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Slovo starosty obce
Jsme na poãátku roku, kter˘ pro ni-

koho z nás nebude jednoduch˘ díky
probíhající celosvûtové krizi. Nebude
jednoduch˘ ani pro hospodafiení na‰í
obce. Pfiijat˘ rozpoãet pro tento rok je
rizikov˘ v pfiíjmové ãásti. Nikdo dnes
nedokáÏe dobfie odhadnout jak velk˘
bude propad pfiíjmÛ obce závisl˘ch na
pfiíjmech státního rozpoãtu. Proto bu-
deme nuceni omezovat provozní v˘da-
je ve v‰ech ãinnostech. Omezení se
t˘ká i obecních investic. Pfiesto musíme
dokonãit investice jiÏ zaãaté a provést
investice ve vodním hospodáfiství zaji‰-
Èující dodávku kvalitní pitné vody obãa-
nÛm.  I pfies souãasnou krizi musíme
také zajistit pfiípravu investic  pro pfií‰tí
období po jejím skonãení. Velké úsilí
také musíme vûnovat  získávání dotací
na rozvojové akce, zejména vyuÏití
zb˘vajícího období, kdy evropské dota-
ce lze je‰tû získat. A to je daleko obtíÏ-
nûj‰í , neÏ se nám v‰em zdálo. Dotaãní
pravidla jsou nastavena velmi sloÏitû,
mnohdy pro podmínky na‰í malé obce
nedostupnû. Dosud vypsaná témata
nefie‰í nejpalãivûj‰í potfieby na‰í obce.
Pfiesto jsme pfiesvûdãeni, Ïe je tfieba
tuto mimofiádnou ‰anci vyuÏít a o dota-
ce z EU i jin˘ch zdrojÛ Ïádat. Pfiíkladem
je nám mnoho obcí, které je dokázaly
vyuÏít a díky nim obec zvelebit.  V uply-
nul˘ch dvou letech se nám dost velk˘
objem dotací  získat podafiilo a díky jim
jsme realizovali potfiebné investice.
Stálo to a je‰tû to bude stát mnoho úsilí,
ale jistû se to obci vyplatí. Proto zpra-
cováváme a podáváme dal‰í Ïádosti i
kdyÏ se nám tfieba nepovede v‰echny
prosadit.  K tomu bychom pfiivítali spo-
lupráci dal‰ích na‰ich obãanÛ - odborní-
kÛ v oblasti investiãní v˘stavby.

V loÀském roce se nám podafiilo zís-
kat i znaãné prostfiedky na vybavení
na‰eho hasiãského sboru, osvûtlení
sportovního hfii‰tû u ‰koly apod.

Je zde ale i fiada problémÛ, které se
nedafií fie‰it tak,  jak bychom si v‰ichni

pfiáli. Ukonãila svou ãinnost lékárna a
pfies mnoha jednání se nám zatím ne-
povedlo získat provozovatele k jejímu
znovuotevfiení. UdrÏení zdravotní péãe
v obci je na‰ím prioritním zájmem,
av‰ak souãasn˘ systém zdravotní péãe
v na‰em státû malé obci moc moÏnos-
tí k fie‰ení nedává. Na‰e úsilí o znovu-
otevfiení lékárny dále trvá.   

ProtoÏe stoupají náklady na sluÏby
obecních vodovodÛ a kanalizací, byli
jsme nuceni zv˘‰it cenu vodného a
stoãného.  Jsme si vûdomi nepfiízni-
v˘ch dopadÛ do rodinn˘ch rozpoãtÛ
na‰ich obãanÛ a hledáme moÏnosti po-
moci tûm, pro které je dopad tohoto
kroku sociálnû neúnosn˘. SnaÏíme se
fie‰it problém dluhÛ na nájemném. Do-
mníváme se, Ïe pokud nûkdo neplatí
nájemné a sluÏby s ním spojené, po-
‰kozuje ostatní nájemníky i v‰echny
obãany obce.  Zatím jsme nepouÏili po-

dobné metody jako v Chomutovû, ale
pokud nebude vÛle a snaha tûchto lidí
si základní své povinnosti plnit, bude-
me nuceni k razantnímu zpÛsobu vy-
máhání dluhÛ pfiikroãit.

SnaÏíme se o spolupráci v‰ech ob-
ãanÛ na vefiejn˘ch záleÏitostech. Zve-
fiejnili jsme Program rozvoje obce a vy-
bídli k diskuzi.  SnaÏili jsme se o pofiá-
dání vefiejn˘ch debat s obãany na aktu-
ální otázky. Na webu obce je diskuze s
obãany. Zatím bez velké odezvy.  V
této oblasti máme je‰tû velk˘ úkol pfied
sebou.

O to vût‰í  vyjadfiuji dík v‰em na‰im
obãanÛm, pro které jsou vûci vefiejné i
vûci jejich, ktefií jsou ochotni pfiispût
svou dobrovolnou prací pfii v˘stavbû
dûtsk˘ch hfii‰È, pfii akcích pro dûti i do-
spûlé a podobnû. 

Vûfiím, Ïe se nám v‰em spoleãnû po-
dafií nepfiíznivé období krize pfiekonat.
Vûfiím, Ïe se nám podafií na‰i obec a
Ïivot v ní dále zvelebovat.  Pfieji  vám
krásné jaro.            Miroslav Moucha,

starosta obce

Dne 1. 3. 2009 se uskuteãnil za finanãní podpory obecního úfiadu dûtsk˘ ma‰-
karní ples s divadlem Mazec. Více o ãinnosti Obãanské sdruÏení - Ïeny Vel-
kého Bfiezna a Valtífiova se doãtete na stranû 8.
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ZPRÁVA O âINNOSTI OBCE
V období od minulého vydání zpravo-

daje se 2x se‰lo obecní zastupitelstvo v
prosinci a jednou v únoru. Projednalo
celou fiadu témat, rozpoãet obce, cenu
vodného a stoãného, pfiípravu rozvojo-
v˘ch projektÛ a Ïádostí o jejich financo-
vání z dotací. Podrobnosti najdete na
webov˘ch stránkách obce - usnesení
zastupitelstva.  Byl projednán stav pl-
nûní obecního rozpoãtu za loÀsk˘ rok a
rozpoãet obce na leto‰ní rok. Ten
vzhledem k celosvûtové krizi je velmi
napjat˘ a pfiedpokládá úspory nákladÛ
ve v‰ech oblastech vãetnû investic.  

V rámci pfiípravy a realizace obec-
ních investic byl v tomto období zabez-
peãen v˘bûr dodavatele na Zateplení a
v˘mûnu oken v dolní budovû Základní
‰koly a Zkapacitnûní  Matefiské ‰koly
tak, aby do záfií byly tato akce ukonãe-
ny a kapacita matefiinky mohla b˘t zv˘-
‰ena o 25 dûtí.  V oblasti vodního hos-
podáfiství  probíhá  pfiíprava v˘stavby
Pfiivadûãe pitné vody z Le‰tiny, vodoje-
mu ve Vítovû a novû pfiíprava úpravny
pitné vody ze studní ve Valtífiovû. Pro
provoz obecních vodovodÛ a kanaliza-
cí byl zakoupen nov˘ uÏitkov˘ automo-
bil náhradou za rozpadající se pickup.
Pro vyuÏití evropsk˘ch dotací byly po-

dány Ïádosti o dotace z Regionálního
operaãního programu na Revitalizaci
staré pískovny ve Valtífiovû na sportov-
nû relaxaãní areál s nauãnou stezkou,
na Bytov˘ dÛm s peãovatelskou sluÏ-
bou v Aleji sportovcÛ,  na Projekty roz-
voje infrastruktury obce. Byl schválen
prodej starého zámku Klá‰terní 1.

Problémem je stále vymáhání dluhÛ
neplatiãÛ nájemného.  Dluhy nájemní-
kÛ jiÏ  dosáhly 1,5 mil Kã. Pozitivní je,
Ïe se jejich nárÛst zastavuje a dafií se
dohadovat s dluÏníky jejich splácení.
Pokraãuje dále prodej 18 obecních
bytÛ, o kterém bylo rozhodnuto v minu-
losti. 

Byla provedena odborná prohlídka
stromÛ na území celé obce a nebez-
peãné stromy byly odstranûny. Záro-
veÀ byl proveden odborn˘ profiez vefiej-
né zelenû.  Na cyklostezce byly vymû-
nûny vloni vysazené a vandaly uÏ poni-
ãené lípy.  Zvelebovací  komise pfiipra-
vuje v˘sadbu dal‰ích stromÛ a kefiÛ a
osazení laviãek na vefiejn˘ch prostran-
stvích.

Budeme pokraãovat v podpofie na‰e-
ho hasiãského sboru, jehoÏ ãlenové si
zaslouÏí za svou obûtavou práci úctu
nás v‰ech. JiÏ brzy dokonãí generální

SoutûÏ o nejhezãí
okno a zahradu

VáÏení spoluobãané, rádi by-
chom Vás informovali, Ïe i v tomto
roce bude probíhat, na‰e pravidel-
ná soutûÏ „O nejhezãí okno a za-
hradu“. 

Letos bychom se rádi zamûfiili na
okna v bytov˘ch domech. Urãitû
lidé zde Ïijící si fiíkají, Ïe oni nikdy
na umístûní nedosáhnou, protoÏe u
nich - v tûch dvou oknech a na
staré fasádû, nikdy nevyniknou
kvûtiny tak, jako u souseda, kter˘
má novû rekonstruovan˘ a naho-
zen˘ rodinn˘ dÛm. Z tohoto dÛvo-
du jsme se rozhodli, Ïe bychom
chtûli i tyto snaÏivé obãany ocenit a
právû proto bude tato kategorie,
tedy „Nejhezãí okno“ vûnována
právû této skupinû lidí.

Zahrada se bude hodnotit, jako
kaÏd˘ rok, u v‰ech obyvatel Velké-
ho Bfiezna a Valtífiova, ktefií zde
mají trvalé bydli‰tû.

Jako tomu bylo v pfiedchozím
roce, tak i letos, budou vyhodnoco-
vat a na stupnû vítûzÛ umisÈovat
loÀ‰tí vítûzové. 

Vûfiím, Ïe toto leto‰ní zamûfiení
nebude ostatní spoluobãany demo-
tivovat, ale ukáÏí, Ïe jim nejde jen o
soutûÏ, ale o to, Ïe oni sami chtûjí
mít krásné zázemí svého domova.

Rádi bychom Vás v‰echny po-
vzbudili do leto‰ní soutûÏe a do vy-
tvofiení opût nelehkého úkolu poro-
tû.                      Libu‰e Pokorná

Obecní úfiad Velké Bfiezno

UPOZORNùNÍ PRO MAJITELE
PEJSKÒ A NÁJEMCE POZEMKÒ

Termíny pro úhradu poplatkÛ za psy a nájmy z pozemkÛ máme do konce
dubna 2009. Pokud do tohoto termínu nestihnete, dal‰í termín bude pro-
dlouÏen do konce ãervna.  Po uplynutí tûchto termínÛ budou rozesílány kon-
trolním v˘borem obce Velké Bfiezno upomínky.               

Tak, jak je jiÏ zvykem, mÛÏete poplatek uhradit osobnû do pokladny obce u paní
Ippoldtové.

Také si Vás dovoluji upozornit, Ïe od poãátku roku 2007 máme vyraÏené nové
psí známky s názvem obce Velké Bfiezno - Valtífiov. Tyto známky jsou oãíslované
a ãíslo Vámi zakoupené známky se zapisuje do seznamu a v pfiípadû zabûhnutí
Va‰eho pejska mÛÏeme najít majitele dle ãísla známky .                                       

A copak Vám v‰em fiíkají psí hromádky? Docela bychom uvítali, kdyby nûkdo z
Vás pfii‰el s návrhem, jak tomuto problému zabránit - tfieba instalovat stojánky s
balíãkem sáãkÛ, které by byly pro pejskafie, nebo by obec zakoupila tyto sáãky,
které by se pfii placení poplatku za psy prodávaly  za minimální poplatek. Uvítáme
kaÏd˘ Vá‰ návrh. Také o tomto problému jsem jiÏ psala v minulém zpravodaji a
myslí si nûkdo z Vás, Ïe se nûco zmûnilo? Urãitû ne,  pejskÛ naopak pfiibylo a jsou
obãané, ktefií ani nepfiijdou nahlásit, Ïe jsou majitelé nového psa a je hodnû smut-
né, Ïe na nû chodí Ïalovat sousedé a ptají se, zda platí. Nevím, ãí je to ostuda,
jestli majitele psa, nebo souseda, to nechám na Va‰em posouzení.

Dále bych Vám zde chtûla pfiedloÏit v˘Àatek z vyhlá‰ky obce Velké Bfiezno plat-
né od 1.1.2004, kde jsou uvedeny poplatky za psy:

Obecní dÛm: 200,- Kã - 1 pes /2 psi 500,- Kã/
Rod. domek:  100,- Kã - 1 pes /2 psi 250,- Kã/
DÛchodci:    60,- Kã - 1 pes /2 psi 150,- Kã/

Za kaÏdého dal‰ího psa je poplatek nav˘‰en  o 50%.               
Ippoldtová Ivana

opravu vloni získaného uÏitkového
vozu, jehoÏ nasazení  zefektivní v˘jez-
dy.

Ve spolupráci s pivovarem a díky
SdruÏení Ïen byla uspofiádána fiada
spoleãensk˘ch akcí. Ma‰karní ples pro
dospûlé a pro dûti, obecní ples, maso-
pust v pivovaru. 

BlíÏí se jaro a s ním i nastane starost
o údrÏbu zelen˘ch ploch vefiejn˘ch pro-
stranství. V‰ichni vyrukujeme i na své
zahrádky a obec opût rozkvete. Moc
prosím ty obãany, jejichÏ zájem o
hezké prostfiedí konãí u plotu jejich za-
hrádky. I zákoutí vefiejn˘ch prostranství
jsou vizitkou na‰ich obãanÛ a nemûly
by slouÏit jako skládky odpadu.  

Miroslav Moucha, 
starosta obce



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 3 / 2009

Rozpoãet na rok 2009 Zpráva o ãinnosti
Mikroregionu
Velkobfiezensko

Mikroregion je svazkem obcí Velké
Bfiezno, Malé Bfiezno, Zubrnice, Homo-
le, Maleãov a Ta‰ov.  Svazek obcí se
shodl na spoleãném programu rozvoje
území celého mikroregionu, spoãívají-
cím v rozvoji turistického ruchu. Komplet-
ní materiál je k dispozici na webov˘ch
stránkách www.velkobrezensko.cz,
které podávají informace o v‰ech zú-
ãastnûn˘ch obcích.

V souãasné dobû spolupracujeme na
projektu spoleãn˘ch turistick˘ch infor-
maãních systémÛ na celém území
v‰ech obcí a vzájemné podpofie samo-
statn˘ch projektÛ jednotliv˘ch obcí pfii
získávání dotací z EU. Pfiedsedou rady
starostÛ mikroregionu byl opût na tento
rok zvolen p. Pernekr - starosta obce
Zubrnice.                Miroslav Moucha

POZOR ZMùNA SVOZU
POPELNIC VE VALTÍ¤OVù!

Od 1. dubna 2009 dojde, v obci Val-
tífiov, ke zmûnû svozového dne a to ze
stfiedy na úter˘. DÛvodem je, Ïe firma
AVE Ústí nad Labem, s.r.o. od 1. února
2009 pfievzala ve‰keré zakázky firmy
Deratiz a proto také dochází k v˘‰e
uveden˘m zmûnám ve svozovém har-
monogramu. Obec Velké Bfiezno zÛ-
stává beze zmûny tj. svoz odpadov˘ch
nádob bude i nadále kaÏdou stfiedu!

Vûfiíme, Ïe v‰e bude fungovat ke
spokojenosti v‰ech.                     

Libu‰e Pokorná, 
Obecní úfiad Velké Bfiezno

Zastupitelstvo obce schválilo  rozpoãet obce na leto‰ní rok. 

Struãn˘ pfiehled pfiíjmÛ a v˘dajÛ:

Pfiíjmy: daÀové pfiíjmy                   15.615.000,-
Místní a právní poplatky      1.781.000,-
Dotace, pfiíspûvky                     5.123.000,-
Ostatní bûÏné pfiíjmy                  5.478.000,-
Prodej majetku                                7.100.000,-
PouÏití  portfolia âeské spofiitelny     443.000,-
Zapojení pfiebytku hospodafiení            514.000,-

—————————-
36.054.000,-

V˘daje: nájem pozemk.fondu            10.000,-
Místní komunikace                              645.000,-
·kolství                                           4.440.000,-
Kultura                                           280.000,-
Pfiíspûvky sport.jednotám                    310.000,- 
Pfiíspûvek sdruÏení ROSKA            5.000,-
Opravy zdr. Stfiediska                         80.000,-
Bytové  hospodáfiství                  3.465.000,-
Svoz komunál.odpadu                1.300.000,-
hfibitov                                          4.000,-
sbûrn˘ dvÛr                                        50.000,-
oprava objektu policie Valtífiov           30.000,-
vefiejné osvûtlení                           1.000.000,-
náklady na vefiejnû prospû‰né pracovníky  1.580.000,-
vefiejná zeleÀ                               400.000,-
soutûÏ „rozkvetl˘ dÛm“            20.000,-
hasiãi                                           900.000,-
sociální dávky                                  1.510.000,-
náklady na zastupitelstvo                1.165.000,-
náklady na vefiejnou správu                 7.100.000,-
pfiíspûvek Mikroregionu Velkobfiezensko     142.000,- 
pfiíprava dotací a grantÛ             100.000,-

financování:  vrácení dotace st.fondu         443.000,-
sluÏby penûÏních  ústavÛ        40.000,-
splátky úvûrÛ                             3.907.000,-
úroky z úvûrÛ                        225.000,-
finanãní vypofiádání min.let          423.000,-
dotace vodnímu hospodáfiství       250.000,- 

investice:  koupû pozemkÛ                        300.000,-
investice ve vodním hospodáfiství      1.720.000,-
pískovna Valtífiov                                     200.000,-
zateplení  Z·                                          1.960.000,-
roz‰ífiení  M·                                          1.000.000,-
vybavení pavilonu M·                               450.000,- 
dÛm s peãovatelskou suÏbou                     200.000,-
místní komunikace Zadní                         400.000,-

———————— 
36.054.000,- Kã

Celkové v˘daje jsou vy‰‰í o 514 tis. oproti pfiíjmÛm, coÏ fie‰í zapojení pfiebytku
na úãtech z  minul˘ch let.

Takto schválen˘ rozpoãet není pro leto‰ní rok definitivní. Bûhem roku se prová-
dûjí tzv. rozpoãtová opatfiení, která upravují rozpoãet podle v˘voje jak pfiíjmÛ, tak
v˘dajÛ.

Ekonomick˘ odbor

Svoz velkoobjemového
a nebezpeãného odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpeã-
ného odpadu probûhne v tomto roce
ve dnech 17. a 18. dubna 2009. O po-
drobnostech Vás budeme je‰tû vãas
informovat.

Máte uÏ zaplaceny v‰echny své
poplatky?

Ráda bych Vás upozornila na blíÏící
se konec prvního termínu platby za
svoz a likvidaci odpadu za první polole-
tí, kter˘ je do 31. bfiezna 2009. Druhé
pololetí je moÏné zaplatit do 31. srpna
2009!                        Libu‰e Pokorná, 

Obecní úfiad Velké Bfiezno
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Z veãera 31. ledna  do ran-
ních hodin 1. února jsme se
velmi dobfie bavili na ma‰kar-
ním plese, kter˘  organizovalo
Obãanské sdruÏení Ïen Velké-
ho Bfiezna a Valtífiova. Hudební
skupina Sortiment hrála jen
s mal˘mi pfiestávkami aÏ do 3.
únorové hodiny a hrála dobfie.
Mile mne pfiekvapilo mnoÏství
masek a pfievlekÛ od profesio-
nálnû vyveden˘ch aÏ po ty po-
domácku pfiipravované, ale
moÏná vtipnûj‰í a nápaditûj‰í.
Jako nejlep‰í masky  vyhrály
právû ty doma vyrobené: dva
ze skupiny KISS,  pracovnice
z E55 se sv˘m ‰éfem a „malá“
‰kolaãka. Zkrátka byl to zase
jeden veãer sychravé zimy,
kter˘ byl pln˘ barev, smíchu,
zábavy - veãer, na kter˘ se ne-
zapomíná.

Dal‰ím plusem je, Ïe organi-
zátofii se rozhodli pouÏít v˘tû-
Ïek na obnovu dûtského hfii‰tû
ve Vítovû.

Pokud  vám tato zábava není
cizí, vfiele doporuãuji pfií‰tí rok
tento, nebo i jin˘ z plesÛ ve Vel-
kém Bfieznû.                             

Hana Fuchsová,
úãastnice ma‰karního reje

MMMMAAAA····KKKKAAAARRRRNNNNÍÍÍÍ
PPPPLLLLEEEESSSS

Milé dámy, ale i pánové,  

nově otevřený Kosmetický salon Míša a  Kadeřnictví Iva � je tu pro všechny z vás, 
kteří si přejete vypadat stále dobře, upraveně a mladistvě v každém věku.  
Dopřejte vaši pokožce a vlasům pravidelnou péči.  Vstupte do světa krásy  a 
nechte se  rozmazlovat a hýčkat,   na chvíli zapomeňte na každodenní povinnosti 
a stres, udělejte něco pro sebe - 

����������	�
���
��
���

 Ať již se stanete našimi pravidelnými zákazníky nebo k nám zavítáte jen 
sporadicky, vždy  Vám rádi poskytneme tu nejlepší péči. 

Objednávky :  kosmetika tel.:   604 783 336  (Michaela Langová)  

     kadeřnictví tel.:  603 263 434  (Ivana Vondráčková) 

Adresa: Litoměřická 23  -  Velké Březno  
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ZELE≈
JiÏ dávno jsou pryã doby, kdy ãlovûk

Ïil obklopen nepfiístupnou divoãinou a
zbujelou zelení v‰ude kolem. A také je
to jiÏ dlouho, co mûsta a obce nebyla
tvofiena hradbou panelov˘ch domÛ,
sportovních areálÛ, prÛmyslov˘ch zón,
ale jen domky se zahrádkami,pfiedza-
hrádkami a záhumenky. Vyspûlá civili-
zace a pokrok nás v‰ak o kontakt s pfií-
rodou a bezprostfiední styk se zelen˘mi
plochami témûfi pfiipravila. O to více by-
chom si mûli váÏit kaÏdého kousku ze-
lenû, byÈ ne vÏdy se dá hovofiit vyloÏe-
nû o pfiírodû.Proto bychom mûli b˘t
rádi za to, Ïe nás obklopuje mnoÏství
lesÛ ,v blízkosti protéká fieka Labe a
nûkolik potokÛ.Mûli bychom si v‰ak po-
vaÏovat i zelenû v na‰í bezprostfiední
blízkosti, vÏdyÈ i pouh˘ truhlík s rozk-
vetl˘mi pelargóniemi dodá oknÛm smû-
fiujícím do ulice punc lehkosti, krásy a

nenápadného spojení s pfiírodou. V˘-
znam obecní zelenû v‰ak nespoãívá
jen v jejím  zklidÀujícím úãinku na ãlo-
vûka, v její schopnosti omezovat pra‰-
nost a hluãnost, ale zeleÀ v obci rovnûÏ
poskytuje útoãi‰tû a domov rÛzn˘m
druhÛm ÏivoãichÛ, aÈ uÏ jde o ptactvo,
drobné Ïivoãichy nebo hmyz.

V minulém roce zastupitelstvo obce
schválilo projekt oÏivení stávající zele-
nû v obci. S pomocí pana ing. Vavfiicha
jsme zpracovali plán na postupné
ozdravení zelen˘ch ploch dfievin a
okrasn˘ch kefiÛ. Z tohoto dokumentu je
zfiejmé, Ïe není dÛleÏité stromy jen vy-
sazovat, ale i ty stávající peãlivû udrÏo-
vat a o‰etfiovat po celou dobu jejich Ïi-
vota.Na základû tûchto argumentÛ byly
nûkteré stromy odbornû profiezány
(napfi. na námûstí a v Aleji sportovcÛ).
V minulém roãním období jsme byli nu-
ceni v zájmu ochrany zdraví obãanÛ
nûkteré stromy pokácet (v parku ve
Valtífiovû). Také nûkolik vûtrn˘ch dnÛ
nám zpÛsobilo, Ïe musely b˘t odstra-
nûny dal‰í stromy v obci.V plánu ozele-

nûní obce se poãítá s postupnou ná-
hradou vysazením nov˘ch.V loÀském
roce se vysadilo 19 ks lip na cyklostez-
ce ve Valtífiovû. Nové v˘sadby stromÛ
a kefiÛ ve vût‰inû pfiípadÛ nejsou pro-
blematick˘m bodem z hlediska jejich
v˘sadby, údrÏby a péãe o nû. (Na cyk-
lostezce se podílelo nûkolik sousedÛ
pfii sázení.) Problém je, Ïe se stávají
ãast˘m  terãem vandalÛ jiÏ si na ten-
k˘ch mlad˘ch kmenech a vûtvích zkou-
‰í svou „sílu a zdatnost“. Obãané obce
by v Ïádném pfiípadû nemûli b˘t k
tûmto jedincÛm shovívaví a na podob-
né pfiípady upozornit, jde pfiece o na‰e
Ïivotní prostfiedí.

Na tento rok jsme naplánovali v˘sad-
bu stromÛ a okrasn˘ch kefiÛ na rÛzn˘ch
místech obce. Sami se pfiesvûdãíte o
tom, Ïe jsme nastoupili správnou cestu
a i vás Ïádáme, abyste se k nám pfiidali
a tfieba i jiÏ zmiÀovanou v˘sadbou kvû-
tin ve va‰ich oknech a ve va‰ich pfied-
zahrádkách.

Pavel Kurka, 
vedoucí HIM

Hasiãi hlásí a informují
Od posledního hlá‰ení v období (29.11.2008 -

04.03.2009) jednotka SDHO Velké Bfiezno absolvovala
celkem 13 v˘jezdÛ, které si vyÏádaly 24 hodin aktivního
nasazení pfii prÛmûrné úãasti 5,6 hasiãe na zásah.

Z rozboru v˘jezdové ãinnosti vypl˘vá, Ïe se vyjíÏdûlo 5x k
poÏárÛm (hofiící kamion s cisternou - Velké Bfiezno, v ul. Za-
hradní, hofiící komín - Stfiekov, Kojetická a v Malém Bfieznû,
poÏár bytu na Stfiekovû, hofiící strom Svádov - Budov). 4x k
asanaci po dopravní nehodû (Velké Bfiezno, Bfiezí, Ol‰inky,
Valtífiov - Svádov), 1x se vyjíÏdûlo ke spadlému kabelu (Se-
buzín - TluãeÀ), 2x ke spadlému stromu (ByÀov - Suletice -
strom na kabelech, Bfiezí  - Maleãov - strom pfies silnici). 1x
jednotka zasahovala pfii havárii fiíãní lodû (Labe - v pfiístavu
Krásné Bfiezno), které hrozilo potopení.

Jednotka se v˘jezdové ãinnosti zhostila dobfie. V tomto
smyslu je nutné zdÛraznit a vyzdvihnout zásah pfii poÏáru
kamionu s cisternou ve Velkém Bfieznû, ulice Zahradní, v
ranních hodinách dne 29.11.2008, kdy vãasn˘m zásahem
bylo zabránûno mimofiádné události velkého rozsahu v pfií-
padû v˘buchu a hofiení nádrÏí s palivem a následn˘m pfie-
nesením na velkoobjemovou cisternu, ve které se nacházel
palmov˘ olej. Pfies znaãnou ‰kodu na kamionu (5 mil. Kã) se
podafiilo zachránit cisternu s jejím obsahem a bylo zabránû-
no moÏn˘m následn˘m nepfiedstaviteln˘m ‰kodám (ohroÏe-
ní obyvatel a domÛ nacházející se v blízkosti cisterny). Jed-
notce se dostalo ústní a písemné ocenûní od OÚ Velké Bfiez-
no (minul˘ zpravodaj) a od HZS za profesionální pfiístup pfii
zásahu.

RovnûÏ je nutné vyzdvihnout zásah pfii havárii fiíãní lodû
„Valent˘nka“, které se pfii monitorování dna fieky Labe protr-
hl plá‰È dna lodi, a tato se potápûla. Vãasn˘m zásahem ve
spolupráci s dal‰ími jednotkami se odãerpáváním vody po-
dafiilo zabránit jejímu potopení a tak vzniku rozsáhlej‰ích
‰kod.

Ve zdokonalovací ãinnosti se uskuteãnila 2 ‰kolení s v˘-
cvikem pouÏívání d˘chací techniky v rozsahu 5 hasiãÛ - 2
hodiny, 4 hasiãi - 16 hodin. Dále se uskuteãnil v˘cvik hasiã-
ského útoku. Velitel se zástupcem se zúãastnili porady veli-
telÛ na HZS v Ústí nad Labem.

V údrÏbû svûfiené techniky bylo odpracováno 10 hodin na
v˘jezdovém vozidle LIAZ, 8 hodin na údrÏbû a kompletaci
hadic, 333 hodin na pfiípravû vozidla VW Transportér (o‰et-
fiení spodku vozidla, dutin, kompletace a dal‰í úpravy prová-
dûné svépomocnû).

V pomoci OÚ Velké Bfiezno byl zaji‰tûn poÏární dozor pfii
spoleãensk˘ch akcí - ·kolní akademie v aule ‰koly, Ma‰kar-
ní ples, Obecní ples a Dûtsk˘ karneval.

V ostatní ãinnosti bylo provedeno dovybavení jednotky po-
tfiebnímy prostfiedky k zásahové ãinnosti (sekyra, trkací hák,
hliníkov˘ Ïebfiík, záchranná lékárnická ta‰ka s obsahem, vy-
vádûcí d˘chací pfiístroj pro dûti a dospûlé, plovoucí ãerpad-
lo, pfietlakov˘ ventilátor, motorová pila, hasiãské obleky s ru-
kavicemi, zafiízení na otvírání zámkÛ, dÏberovka).

âást zakoupen˘ch prostfiedkÛ byla hrazena z fondÛ Kraj-
ského úfiadu a Magistrátu mûsta Ústí nad Labem v motivaci
ocenûní jednotky a zdokonalení její ãinnosti a akceschop-
nosti. Jednotka tímto vyslovuje podûkování obûma úfiadÛm.

K vnitfinímu Ïivotu jednotky byla po odchodu jednoho
ãlena pfiijata k v˘konu stále sluÏby paní BoÏena Vaibarová z
Ústí nad Labem.

V závûru pravidelné relace ãlenové jednotky kladnû hod-
notí probûhlé topné období, které se ch˘lí ke konci, apelují
na blíÏící se jarní období, na dodrÏování pfiedpisÛ pfii zaklá-
dání ohÀÛ a pálení, jakoÏ i zákazu vypalování travních po-
rostÛ.

Za jednotku SDHO:
Jaroslav Panocha - velitel

Patrik Panocha - zástupce velitele
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Cena vodného a stoãného pro rok 2009
Jak jste jiÏ byli informováni, byla obec nucena pfiistoupit opût ke zv˘‰ení

ceny vodného a stoãného pro tento rok na 30,20Kã/m3 vodného, 22,45Kã/m3

stoãného, tj. 52,65Kã celkem.  Zv˘‰ení ceny ovlivnilo nûkolik okolností. Od
leto‰ního roku musí obec tvofiit rezervu na budoucí opravy a obmûnu vodo-
hospodáfisk˘ch zafiízení, coÏ cenu zvy‰uje. Pfiíroda k nám byla v minul˘ch le-
tech nepfiíznivá. Vlivem dlouhodobého sucha klesá vydatnost na‰ich studní
ve Vítovû a tak musíme vyuÏívat nepfiíli‰ kvalitní vodu ze studní ve Valtífiovû.
Pfies fiadu technick˘ch opatfiení, které jsme v loÀském roce provedli, musí-
me zv˘‰enou mûrou míchat vodu z valtífiovsk˘ch studní ve vodojemu ve Val-
tífiovû nakupovanou vodou od SâVaK, abychom dodrÏeli normovou kvalitu
dodávané vody. Cena nakupované vody i ceny energií opût v tomto roce na-
rostly. Tyto rostoucí náklady zvy‰ují cenu vodného i cenu stoãného a to i
pfies ve‰keré úsilí pracovníkÛ odboru VaK. Pfiesto se dafií udrÏovat v˘hod-
nûj‰í cenu v obci oproti cenû 64,54Kã/m3, kterou platí obyvatelé obcí záso-
bovan˘ch SâVaK.

Velká ãást ceny vody pfiipadá na udrÏení její kvality. Doporuãujeme proto
v‰em spofiit spotfiebu vody omezením zalévání zahrádek, jímáním de‰Èové
vody a instalováním úsporn˘ch splachovaãÛ WC.               

MIROSLAV MOUCHA 

Opûtovné zdraÏení
vodného stoãného

Obecní koalice ODS za pomoci
âSSD na 16. zasedání zastupitelstva
prosadila skokové zdraÏení V+S o
12,5 %.

Cena se tak zv˘‰ila z 33,-Kã /m3 v
roce 2006 na nynûj‰ích 52,65 Kã/m3, to
je zdraÏení o 20 Kã/m3 za 2 roky. ZdÛ-
vodÀují to tím,Ïe do systému, je tfieba
„naãerpat“ peníze tak, aby byl provoz
zcela samofinancovateln˘. Neberou
v‰ak na zfietel, Ïe obec je nezisková,
rozpoãtová organizace, která spravuje
neziskov˘ sektor a která zfiídila obecní
Správu V+K,  jeÏ má provozovat vodá-
renskou ãinnost a ne obãanÛm  luxovat
penûÏenky. VÏdyÈ pfiíjmy obce jiÏ tak
tvofií pfieváÏnû daÀové v˘nosy od obãa-
nÛ a organizací

Zkrátka koalice má jinou optiku, ne-
musejí, ale chtûjí.

Proto s pravidelností sobû vlastní,
vÏdy v pololetí se kaÏdoroãnû zvy‰uje
nájemné o 10% a v závûru kaÏdého
roku se licituje o skokovém zv˘‰ení
vodného a stoãného.

Na zastupitelstvu zaznûla vûcná pfii-
pomínka, Ïe v minulosti, kdy obec spra-
vovalo SdruÏení nezávisl˘ch, se z roz-
poãtu obce hradily opravy a investi-
ce.Musím potvrdit, Ïe tomu tak bylo a
nevidím na tom nic chybného.Naopak
V+S ãinilo 33,-Kã/m3 vãetnû DPH,a k
tomu obec provádûla kaÏdoroãnû ne-
malé opravy i investice zejména do
systému vodovodÛ,v daleko vût‰ím
rozsahu, neÏ nyní a bez zadluÏení.

VÏdyÈ je zde obec pro lidi a ne obrá-
cenû!

Jde o to umût pfieskupit v˘daje v roz-

poãtu obce, ‰etfiit a nûkteré vûci prostû
nedûlat. Zkrátka hledat, jak u‰etfiit a
naopak nehledat dÛvody, proã zdraÏo-
vat. V pfiípadû vody, tfieba nenakupovat
vodu za dvojí vodné od SãVAK, odstra-
Àovat ztráty ve vodovodní síti, vyuÏívat
místní zdroje. Jiné cesty není. Dle
mého, chyby nadûlala obec i v posled-
ních letech mohutn˘mi v˘daji do rozto-
divn˘ch studií a zámûrÛ jako tfieba areál
pfiístavi‰tû pro jachty na Labi, autobu-
sová zastávka u kostela ve Valtífiovû
atd.... , z nichÏ vût‰ina nebude pouÏita,
ale tfieba také chybnou koupí starého
zámku vãetnû studií jeho vyuÏití, na-
místo, aby si tfieba nahospodafiila re-
zervu.

Co se zdraÏování stoãného t˘ãe,v‰e-
obecnû se ví, Ïe domácnosti pfiispívají
pivovaru na ãi‰tûní.

Proto dokud nebudou narovnány
ceny, jeÏ budou vycházet ze skuteã-

n˘ch nákladÛ na ãi‰tûní obou organiza-
cí, mûlo by b˘t stoãné zmrazeno.

Zasáhla nás hospodáfiská krize, jejíÏ
dÛsledky lze stûÏí pfiedvídat,ale jiÏ nyní
se projevuje tím, Ïe statisíce lidí pfiichá-
zejí o práci, potaÏmo o pfiíjmy. T̆ ká se
to také obãanÛ obce!

¤ada obcí i celé státy jdou obãanÛm
na pomoc, na‰e obec sv˘m obãanÛm
ukládá chatrnû zdÛvodnûné skokové
zdraÏení. To je chyba.

Nepochopil jsem také, proã 2 obecní
zastupitelé za âeskou stranu sociálnû
demokratickou se sice hlásí k sociální-
mu programu své strany, ale v mocen-
ském, nebo bÛhví jakém zájmu, schva-
lují asociální opatfiení? 

Jinak z podkladÛ o vodû je vidût, jak
se zdraÏuje vodné, klesá v˘raznû spo-
tfieba vody, coÏ má paradoxnû vÏdy za
následek, Ïe roste cena vodného.Je
známo, Ïe na území obce je znaãné
mnoÏství domácích studen a vrtÛ, které
mohou majitelé domkÛ vyuÏívat namís-
to vody ze sítû. Pfii takové cenû vodné-
ho by byla investice do domácí vodárny
rychle návratná. To by ale ohroÏovalo i
samotnou existenci správy vodního
hospodáfiství obce. Takové nebezpeãí
hrozí. 

Proto se zdraÏováním V+S nesou-
hlasím a na únorovém zasedání zastu-
pitelstva jsem nebyl sám. 

Obãané mohou podûkovat na‰í
modro-oranÏové koalici.

Václav Burian

K opûtovnému zdraÏení
vodného a stoãného

Ve svém ãlánku opût pan Burian pfie-
krucuje fakta, aby mohl vefiejnû oãernit
práci souãasného vedení obce. TakÏe
nûkolik faktick˘ch pfiipomínek.

ZdraÏení vodného a stoãného na zá-
kladû obsáhl˘ch ekonomick˘ch podkla-
dÛ bylo schváleno zastupitelstvem po-
ãtem 9 hlasÛ pro (tedy i hlasy opoziã-
ních zastupitelÛ) a 4 hlasy proti. Tedy
nejenom koalicí.

DÛvodem zdraÏení nebylo, Ïe je
nutno do systému „naãerpat peníze a
luxovat obãanÛm penûÏenky“, ale nut-
ností pokrytí oprávnûn˘ch nezbytn˘ch
provozních nákladÛ. Naopak, souãástí
pfiedloÏen˘ch podkladÛ byl návrh pro-
vozních opatfiení s velkou snahou o sní-
Ïení nákladÛ a minimalizací nezbytné-
ho zdraÏení. Dále fiada investiãních
opatfiení financovan˘ch z rozpoãtu
obce a dotací, nezahrnut˘ch do ceny
vody.
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VáÏen˘ pane starosto!
Je nutné uvést na pravou míru infor-

mace, které jste uvedl jako reakci na
jeden z pfiíspûvkÛ do posledního obec-
ního Zpravodaje. Pfiíspûvek byl pode-
psán SdruÏením nezávisl˘ch Velké
Bfiezno. Je pravda, Ïe správné znûní
mûlo b˘t SdruÏení nezávisl˘ch kandi-
dátÛ Velké Bfiezno-Valtífiov, coÏ je vo-
lební sdruÏení, které, jak známo, v po-
sledních komunálních volbách získalo v
obci nejvíce hlasÛ ze v‰ech volebních
subjektÛ. Nesouhlasíme proto s Va‰ím
vyjádfiením, Ïe pfiíspûvek byl anonym-
ní. Obsah byl v kruhu nezávisl˘ch kan-
didátÛ konzultován a byl s ním vyslo-
ven souhlas.

Pro osvûÏení pamûti: Pfiíspûvek se
t˘kal cenzurních praktik pfii rozhodová-
ní o obsahu Zpravodaje, zneuÏití Zpra-
vodaje k agitaci ve prospûch ODS bez-
prostfiednû pfied volbami do Krajského
zastupitelstva a úlohy, kterou má od-
borná komise propagaãní a marketin-

gová, coÏ je odborná komise Rady
obce, vedená radním p. Mgr. Kulhán-
kem.

1. K cenzurování, resp. vyfiazení pfiís-
pûvkÛ zastupitele p.Buriana nespornû
do‰lo.

2. Zpravodaj se zvefiejnûním ten-
denãních pfiíspûvkÛ s propagací pánÛ
angaÏovan˘ch ve volbách do Krajské-
ho zastupitelstva nespornû podílel na
pfiedvolební agitaci ve prospûch ODS a
to je rovnûÏ nespornû v rozporu s po-
sláním Zpravodaje, jehoÏ vydávání je
hrazeno z vefiejn˘ch prostfiedkÛ.

3. Komise marketingová a propagaã-
ní od jisté doby nezve na svá jednání
svého ãlena za SdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ p.Vágnera, protoÏe zná jeho
názory na cenzuru, takÏe SdruÏení ne-
závisl˘ch kandidátÛ je nespornû odfiíz-
nuto od informací o budoucím obsahu
Zpravodaje a od moÏnosti jej ovlivnit.
Jednání této komise je navíc neprÛ-
hledné, neboÈ nebyla bûhem dvou
uplynul˘ch let pfiedloÏena Ïádná zprá-
va o její ãinnosti, neplní tedy poslání
plynoucí z jejího názvu a doporuãujeme
proto její zru‰ení. Kromû toho ve
21.století jsme snad jiÏ nûkde jinde,
neÏ abychom skonãili u nedÛstojné
cenzury!

Zastupitelé za SdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ se podílejí na chodu a rozvo-
ji obce, nesabotují ani neignorují zastu-
pitelskou samosprávu a snaÏí se, aby
pfiijatá usnesení byla konsensuální.

Je pfiece zcela pfiirozen˘ rozdíln˘ ná-
hled na chod vûcí vefiejn˘ch mezi koa-
licí a opozicí. Také vázne informova-
nost opozice, ãi dokonce dostávají in-
formace vadné, coÏ lze doloÏit. Je
proto matoucí zakr˘vat, Ïe v Zastupitel-
stvu probíhají ãasto boufilivé diskuze a
Ïe v˘sledná usnesení jsou pfiijímána po
korekcích navrÏen˘ch opoziãními za-
stupiteli. To jen na vysvûtlenou k jedno-
znaãn˘m v˘sledkÛm hlasování Zastupi-
telstva.

Jsme si vûdomi, Ïe mezi vydáním
posledního a nového Zpravodaje uply-
ne nûkolik mûsícÛ, pfiesto se v‰ak do-
mníváme, Ïe tento ná‰ pfiíspûvek má ji-
stou obecnou platnost a oãekáváme
jeho zvefiejnûní.

SdruÏení nezávisl˘ch 
kandidátÛ Velké Bfiezno-Valtífiov.

7. ledna 2009

Odpovûì na pfiíspûvek
SdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ Velké
Bfiezno-Valtífiov

Omlouvám se za reakci k podpisu
va‰eho pfiíspûvku v posledním Zpravo-

daji. Nijak jsem se va‰eho sdruÏení ne-
chtûl dotknout ani sniÏovat vá‰ v˘znam
v orgánech samosprávy obce ani jinak. 

Za celou dobu svého pÛsobení ve
funkci starosty byly ve Zpravodaji zve-
fiejnûny v‰echny zaslané pfiíspûvky s
v˘jimkou dvou ãlánkÛ v jeho III. ãísle
loÀského roku. Nezvefiejnûní tûchto
ãlánkÛ bylo mnou pfiedloÏeno k diskuzi
na zasedání Zastupitelstva obce, které
je vydavatelem Zpravodaje. DÛvody a
reakce na osoãení z cenzury jsem
uvedl podrobnû ve svém pfiíspûvku v
minulém ãísle Zpravodaje, vãetnû
mého názoru, Ïe ãlánek námûstka hejt-
mana Ústeckého kraje kladnû hodnotí-
cí na‰i obec nevnímám jako pfiedvoleb-
ní agitaci. Ve Zpravodaji jsou nadále
opût zvefiejÀovány v‰echny do‰lé pfiís-
pûvky, Ïádná cenzura neexistuje. Mar-
ketingová komise vedená panem Kul-
hánkem oslovuje dopisovatele, zastu-
pitele i v‰echny obãany, aby Zpravodaj
obsahoval názory i  informace, které by
mohly obãany zajímat, shromaÏìuje
ve‰keré pfiíspûvky a pfiedává je do
tisku. Nikoho nediskriminuje, Ïádné
do‰lé pfiíspûvky nevyfiazuje. Za tuto ob-
sáhlou a zásluÏnou práci panu Kulhán-
kovi i ostatním ãlenÛm komise dûkuji.
Pokud do‰lo k nedorozumûní, Ïe pan
Vágner rezignoval na ãlenství v komisi
a k jednání o minulém ãísle nebyl po-
zván, p. Kulhánek se v‰em omluvil. Ko-
mise není Ïádn˘ ideologick˘ orgán,
práce v ní je dobrovolná a otevfiená
v‰em, kdo se chtûjí na její práci podílet.
Zápisy z její ãinnosti jsou k dispozici u
tajemníka Obecního úfiadu. Odmítám
proto opûtovné nafiãení z cenzurních
praktik. 

Po celou dobu svého pÛsobení se
snaÏím o spolupráci v‰ech zastupitelÛ
a jejich informování a úãasti na v‰ech
vûcech ãinnosti obce. Nikdy jsem
Ïádné informace nikomu nezatajoval,
nezkresloval,  jsem ochoten diskutovat
názory a podnûty, zodpovûdût v‰echny
otázky v‰em zastupitelÛm i obãanÛm
pokud je o to z jejich strany zájem. Asi
naivnû jsem nerozli‰oval zastupitelstvo
na koalici a opozici. Domnívám se totiÏ,
Ïe v‰ichni zastupitelé mají zájem o
posun obecních záleÏitostí vpfied a
kaÏd˘ k tomu mÛÏe pfiispût. Odmítám
proto nepodloÏené tvrzení, Ïe bych dis-
kriminoval, nebo nûco tajil, podával
jiné, vadné  informace opozici. Je mi
líto, Ïe tyto spory na stránkách novin
vzbuzují dojem, Ïe práce samosprávy
je neproduktivní vlivem sporu dvou
vzájemnû  nespolupracujících skupin.
Opak je pravdou.  Jsem pfiesvûdãen,
Ïe i pfies rÛzné názory jsme schopni si
naslouchat a dohodnout se ku prospû-
chu celé obce.                  M. Moucha

Ano, jsme nuceni dûlat fiadu nepopu-
lárních krokÛ, ale vÏdy v zájmu obãanÛ
na‰í obce. A v jejich zájmu je pfiede-
v‰ím zajistit dostatek kvalitní pitné
vody. S takov˘m stavem vodohospo-
dáfisk˘ch zafiízení jak˘ zde je a jak jej
jsme schopni v krátké dobû zlep‰it. S
omezen˘m rozpoãtem a v podmínkách
krize. S minimálním dopadem na obãa-
ny.

Osoãení koalice z úmyslného zdra-
Ïování je hrub˘m pfiekroucením faktÛ.
P. Burian opomnûl, Ïe problémy s kva-
litou pitné vody a ãi‰tûním odpadní
vody a stavem vodohospodáfisk˘ch za-
fiízení, které v posledních dvou letech
velmi intenzivnû fie‰íme a které zpÛso-
bují rÛst nákladÛ, vznikly v dobû kdy
fiídil obec on. Je nyní velmi jednoduché
svalovat vinu na své nástupce, osoão-
vat je z nevyfie‰ení dlouholet˘ch pro-
blémÛ. Distancovat se i od jeho hlasem
pfiijatého rozhodnutí o zv˘‰ení nájem-
ného (navrÏeného v poloviãní v˘‰i neÏ
umoÏÀuje vyhlá‰ka) a od koupû staré-
ho zámku. ObviÀovat z v˘dajÛ na pfií-
pravu rozvojov˘ch akcí obce. Nejsou
mohutné a vyplácí se. Díky nim se jiÏ
povedlo a je‰tû se povede získat dota-
ce a realizovat v obci celou fiadu pro-
spû‰n˘ch investic. 

Domníváme se, Ïe mimo nezbytnû
nutná nepopulární opatfiení, jejichÏ so-
ciální dopady na obãany se snaÏíme co
nejvíce zmírnit, se snaÏíme dûlat i pozi-
tivní vûci pro na‰e obãany. A doufám,
Ïe je to uÏ i vidût. 

M. Moucha

■ ■ ■
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Hlásí se vám Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bfiezna a Valtífiova

INVENTARIZACE MAJETKU OBCE
Tak jako kaÏd˘ rok, probûhly v závûru roku inventarizace. Ustaveno bylo 10 dílãích inventarizaãních komisí pro jednotlivá

zafiízení (obecní úfiad, knihovna, obecní aktiv Valtífiov, lékárna, jednotka poÏární ochrany, vodovody a kanalizace, základní
‰kola, ‰kolní jídelna a matefiská ‰kola) a také pro finanãní závazky a pohledávky. Majetek navrÏen˘ k likvidaci vzhledem k
opotfiebení, ztráty funkãních vlastností a pouÏitelnosti byl provûfien likvidaãní komisí a byla fie‰ena vhodná likvidace.

Pfiehled majetku , aktiv a pasiv obce k 31.12.2008
Celková hodnota majetku ve vlastnictví  obce je.................................................................................. 242,5 mil. Kã
Finanãní majetek (portfolio âeské spofiitelny a s.) pfiedstavuje necelé .......................................................4 mil. Kã
Nedokonãené - rozestavûné investice  jsou v hodnotû............................................................................... 2 mil. Kã

Aktiva: dluhy na místních  poplatcích, nájmech............................................................................1.698.229,- Kã
Neuhrazené faktury  odbûratelÛ ......................................................................................1.613.743,- Kã
Nepfieveden˘ odpoãet DPH do Fin.úfiadu .......................................................................... 223.601,- Kã
ZÛstatky na úãtech .......................................................................................................... 3.955.616,- Kã

Pasiva: neuhrazené faktury dodavatelÛm ........................................................................................151.841,- Kã
Úvûr od âS a.s. ................................................................................................................3.666.665,- Kã
Úvûr od âSOB ................................................................................................................ 4.000.000,- Kã

Návratná finanãní pomoc na rozvoj bydlení ........................................................................................1.200.000,- Kã

Závûreãná zpráva byla projednána na únorovém zastupitelstvu obce s tím, Ïe nebyly shledány Ïádné nedostatky.
Hana Fuchsová

Pfied vánocemi jsme pofiádaly jiÏ tfietí Adventní koncert a
oslavily tím dva roky práce na‰eho sdruÏení a s nad‰ením se
pustily do dal‰ího roku plného plánÛ. V roce 2009 budeme
urãitû  pofiádat opût divadelní pfiedstavení pro dûti i dospûlé,
tradiãní  Lampiónov˘ prÛvod a  Mikulá‰kou nadílku. 

8. kvûtna v rámci sportovního odpoledne „Hejbni kostrou“
se uskuteãní fotbalov˘ turnaj na‰ich nejmen‰ích fotbalistÛ,
turnaj pfiíchozích v odbíjené ãtyfihra, ve vybíjené a dal‰í spor-
tovní a kulturní akce. Na‰im velk˘m pfiáním je získat z dota-
cí, z darÛ a z na‰ich akcí dostateãnou finanãní hotovost na
rekonstrukci dûtského hfii‰tû ve Vítovû. Díky mal˘m i velk˘m
dárcÛm se nám podafiilo pfiipravit velkou tombolu na Ma‰-

karním plese, kter˘ se konal 31.1.2009 a prodat témûfi
v‰echny lístky do tomboly a tím získat nemalou ãástku na
právû zmiÀovanou rekonstrukci dûtského hfii‰tû. Dûkujeme.
Doufáme, Ïe se vám ples líbil , Ïe jste se dobfie bavili a pfií‰-
tí rok nás pfiijdete opût podpofiit. Byly jsme velmi pfiekvapeny
velkou úãastí originálních  masek. 

Dne 1.3.2009 se uskuteãnil za finanãní podpory obecního
úfiadu dûtsk˘ ma‰karní ples s divadlem Mazec. Dûti a do-
spûláci se po celé dvû hodiny dobfie bavili. Úãinkující pro nû
pfiipravili mnoho soutûÏí, tfieba v plivání pecek, taneãní vy-
stoupení, scénky. V‰e o na‰em sdruÏení i o pfiipravovan˘ch
akcích najdete na internetov˘ch stránkách www.zenyvbv.cz.
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POLICE âESKÉ REPUBLIKY ,OBVODNÍ ODDùLENÍ 
VALTÍ¤OV  PÁTRÁ PO PACHATELI: 

Zápis do
matefiské
‰koly

Zápis do matefiské
‰koly ve Velkém
Bfieznû probûhne
ve dnech 4. aÏ 5.
kvûtna 2009 od

8.00 do 15.00 hodin.
K zápisu si rodiãe pfiinesou oãkovací

prÛkaz dítûte.
Zápis je pro rodiãe dûtí, které mají tr-

valé bydli‰tû v obci. Pfiednost na zafia-
zení mají dûti rok pfied nástupem do
‰koly, ostatní dûti budou po zápise pfii-
jaty dle stanoven˘ch kritérií matefiské
‰koly.

V˘stavbou rodinn˘ch domkÛ se na‰e
obec rozrÛstá do poãtu obyvatel s ma-
l˘mi dûtmi.  Dûtí, které by mohly nav-
‰tûvovat matefiskou ‰kolu je více, neÏ
by mohlo na‰e pfied‰kolní zafiízení pfii-
jmout. O tom jsme se jiÏ pfiesvûdãili v
loÀském roce. Kolik dûtí letos odejde
do ‰koly a uvolní v této návaznosti
poãet míst víme - 13 dûtí. Je to ménû
neÏ v loÀském roce. Vûfiíme, Ïe se obci
podafií dát opût do provozu tfiídu pro 24
dûtí a tím uspokojíme vût‰inu rodiãÛ,
ktefií poÏadují  umístûní a vzdûlávání
dûtí v na‰em pfied‰kolním zafiízení.

Jana Jaro‰ová, fieditelka M·

Obecní ples se vydafiil...
Sobota 28. února byl den pln˘ událostí. Od dopoledních hodin probíhal v pivo-

vafie Masopust. Nádvofií bylo plné stánkÛ, probíhaly prohlídky v˘roby piva, kováfi
pfiedvádûl své fiemeslo. Po jedné hodinû se z Tivoli obcí do pivovaru vydal prÛvod
masek veden˘ plukovní kapelou hrabûte Kolowrata. Následovala zabijaãka pra-
sete za asistence ãetného publika. Zájemci na místû mohli ochutnat jitrnice, jelita
a v˘born˘ zabijaãkov˘ gulá‰ a v‰e spláchnout skvûl˘m pivem z místního pivova-
ru.

Veãer patfiil Obecnímu plesu v Tivoli. Sál byl pfiedem beznadûjnû vyprodán.
Pfiedtanãení pfiedvedly Ïaãky na‰í Základní ‰koly v choreografii paní uãitelky Ko-
váãové, která pfiedvedla s Ïenami místního krouÏku indické tance. Následovala ta-
neãní zábava s bohatou tombolou. V‰ichni se velmi dobfie bavili do pozdních
hodin.

■ kter˘ v dobû od 18:15 hodin dne 2.1.2009 do 09:00
hodin dne 3.1. 2009 v obci Velké Bfiezno, ul. Dûãínská
pfied místní prodejnou  Jednoty,  po odstranûní visacího
zámku odcizil z klece slouÏící k uskladnûní PB lahví cel-
kem 13 ks 10 kg PB lahví, ãímÏ  byla zpÛsobena ‰koda ve
v˘‰i 15.000,-Kã 

■ kter˘ v dobû od 21:00 hodin dne 20.1. 2009 do 05:00
hodin dne 21.1.2009 v obci Velké Bfiezno, ul. Litomûfiická,
po vykopnutí dvefií vnikl do prodejny veãerky, kde násled-
nû odcizil elektronickou pokladnu s finanãní hotovostí,
rÛzné druhy cigaret a pfiedplacen˘ch tel. karet, ãímÏ zpÛ-
sobil ‰kodu pfiesahující ãástku 40.000,-Kã

■ kter˘ v dobû od 14:00 hodin dne 1.3. 2009 do 06:40
hodin dne 2.3.2009 v obci Valtífiov, pfied domem ãp. 171,
po vypáãení zámku u lev˘ch pfiedních dvefií vnikl do osob-
ního vozidla zn. Ford Galaxy, fialové barvy, ze kterého ná-
slednû odcizil finanãní hotovost, ãímÏ byla zpÛsobena
‰koda pfiesahující ãástku 5.000,-Kã 

■ kter˘ v dobû od 19:30 hodin  do 20:10 hodin dne 2.3.
2009 v obci Velké Bfiezno, ul. Ústecká ãp. 152, odcizil z
chodby ãinÏovního domu obuv a bundu s nápisem Via-
mont, ãímÏ zpÛsobil ‰kodu na odcizen˘ch vûcech ve v˘‰i
8.000,-Kã

Ve‰keré poznatky k v˘‰e uveden˘m pfiípadÛm pfiedá-
vejte (moÏno i anonymnû) na PâR , Obvodní oddûlení
Valtífiov - tel. 475 228 452, fax. 475 228 020, e-mail: ulo-
opval@mvcr.cz,  popfi. na linku 158

npor. Herodes Antonín v.r.
vedoucí oddûlení 

POLICIE âESKÉ REPUBLIKY
Krajské fieditelství Severoãeského kraje 
Územní odbor vnûj‰í sluÏby Ústí nad Labem 
Obvodní oddûlení - Valtífiov 
Adresa: Valtífiov ãp. 113
400 02 Ústí nad Labem 
Tel.: +475 228 452  - Fax: +475 228 020
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bfieznû  
Sportovní akce 
V únoru se druÏstvo chlapcÛ zúãast-

nilo tradiãní sportovní soutûÏe - okres-
ního kola v pfiehazované ÏákÛ speciál-
ních ‰kol. V souãasné dobû se chlapci
i dûvãata pfiipravují na sportovní soutûÏ
pofiádanou Mûstskou policií v Ústí n.L.-
Silov˘ trojboj, soutûÏ o nejv‰estrannûj-
‰ího Ïáka.

Primární prevence 
V únoru jsme si pozvali zástupce pre-

ventivnû informaãní skupiny Mûstské
policie v Ústí n.L. na besedu vûnova-
nou problematice ‰ikany a trestnû
právním problémÛm s ní souvisejícími.
V únoru se Ïáci 2.stupnû také zúãastni-
li akce, kterou pofiádala Poradna pro
Ïeny a dívky. V lednu se Ïáci 2.stupnû
zúãastnili besedy o ‰ikanû na Z·.

Vánoãní v˘tvarné 
a pracovní dílny
Îáci byli rozdûleni do 4 skupin,

kaÏdá skupina se postupnû zúãastnila
v˘tvarn˘ch a pracovních aktivit, takÏe si
v‰ichni odnesli domÛ vlastní v˘robky s
vánoãní tematikou. V jedné z dílen
napfi. Ïáci pekli a zdobili perníãky, v dal-
‰ích vyrábûli a pak dárkovû balili voÀa-
vá m˘dla, obrázek z mozaiky, vánoãní
svícen a malovali skleniãky.

Vánoãní zpívání v kostele 
I v loÀském roce pfied vánocemi se

nûktefií Ïáci pod vedením p.uã.Bursové
pfiipravovali na vystoupení s pásmem
vánoãních koled v kostele ve Valtífiovû.
ke spolupráci jsme opût pfiizvali Ïáky
Z· s p.uã.Kejklíãkovou. Pro rodiãe a
dal‰í náv‰tûvníky na‰eho zpívání jsme
pfiipravili drobné poho‰tûní.

V˘chova ke zdraví
V únoru jsem uspofiádali T̆ den fyzic-

kého a du‰evního zdraví, v prÛbûhu
kterého jsme zafiazovali tematiku zdra-
ví do jednotliv˘ch pfiedmûtÛ a na konci
jsme vyhlásili 2 tematické dny - Den
zdraví a Poznej a chraÀ(sebe i druhé).
První akce probíhala formou aktivit na
stanovi‰tích - napfi. relaxaãní cviãení,
pfiíprava ãoãkového salátu, cviãení na
ortopedech s mûfiením tlaku a tepové
frekvence pfied a po zátûÏi, seznámení
s problematikou mentální anorexie a
bulimie, mûfiení BMI a reflexní masáÏ.
Dal‰í tematick˘ den byl vûnovan˘ na
2.stupni osvûtû v oblasti prevence se-
xuálnû pfienosn˘ch nemocí, pfiedev‰ím
viru HIV s vyuÏitím v˘ukov˘ch materiá-
lÛ projektu Jeden svût a na 1.stupni se-
xuální v˘chovû. 

DAL·Í AKCE 
·kolní oslava svátku sv.Valent˘na

- ·kolní karneval - v únoru probûhl na
‰kole pro roãní pfiestávce karneval.Vût-
‰ina ÏákÛ si pfiipravila masku, po vy-
hodnocení nejlep‰ích masek karneval
pokraãoval zábavn˘mi soutûÏemi. 

Náv‰tûva IPS ÚP - v únoru  Ïáci 8. a
9.roã. nav‰tívili Informaãnû poradenské
stfiedisko Úfiadu práce v Ústí n.L. a se-
známili se s nabídkou jeho sluÏeb pro
vefiejnost.

SoutûÏ O zlatou jehlu - v lednu se
dûvãata 8. a 9.roã. zúãastnila tradiãní
soutûÏe v pracovních dovednostech O
zlatou jehlu, ve které na‰i ‰kolu dobfie
reprezentovala A.Hudiová, která v ka-
tegorii dûvãat 9.roã. získala 3.místo.

Den s Ámosem - Ïáci byli rozdûleni
do skupin a postupnû se vystfiídali na
stanovi‰tích, kde se vûnovali zábav-
n˘m aktivitám ve stylu „‰kola hrou“ - v

dílnû napfi. vyrábûli ze dfieva deskovou
hru nebo si vyzkou‰eli jednoduché che-
mické pokusy, v kuchyÀce si pfiipravili
vydatnou svaãinu, nauãili se vyrobit  a
sestavovat tangram nebo sepisovali
svoje pfiedstavy a pfiání o ‰kole a jaké
aktivity by v ní chtûli dûlat.

Vzdûlávání uãitelÛ - Konference
Evropsk˘ rok multikulturního dialogu.
Semináfi projektu Spirála -Ochrana re-
produkãního zdraví a prevence
HIV/AIDS

Co plánujeme? 
Náv‰tûvu filmÛ v rámci projektu

Jeden svût na ‰kolách, velikonoãní v˘-
tvarné a pracovní dílny, v rámci projek-
tového t˘dne ke Dni Zemû vyãi‰tûní ko-
ryta Ole‰nického potoka. 

Pozvánka pro obãany 
Zveme rodiãe s mal˘mi dûtmi na na‰i

akci Velikonoãní v˘tvarné a pracovní
dílny, na kter˘ch si mohou spoleãnû vy-
robit drobné velikonoãní dekorace. I
kdyÏ na‰í poslední nabídky pfied váno-
cemi nikdo nevyuÏil (informace byly
uvefiejnûny na webu obce a informaãní
letáky umístûny na v‰ech frekventova-
n˘ch místech), vûfiíme, Ïe tentokrát se
nûkolik zájemcÛ najde. BliÏ‰í informace
budou uvefiejnûny pfied akcí, která se
uskuteãní ve velikonoãním t˘dnu. Dal‰í
akce, na kterou také zveme vefiejnost,
je na 21.4. plánované ãi‰tûní koryta
Ole‰nického potoka mezi Velk˘m Bfiez-
nem a Valtífiovem, bliÏ‰í informace
budou opût uvefiejnûny pfied akcí. 

Aktuální informace o ãinnosti ‰koly si
mÛÏete pfieãíst na nov˘ch interneto-
v˘ch stránkách - www.zsp-velkebrez-
no.cz v sekci ·kolní akce a Aktuálnû.

M.ProkÛpková, fieditelka  ‰koly
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NÁV·TùVA BRITSK¯CH VYSOKO·KOLSK¯CH
STUDENTÒ A UâITELÒ NA ZÁKLADNÍ ·KOLE

JiÏ od roku 1993 probíhá ve tfiech etapách celosvûtov˘ v˘-
zkum pod názvem Monitorování matematick˘ch schopností.

Garantem projektu je prof. David Burghes, vedoucí centra
pro inovace ve vyuãování matematiky z univerzity v Exeteru
(nyní Plymouthu).

2. etapa projektu probûhla téÏ v âeské republice. Na Zá-
kladní ‰kole ve Velké Bfieznû probíhalo u ÏákÛ postupnû
bûhem nûkolika let monitorování rozvoje matematick˘ch
schopností. BliÏ‰í na http://www.cimt.plymouth.ac.uk/pro-
jects/ipma/default.htm.

Toto testování probíhalo paralelnû v tûchto státech: âeská
republika, Velká Británie, Irská republika, Polsko, Maìarsko,
Finsko, Rusko, Ukrajina, Estonsko, ¤ecko, USA, Brazílie,
Japonsko, Singapur, Vietnam, Jihoafrická republika.

Ve dnech 19. a 20. 2. 2009 byla skupina britsk˘ch studen-

HUSITÉ - V úter˘ 24. 2. 2009 k nám zavítala skupina his-
torického ‰ermu Renegáti, aby Ïáky seznámila se v‰ím, co
souviselo s husitskou dobou. Dûti tak mûly moÏnost vy-
slechnout si krátké úvodní povídání, zhlédnout „módní pfie-
hlídku“ - co nosili husité a co kfiiÏáci, vidût nûkteré zbranû v
akci a také si vyzkou‰et, jaké to bylo stát se ãlenem posád-
ky husitského bojového vozu.

ZÁPIS DO 1. T¤ÍD - Dne 19. a 20. 1. 2009 probûhl na na‰í
‰kole zápis do 1. tfiíd, ke kterému se dostavilo celkem 58 dûtí
a z toho bylo 44 dûtí pfiijato. K náhradnímu zápisu pfii‰lo je‰tû
5 dûtí. Paní uãitelky budoucí prvÀáãky opût provádûly jako
pohádkové postavy.

tÛ a uãitelÛ pod vedením prof. Davida Burghese hostem ka-
tedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkynû. âlenem skupiny byl také Prof. Dr. Tibor Sza-
lontai, College of Nyiregyhaza, Maìarsko, kter˘ se na v˘‰e
uvedeném v˘zkumu podílel od samého zaãátku.

20. 2. 2009 v 9:30  nav‰tívili brit‰tí hosté Základní ‰kolu ve
Velké Bfieznû a zúãastnili se nûkolika hodin matematiky. Na
fotografiích jsou zachyceny na‰i hosté a velkobfiezen‰tí Ïáci
pfii hodinách matematiky.

Redaktorka âeského rozhlasu Gabriela Hauptvogelová
natáãela v závûru náv‰tûvy rozhovory s anglick˘mi studenty,
na‰imi Ïáky a  s velkobfiezensk˘mi pedagogy.

Pfii louãení prohlásil Prof. Dr. Tibor Szalontai: „Hodiny ma-
tematiky, které jsem vidûl, byly vynikající!“

(autor fotografií: dr. Miroslav Bûlík)
PaedDr. Jan Darsa



Vydává zastupitelstvo obce Velké Bfiezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
pfiíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je  600  ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.  

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10263

Fotbalová pfiípravka uÏ hraje pfiátelské zápasy
Na‰e nejmen‰í fotbalové nadûje odehráli svÛj první zápas.

Na toto utkání jsme si pozvali t˘m Ne‰tûmic roãník 2001. Vû-
kov˘ rozdíl a velké fotbalové zku‰enosti oproti na‰im hrá-
ãÛm, ktefií poprvé nastoupili do opravdového zápasu, byly
znát. Prohráli jsme vysoko 25 : 0. Na‰im hráãÛm to v‰ak
vÛbec nevadilo a zápas si uÏívali. Nad‰ení, s kter˘m se aÏ do
konce snaÏili  vstfielit gól, bylo neuvûfiitelné. Hned po utkání
se starali o to, kdy uÏ zase budou hrát. Vûfiím, Ïe si z tohoto
zápasu hodnû odnesli, a tak dal‰í utkání které nás ãeká 7.3.
v Libouchci uÏ v˘sledkovû dopadne o trochu lépe. Dále tré-
nujeme 2x t˘dnû v tûlocviãnû a tû‰íme se, Ïe uÏ koneãnû s
pfiicházejícím jarem  budeme moci vyuÏít nové hfii‰tû, které
jsme také slavnostnû otevírali. Pokud máte dítko roãník
2003-2000 a chcete, aby zaãalo s nûjak˘m sportem a zafia-
dilo se do kolektivu, obraÈte se na nás. Informace podá p.
¤ezáã tel. 777 800 103, email: zacci.velkebrezno@se-
znam.cz nebo web. http://zacci.velkebrezno.sweb.cz 

Za fotbalovou pfiípravku David ¤ezáã

Valtífiov ãeká klidn˘ vstup do
jarní ãásti okresního pfieboru

Po podzimní ãásti máme slu‰nû rozehranou soutûÏ. Na
kontû máme 27 bodÛ se ztrátou 3 bodÛ  na tfietího a 7 bodÛ
na prvního. Pfiípravu jsme zahájili 15.2. sérií  ‰esti pfiíprav-
n˘ch utkání na umûlé trávû na Stfiekovû, která se hrají vÏdy
v nedûli od 13.00 hod. Prvním soupefiem bylo muÏstvo Prac-
kovic, které jsme porazili

4 : 2. Druhé utkání bylo proti Tfiebu‰ínu. Hrálo se na snûhu,
a tak to bylo spí‰e o bojovnosti. Utkání skonãilo remízou
6 : 6. K tfietímu utkání jsme si pozvali t˘m Malého Bfiezna,
které jsme porazili jednoznaãnû 9 : 0. Nyní nás uÏ provûfií
t˘my z vy‰‰ích tfiíd - Velké Bfiezno, Svádov a ne‰tûmick˘ do-
rost. Do jarních bojÛ nastoupíme se stejn˘m kádrem. MuÏ-
stvo se podafiilo stabilizovat a skládá se vût‰inou s vlastních
hráãÛ. Na‰ím cílem je umístit se do první pûtky a navázat tak
na úspûch z minulé sezóny. První mistrovské utkání sehraje-
me 28.3. na domácím hfii‰ti proti MojÏífii B. Tímto bych chtûl
pozvat v‰echny fandy na na‰e hfii‰tû, kde je pro Vás jako
vÏdy pfiipraveno také dobré pivko a klobáska, které k fotbalu
neodmyslitelnû patfií.

Samozfiejmû nás ãekají i kulturní akce pofiádané na‰ím od-
dílem. Jedna z prvních bude tradiãní pálení ãarodûjnic, které
se bude konat na na‰em hfii‰ti. Ve‰keré informace najdete
na na‰ich webov˘ch stránkách:

http://spartak.valtirov.sweb.cz
Za Spartak Valtífiov David ¤ezáã

KALENDÁ¤ KULTURNÍCH, 
SPORTOVNÍCH 
A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ 
NA II. âTVRTLETÍ 2009

• 30.4. 2009 restaurace Tivoli
Slet ãarodûjnic
• 30.4. 2009 hfii‰tû SPARTAK Valtífiov
Slet ãarodûjnic
• 7.5. 2009 státní zámek Velké Bfiezno
Bûh zámeck˘m parkem
• 8.5. 2009  hfii‰tû FK Jiskra Velké Bfiezno
Hejbni kostrou

• 30.5. 2009 , hfii‰tû SPARTAK Valtífiov 
Dûtsk˘ den
• 6.6. 2009, ‰kolní hfii‰tû Z·
·kolní jarmark
• 13.6. 2009 Jizerské hory
Turistika v Jizersk˘ch horách

V˘stava na Zámku
Eva Vágnerová, valtífiovská v˘tvarni-

ce, zahájí 15.4.2009 v 16 hod.  ve vel-
kobfiezenském zámku v˘stavu uhlo-
v˘ch kreseb s tématikou zámeckého

parku. V˘stava potrvá po celou zámec-
kou sezonu a v‰ichni obãané obce jsou
autorkou srdeãnû zváni.                -vv-


