûní vodní propustû v
Malém Bfieznû (2 h - 7 hasiãÛ), mytí pro-
storu pfiírodního kluzi‰tû ve Valtífiovû (7 h
- 4 hasiãi), v˘fiez s od poraÏením
uschl˘ch stromÛ, které by mohly naru‰it
bezpeãnost obãanÛ ve Velkém Bfieznû (5
h - 8 hasiãÛ).

Dále byl jednotkou provádûn poÏární

dozor pfii kulturních akcích spojen˘ s po-
mocí v˘konu pofiadatelské sluÏby - „Kon-
cert pfii svících“ (15. 12. 2006, 2h - 2 ha-
siãi), „Silvestrovská zábava“ (31. 12.
2006, 8h - 2 hasiãi), „Pivovarsk˘ ples“ (
27. 1. 2006, 8h - 2 hasiãi), „Obecní ples“
(3. 3. 2007, 8h - 2 hasiãi), „Dûtsk˘ karne-
val“ (4. 3. 2007, 4h - 2 hasiãi).

K vnitfinímu Ïivotu jednotky lze uvést,
Ïe z jednotky ode‰el Antonín Hovorka
(osobní dÛvody z hlediska zamûstnání), k
v˘konu stálé sluÏby na sluÏebnû byl zís-
kán Ing. Ivan Mottl. Nadále v‰ak trvá po-
Ïadavek jednotky k získávání nov˘ch
ãlenÛ, vítaná je profese s pfiíslu‰n˘m fii-
diãsk˘m oprávnûním.

V závûru relace je nutné konstatovat,
Ïe se prohloubila spolupráce s OÚ Velké
Bfiezno (vzájemná informovanost, vstfiíc-
nost pfii projednávání záleÏitosti funkã-
nosti jednotky SDHO).

Dále ãlenové jednotky dûkuji obãanÛm
za dodrÏování káznû pfii topném období,
které se ch˘lí ke konci, pfii kterém nedo-
‰lo k Ïádn˘m událostem mimofiádného
charakteru.

Za jednotku SDHO Velké Bfiezno
Jaroslav Panocha - velitel

HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
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FOTBALOVÉ JARO KLEPE NA DVE¤E

Zimní období v‰ak
pro ná‰ t˘m rozhod-

nû nebylo ãasem nicnedûlání. Po krát-
kém odpoãinku po skonãení podzimní
ãásti soutûÏe, ve které jsme skonãili na
5. místû se ziskem 22 bodÛ, zaãala pfií-
prava pod vedením trenéra V. Jirkov-
ského uÏ 4. ledna a odehrávala se 2 -
3x v t˘dnu stfiídavû v hale Severotuku
Ústí, na umûlé trávû FK Ústí i v domá-
cích podmínkách ve Velkém Bfieznû.

Navíc kaÏd˘ víkend byly na progra-
mu pfiípravné zápasy. Hodnotn˘ byl ze-
jména turnaj na nové umûlé trávû v Ne-
‰tûmicích, kde jsme v silné konkurenci
‰esti t˘mÛ obsadili lichotivé 3. místo za
prvním ¤EZUZem Dûãín a druh˘m do-
mácím âesk˘m lvem - zde pfii stejném
poãtu 10 bodÛ rozhodnul v ná‰ nepro-
spûch vzájemn˘ duel, kter˘ jsme pro-
hráli 2 : 3 a byla to souãasnû na‰e jedi-
ná poráÏka v tomto turnaji. Senzaãního
vítûzství v pomûru 5 : 2 jsme naopak
dosáhli s divizním Dûãínem a cenná je
i na‰e v˘hra s t˘mem krajského pfiebo-
ru FK Litomûfiice v pomûru 3 : 0. 

Z celkov˘ch osmi pfiípravn˘ch jak tur-
najov˘ch, tak dal‰ích pfiátelsk˘ch zápa-
sÛ je zimní bilance na‰eho A-t˘mu více
neÏ dobrá - 5 v˘her, 2 remízy, jedna po-
ráÏka, celkové skóre 33 : 18. To svûdãí
o stfielecké chuti na‰ich hráãÛ, prÛmûr
více neÏ 4 góly na zápas o dobré ofen-
zívû, ale na druhé stranû je varováním
aÏ pfiíli‰ inkasovan˘ch branek po chy-
bách v obrann˘ch ãinnostech, zde tedy
máme je‰tû hodnû co zlep‰ovat.

V˘sledky v zimní pfiípravû v‰ak ne-
smíme pfieceÀovat, dÛleÏitûj‰í bude,
abychom je dokázali potvrdit v nadchá-
zejících mistrovsk˘ch zápasech. Hlav-
ním úãelem pfiípravy je vÏdy získání fy-
zické kondice, osvojení nov˘ch herních
návykÛ, v˘bûr vhodn˘ch hráãÛ na jed-
notlivé posty sestavy, stabilizace hráã-
ského kádru. V tûchto aspektech nemûl
trenér situaci úplnû jednoduchou. V tré-
ninkové morálce nûkter˘ch hráãÛ by se
na‰lo dost rezerv a je otázkou, zda pfií-
ãiny jsou jen pracovního ãi závaÏného
osobního rázu, kromû toho se fiada
hráãÛ pot˘kala s nemocemi a zranûní-

mi, takÏe o optimální skladbû t˘mu se
nám mohlo mnohdy jen zdát.

Tím jsme se plynule dostali k tomu,
co na‰e pfiíznivce bude jistû zajímat -
bude ná‰ t˘m na jafie lep‰í nebo hor‰í
neÏ na podzim, jaká nová jména se ob-
jeví v sestavû Jiskry, kdo naopak
z t˘mu vypadnul ?

V této souvislosti si nemohu odpustit
zmínit se o vûci, která mû osobnû
i ostatním ãlenÛm v˘boru FK není lho-
stejná a je pro nás urãit˘m zklamáním.
VÏdy jsme se snaÏili o to, aby jádro
t˘mu tvofiili na‰i vlastní hráãi, odcho-
vanci Jiskry, patrioti Velkého Bfiezna
a Valtífiova. Jaká je v‰ak situace? - jen
namátkou: Spálenku jsme pfiemlouvali
k návratu k fotbalu dlouho, leã marnû,
o mnoho nadûjnûji to zatím nevypadá
ani s Radlou. B˘valé jistoty typu M.
Dvofiáka, Cimpla (oba momentálnû
navíc limitováni zranûním), Kulhánka,
Po‰íka, Kratochvíla uÏ fotbal baví jen
nûkdy podle ãasu ãi nálady, J. Dvofiák
uÏ to „zabalil“ úplnû a staãí mu pabûr-
kovat ve Valtífiovû. SnaÏili jsme se dát
pfiíleÏitost na‰im nadûjn˘m dorosten-
cÛm - kromû Lap‰a v‰ak nikdo jin˘
nebyl ochoten zimní pfiípravu s A-
t˘mem absolvovat (Valenta, Kmoníãek,
Zahradsk˘, ¤ehák). Z na‰ich kmeno-
v˘ch hráãÛ je tak spolehnutí na hrstku
takov˘ch, jako jsou Bázler, Barvínek
(ten ov‰em po operaci je‰tû jaro ne-
stihne), v urãit˘mi v˘hradami i St˘blo,
R. Melichar a ·ittler. Pfiíkladem morálky
jsou pak paradoxnû „cizinci“ v na‰em
t˘mu - hostující hráãi ze Svádova Fra-
nûk a Pozníãek, Hudec z Ne‰tûmic
a ¤ezáã z Valtífiova, v‰ichni u nás zÛ-
stávají i nadále. Jedin˘m hráãem, kte-
rému v na‰em t˘mu skonãilo hostová-
ní, je Varga, nyní nastupující ve stfie-
kovské Osadû. Na‰ím nejvût‰ím „kau-
fem“ kromû ãtyfi v˘‰e zmínûn˘ch hosto-
vání bude pro jarní ãást soutûÏe ne‰tû-
mick˘ záloÏník Mil. Valenta, kter˘ uÏ si
ve své kariéfie zahrál v divizi, stále je‰tû
v jednání je pfiíchod mladého nadûjné-
ho útoãníka Stakiãe z VaÀova.

Snad tedy zhruba dvacetiãlenn˘ kádr
hráãÛ pro jaro bude dostateãnû kvalitní

pro to, aby Jiskra hrála v soutûÏi dÛ-
stojnou roli a své dosavadní postavení
si minimálnû udrÏela. Chceme vûfiit
tomu, Ïe hráãi si rychle doléãí svá zra-
nûní a hlavnû ti, o kter˘ch jsem se
musel trochu kriticky zmínit, pÛjdou do
sebe a pomohou vytvofiit v t˘mu zdra-
vou konkurenci i atmosféru.

Máme se opravdu na co tû‰it - zaãá-
tek jara totiÏ bude mimofiádnû atraktiv-
ní v tom, Ïe první tfii zápasy nás ãekají
tradiãní ústecká derby, ve kter˘ch nám
mimo jiné pÛjde o to, udrÏet si postave-
ní nejlep‰ího ústeckého t˘mu v soutûÏi
- 24.3. zahajujeme v Chlumci, 31.3.
hostíme Pfiestanov a 7.4. zajíÏdíme do
Trmic !

Ná‰ mládeÏnick˘ fotbal
Na‰i mladí fotbalisté si na zahájení

své soutûÏe, okresního pfieboru, je‰tû
nûjak˘ ãas poãkají, Ïáci do dubna, do-
rostenci vzhledem k malému poãtu
úãastníkÛ soutûÏe dokonce aÏ do kvût-
na.

Dorostenci v‰ak nebudou zahálet tak
dlouho - na duben pfiipravil okresní fot-
balov˘ svaz turnaj formou víkendov˘ch
zápasÛ.

Aktuální informace jsou dispozici ve
skfiíÀce fotbalového klubu Jiskry u pro-
dejny potravin ve Velkém Bfieznû.

Îáky i dorostence ãeká v jarní ãásti
soutûÏe obhajoba jejich v˘born˘ch dru-
h˘ch míst v tabulce po podzimu, dorost
má je‰tû dokonce ‰anci na postup do
vy‰‰í soutûÏe. 

V‰echny pfiíznivce velkobfiezenské-
ho fotbalu srdeãnû zveme do ochozÛ
na‰eho hfii‰tû a tû‰íme se na shledání
s nimi po leto‰ní sice mírné, pfiesto
dlouhé zimû.

Mladé kluky z Velkého Bfiezna, Valtí-
fiova a okolí, ktefií mají fotbal rádi,
zveme nejen jako diváky, ale vyz˘váme
je, aby se stali ãleny na‰eho klubu jako
jeho aktivní hráãi.

Ing. Václav Luká‰
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno

Hráãi i pfiíznivci velkobfiezenské Jiskry se tû‰í na zahájení soutûÏí. Dlou-
há zimní pauza je koneãnû za námi a jako první zahajují jarní ãást mist-
rovsk˘ch zápasÛ v I.A tfiídû muÏi Jiskry uÏ v sobotu 24.3. 2007.


