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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

SLOVO STAROSTY
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOSAVADNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ SE CH¯LÍ

KE KONCI A NADE·EL âAS ZHODNOCENÍ SOCIÁLNù-EKONOMIC-
KÉHO ROZVOJE OBCE VELKÉ B¤EZNO VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2002-2006, CO SE NÁM ZA UPLYNULÉ 4 ROKY PODA¤ILO A NAOPAK
CO SE NEPODA¤ILO. 

Úvodem bych zmínil, Ïe jednání or-
gánÛ obce - zastupitelstva, rady, komi-
sí byla klidná, apolitická, kvalitní. Tento
pfiízniv˘ stav umoÏÀoval se soustfiedit
na práci, tedy zabezpeãovat nejen
chod obce, ale také sociálnû-ekono-
mick˘ rozvoj a neutápût se ve zbyteã-
n˘ch ‰arvátkách. Musím zmínit, Ïe
i pfiedchozí zastupitelstva a rady
v pfiedcházejících volebních obdobích
po revoluci byla tvofiivá a systematicky
zabezpeãovala rozvojové programy.
Tato úsilí a aktivity postupnû zajistily,
Ïe se pfiestala vylidÀovat na‰e venkov-
ská obec, také se zastavil prÛmûrn˘ ná-
rÛst  star‰ích obyvatel, kterému se fiíká
„stárnutí venkova“, coÏ je prÛvodním
jevem ãeského venkova. Naopak do‰lo
k nárÛstu poãtu na‰ich obyvatel ze
1720 z poloviny 90. let na nynûj‰ích
2030 obyvatel. Pfiedesílám, Ïe je to
právû stabilizace obyvatel a nárÛst
obyvatel, které jsou smyslem rozvoje
obcí, bez nichÏ by nebylo moÏné o roz-
voji hovofiit. Zkrátka nárÛst obyvatel-
stva a jeho omlazení je oÏivení, radost
a naopak úbytek obyvatelstva zname-
ná postupn˘ v‰eobecn˘ zánik. 

Nezanedbateln˘ není ani ekonomic-
k˘ pfiínos, kdy na‰e obec jenom na da-
ních získává 6.700,-Kã/rok/ 1 trvale
bydlícího obyvatele. V na‰í obci bohu-
dík je zájem o bydlení velik˘, sami vidí-
te, jak se v obci staví, kromû toho obec
eviduje 110 ÏadatelÛ o nájemní byt
a 55 ÏadatelÛ dÛchodcÛ   o bydlení
v DPS. Na obec docházejí i bianko Ïá-
dosti o koupi bytu.  Rozvoj obce potom
vnímáme také tak, Ïe se také rozvíjí

v‰eobecná spotfieba a potfieba, coÏ
znamená, Ïe se zde nejen uÏiví sluÏby,
které jsou vesmûs soukromé, ale zvy-
‰uje se o nû zájem, coÏ vyvolává ná-
rÛst pracovních míst. V obci ale také
vzrÛstá zájem o terciární  sektor (‰kol-
ství, zdravotnictví, doprava ...), které
rovnûÏ procházejí rozvojem. Tato vy-
soká ãísla zájemcÛ o bydlení v na‰í
obci by mûla b˘t pro budoucí orgány
obce zavazující  s cílem neustále ales-
poÀ ãásteãnû Ïadatele uspokojovat. 

NYNÍ KE KONKRÉTNÍM
OBLASTEM: 

1) V˘stavba bytÛ
Sama obec poãátkem volebního ob-

dobí pfiedala do uÏívání 32 bytÛ dÛ-
chodcÛm ve 4 DPS v centru obce.
Tento poãin vyvolal pfiíznivou odezvu
a velk˘ zájem, kter˘ neustále vzrÛstá -
dÛchodci volají po v˘stavbû malomet-
ráÏních bytÛ. Obec proto vytipovala 2
lokality, kde hodlá se státní podporou
postavit 3 obytné domy, z toho 2 domy
o 12 bytech v dolní ãásti OS Vítov a 1
dÛm o osmi bytech pod  ãp.118 (Ban-
hotel).  Na 12 bytÛ (2 domy) ve Vítovû
jiÏ má schválenu dotaci 6,5 mil.,- Kã
a v souãasné dobû probíhá v˘bûr zho-
tovitele. DÛm pod Banhotelem je pro-
jekãnû zaji‰tûn, ale jde o zahájení
v pfií‰tím roce.  Na pfielomu roku
2002/2003 fie‰ila obec odstraÀování
následkÛ srpnové povodnû. Celkem se
opravilo 25 po‰kozen˘ch obytn˘ch
domÛ a RD,    v 1 pfiípadû byl RD po-
‰kozen natolik, Ïe musel b˘t postaven
nov˘. Kromû toho se opravovaly ostat-

ní nebytové objekty jako kabiny TJ Jis-
kra, klubovna TJ Tenis, kabiny Spartak,
KD Tivoli, ãerpací stanice pro âOV,
prameni‰tû a ãerpací stanice  Valtífiov.
Opravy probûhly bezkoliznû, nebylo
stûÏujících se. S postupem ãasu v‰ak
Finanãní fieditelství obdrÏelo anonymní
udání, kde pisatel, jehoÏ jméno je
známo, pfiekroutil prÛbûh oprav KD Ti-
voli v tom smyslu, Ïe opravu by pro-
vedli za 1 t˘den 2 zedníci a údajnû
do‰lo k pl˘tvání penûzi  FS  EÚ. Kdo
jste vidûl rozsah ‰kod a velikost KD Ti-
voli pochopíte, Ïe anonym byl nesmysl-
n˘ a zlovoln˘ akt. Nicménû obec ãelila
nûkolikaleté kontrole, kde dokládala
fiadu právních stanovisek a expertních
stanovisek a nakonec se odvolala
k MFâR. Nakonec se ukázalo, Ïe toto
úsilí obce nebylo marné, neboÈ
26.6.2006 jsme obdrÏeli od Finanãního
úfiadu ÚNL rozhodnutí o odvolání, kte-
r˘m finanãní úfiad zru‰il v‰echny pla-
tební v˘mûry ve v˘‰i 5.152.492,-Kã
i s penalizací. Nemusím pfiipomínat, Ïe
úhrada této v˘‰e platebních v˘mûrÛ by
pfiirozenû omezila rozvojové programy
obce, ale jako negativní dluhová sluÏba
by znemoÏÀovala dokonce podat Ïá-
dost o jakoukoliv finanãní podporu.
Pravda v tomto pfiípadû zvítûzila
a máme zde kulturní dÛm, kter˘ je pro
Velké Bfiezno historicky cenn˘m objek-
tem, kter˘ slouÏí ‰iroké vefiejnosti, je
v lep‰ím technickém stavu neÏ pfied
povodní  - ostatnû tak tomu bylo
u v‰ech opravovan˘ch domÛ a zafiíze-
ní. Osobnû mám z toho velikou radost. 

2) Majetek obce
obec vlastní majetek v úhrnné hodno-

tû 240 mil.,-Kã. Hodnota majetku obce
má vzestupnou tendenci, neboÈ v prÛ-
bûhu 4 letého období obec získala: 
■ hfibitov Valtífiov - 600 tis.,- Kã

(Pokraãování na str. 2)
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■ cyklostezka - 6,6 mil.,-Kã
■ historické lesy 30 ha - 6,5 mil.,-Kã
■ zdroje pitné vody Le‰tina 
■ 1 mil.,- Kã
■ pozemky 3 ha z PHO Vítov
■ 300 tis.,-Kã
■ pozemky 4,3 ha Pho Valtífiov a pod 
■ Tivolí po p.Pavalovi - 430 tis.,-Kã
■ historické pozemky jeÏ uÏívá ZO
■ âZS ve Vítovû (24 zahrad)

Na druhé stranû obec privatizuje ãást
svého majetku, jednak prodává po-
zemky k v˘stavbû RD a dále prodává
nûkteré obecní byty,  v souãasnosti je
to 20 bytÛ a v tomto trendu by se mûlo
pokraãovat. 

3) Vodní hospodáfiství
Orgány obce mají pfiijatu koncepci

VH obce. Obec vychází ze skuteãnosti,
Ïe voda je základní lidskou potfiebou
a kvalitní pitné vody je ve svûtû trval˘
nedostatek. Kdo má dostatek kvalitní
pitné vody, má terno. Vodovody a ka-
nalizace by mûly b˘t provozovány tak,
aby pokryly provozní náklady a zacho-
valy moÏnosti modernizace a rozvoje.
Pokládá se za nemorální na vodû vy-
dûlávat! Nedílnou souãástí vodovodu je
kanalizace s âOV.

Zmínûná koncepce vze‰la z ovûfie-
n˘ch potfieb obce a vynucen˘ch okol-
ností a je sefiazena dle dÛleÏitosti. Své
sehrála také povodeÀ na Labi 2002, jeÏ
pfiílabské zdroje znehodnotila. 

Dle této koncepce jiÏ byla realizová-
na celá fiada úkolÛ smûfiujících do zv˘-
‰ení kapacity zdrojÛ a kvality pitné
vody v obci. Namátkou uvedu tfieba:

■lZokruhování vodojemÛ Vítov - Valtí-
fiov.
■lJiÏ zmínûná koupû vydatného zdroje
kvalitní vody v Le‰tinû. 
■lÚspû‰né navrtání 3 vrtÛ v prameni‰ti
Vítov,  z nichÏ 2 vrty zásobují celou
obec kojeneckou vodou.
■lZkapacitnûní zdroje studny za Pum-
prov˘mi z 50 m3/den na 80 m3/ den.
■lJímání ze Suchého potoka, jeÏ je ale
citlivé na sráÏky, kdy zakalenou vodu
nelze dosavadním filtrem vyãistit. 
■lZprovoznûní v˘tlaãné stanice OS
Vítov. 
■lV˘mûna vysoce poruchového vodo-
vodního fiádu ve Valtífiovû nad písko-
vnou.

âOV Valtífiov
■lpodchytili jsme kanalizaci z kolonie
Valtífiov do Valtífiovské kanalizace,
takÏe mÛÏeme po propojení a úpravû
âOV Valtífiov z kolonie odvést vypou-
‰tûné vody  na âOV Valtífiov. 
■lZahájily se pfiípravné a projekãní

práce na v˘stavbu nové âOV pro obec
Velké Bfiezno, kde existuje nûkolik dÛ-
vodÛ pro její v˘stavbu:

1. Velká âOV V. Bfiezno stojí pfied zá-
sadní rekonstrukcí.

2. Je znaãnû opotfiebená, protoÏe je
v provozu 11 let a pivovar vypustil ne-
sãetnûkrát do âOV koncentrovan˘ louh
sodn˘.

3. Nepfiátelsk˘ postoj majitele Drinks
Unionu k obci,  kter˘ rozehrál Ïalobu
proti obci.

4. âistí draho 
Zahájily se pfiípravné a projekãní

práce na vodovodním pfiivadûãi z Le‰ti-
ny.

Nemáme potfiebu, aby obci prodáva-
la vodu, jeÏ pramení na území obce,
zahraniãní firma, ani nemáme potfiebu,
aby v pfiípadû ãi‰tûní vypou‰tûn˘ch vod
s námi cviãil bezohledn˘ jedinec. Obec
si musí vodní hospodáfiství ponechat
a provozovat sama,  jinak se nedopla-
tíme! K provozování schválené koncep-
ce VH si obec zfiídila úsek VaK. Celko-
vû ná‰ úsek VaK pracuje velmi dobfie,
na vysoké odborné úrovni. Sami vidíte,
Ïe i v období leto‰ního enormnû suché-
ho léta nám v‰em trvale teãe kvalitní
pitná voda. 

4) V˘stavba na území obce Velké
Bfiezno

S ohledem na známé v˘hody na‰í
obce jako jsou tfieba:
• pûkná krajinná scenerie
• blízkost mûst v okolí (Litomûfiice,
Dûãín, Ústí n.L.)
• bezpeãnost na území obce v noci
• moderní infrastruktura a solidní ob-
ãanská vybavenost
• celkovû dobrá povûst obce v regionu
• solidní pfiíprava ÚPO a jeho zmûny je
v obci znaãn˘ zájem o v˘stavbu bytÛ
v RD. 

Pfied dokonãením jsou OS RD:
• Nad nádraÏím
• Pastviny
• Nad kolonií Valtífiov.
V realizaci jsou:
• OS 61 RD Vítov 61 RD
• Vedle UhrÛ v Kolonii 6 RD
• Nad b˘val˘m MNV Valtífiov 7 RD
V pfiípravû a zahájení jsou:
• OS 3 a 4 Vítov
• Pod restaurací ve Valtífiovû.

Dle zmûny ÚPO ã.2. jeÏ schvalovalo
minulé zasedání zastupitelstva obce se
jiÏ r˘sují zájemci o v˘stavbu RD v loka-
litách:
• nad tratí u VavfiichÛ
• nad Zdravotním stfiediskem
• za garáÏemi ve Vítovû

• Richterova louka 

Kromû toho v obci probíhá nebo byla
dokonãena individuální v˘stavba RD
v prolukách a to 12 RD.

Sama obec je aktivní, neboÈ pfiipra-
vuje v˘stavbu 3 objektÛ k bydlení, jak
jiÏ bylo fieãeno v úvodu. 

5) Doprava
Obec provedla opravu povrchu nû-

kter˘ch místních komunikací a to:
• OS Valtífiov Nov˘ les - kompletní po-
vrch
• MK nad pískovnou Valtífiov - komplet-
ní povrch
• 2 úseky cyklostezky.

Dále provedla opravy MK zaválcova-
nou sfrézovanou Ïivicí:
• Nad hájeãkem
• âást Starolitomûfiické /za potokem
podél chat/
• Vefiejná ãást k OS Pastviny
• Vefiejná ãást k OS Kolonie Valtífiov

Na své náklady si realizovaly komu-
nikace stavebníci OS Pastviny  uvnitfi
souboru.

Stavebníci OS Nad kolonií uvnitfi sou-
boru.

Kromû toho  obec kaÏdoroãnû za-
bezpeãovala opravy v˘tluk po zimû
a po haváriích vody a kanalizace.

Letos obec zahájila a dokonãí I.etapu
Rekonstrukce MK Zadní sestávající
z chodníku 900 m a de‰Èové vsakovací
jímky úhrnem za 900 tis. Kã. 

Ústeck˘ kraj na naléhání zástupcÛ
Mikroregionu Velkobfiezensko, provedl
opravy povrchu krajsk˘ch komunikací
v mikroregionu a to v úsecích: 
• Lhota p.Pannou - R̆ deã
• Rozcestí nad R̆ deãí - Probo‰tov
• Pfiislíbil na leto‰ní rok opravy silnice
z Ole‰nice k benzinové pumpû Velké
Bfiezno, pouÏívanou jako objízdné trasy
pfii ãast˘ch v˘lukách trati âD, povod-
ních ãi autohaváriích 

Pfiipravuje v˘stavbu  2 autobusov˘ch
zastávek ve Vítovû.

Lze fiíci, Ïe i na dopravu obce pama-
tovala.

ROZVOJ DEMOKRACIE SAMO-
SPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA

V orgánech obce je zapojeno zákon-
né maximum obãanÛ obce.Je  tedy
na‰í snahou, aby co nejvíce obãanÛ
spravovalo  svoji obec.

Samospráva sama o sobû není pfie-
spfiíli‰ názorovû rozdûlené a je vedena
snahou rozvíjet obec a tak to má b˘t.

Státní správa je vlídná a mûkká k ob-
ãanÛm - ÏadatelÛm, se snahou vyhovût
poÏadavkÛm.
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BohuÏel této vstfiícnosti vyuÏívají
nûktefií jedinci, ktefií se snaÏí prosazo-
vat své zájmy, které mnohdy b˘vají
v rozporu s platn˘mi pfiedpisy a mnoh-
dy jde o ‰ikanu.Vnímáme, Ïe jsme tu
od toho, abychom poskytovali specific-
ké sluÏby obãanÛm, ale v Ïádném pfií-
padû nejsme nûkomu za „slouhy“! 

Nûkteré úseky jako je stavební úfiad
a sociální úsek, mají územní pÛsobnost
i v okolních obcích  v rámci mikroregio-
nu a jsou znaãnû vytíÏené.

Obec je sídlem dobrovolného svazku
obcí pod názvem Mirkoregion Velko-
bfiezensko. V rámci mikroregionu zís-
kala Obec Zubrnice 1.930 tis. Kã na re-
konstrukci  historicky cenného objektu
OÚ Zubrnice v rámci programu obnovy
venkova.

Orgány obce se nikterak nevmû‰ují
do Ïivota obyvatelstva a vyznávají, Ïe
kaÏd˘ obãan nad 18 let vûku se musí
sám starat o sebe a svoji rodinu

BEZPEâNOSTNÍ SITUACE
NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ B¤EZNO

A MEZILIDSKÉ VZTAHY MEZI
OBâANY OBCE

Bezpeãnostní situace na území obce
i pfies mimofiádné situace, jeÏ v nedáv-
né dobû nastaly (vraÏda L. Slunéãka ãi
únos ‰kolaãky), je na území obce jinak
pod úrovní ostatních obcí Ústecka.  Ob-
ãané obce se nemusí bát o své majet-
ky, ani zdraví ãi Ïivoty, a to ani v noci.
V obci je funkãní obvodní odd. POLICIE
âR a i tato skuteãnost  zvy‰uje bez-
peãnost na na‰em území. Kromû toho
i dle informací pr.A.Herodese vzrostla
objasnûnost.

V obci pfietrvává nekázeÀ fiidiãÛ,
která je ale celostátním problémem
s ohledem na obrovsk˘ nárÛst poãtÛ
motorov˘ch vozidel. Policie by mûla
zavést pochÛzkovou ãinnost, zejména
v noãních hodinách, coÏ témûfi není.
Autohlídky pochÛzkáfie nenahradí. Na
druhé stranû je pravda, Ïe správní
území obvod.oddûlení Policie âR Valtí-
fiov je obrovské, zahrnuje území vût‰í,
neÏ je cel˘ mikroregion Velkobfiezen-
sko, protoÏe do nûho spadá i území
Maleãovska. Nicménû tato pfiíznivá
bezpeãnostní situace v obci a existen-
ce Policie v obci je jedním z dÛvodÛ
zájmu o bydlení v obci.

PODNIKÁNÍM, SLUÎBY, OBCHOD,
ZAMùSTNANOST

Co se podnikání t˘ká, na území obce
podniká fiada zabûhl˘ch firem:

DRINKS UNION a.s.
âeské lodûnice a.s.
Materialise s.r.o.

Mirel s.r.o.
Autoservis ·rámek
Dfievov˘roba Dafiina
Vl.Jackel - v˘roba eurooken, dvefií

a nyní roz‰ífiil o v˘robu plastov˘ch
v˘robkÛ

Jednota Rakovník
Kromû toho pÛsobí na území obce

celá fiada obchodníkÛ, restaurací a Ïiv-
ností

BohuÏel zcela skonãil BENAR a.s.,
jehoÏ objekty odkoupila firma Bohu-
slav, jeÏ nyní v ãástech  hal vyrábí chla-
diãe.

Zv˘‰ené stavební aktivity stavebníkÛ
nov˘ch RD velice pfiíznivû pÛsobí na
stávající domkafie, a to ve smyslu, Ïe
oni nechtûjí b˘t zahanbeni a opravují
a modernizují si své domky, dávají
práci firmám, obchodníkÛm i Ïivnostní-
kÛm. Dokonce se vytváfií na jafie i v létû
pfietlak objednávek.

Nezamûstnanost v obci se pohybuje
okolo 11%. Obec sama vytváfií 15
prac.míst  - VPP. S ohledem na blízké
Ústí n.L. a Dûãín a znaãnou motorizaci
obyvatelstva dojíÏdí do tûchto okolních
mûst za prací znaãné procento pracují-
cích z obce.

MEZILIDSKÉ VZTAHY ZA 4 ROKY

Lze fiíci, Ïe pfiestupková komise fie‰i-
la za 4 roky 205 pfiestupkÛ, z toho
poãty pfiestupkÛ za rok a pro Velké
Bfiezno samotné ãiní 116 pfiestupkÛ za
4 roky, tj. 29 roãnû. 10 pfiestupkÛ roãnû
navíc spáchají na‰i obãané mimo obec,
kde pfieváÏnû jde o drobné krádeÏe
v marketech. Lze fiíci, Ïe pfiestupky
proti obãanskému souÏití ãiní roãnû cca
24. 

S ohledem na znaãnou velikost na‰í
obce nejde o dramatickou oblast. Dle
mého názoru jde o pfiestupky kategorie
„Kondelikovsko-Vejvarovské.“ Pro do-
plnûní uvádím, Ïe fie‰íme pfiestupky pro
Malé Bfiezno a Le‰tinu, ale také ty,
které na‰í obãané páchají v jin˘ch ob-
cích a jsou k nám delegovány. Tolik
k pfiestupkÛm. 

V obci Ïije nûkolik obãanÛ, které sice
lze spoãítat na prstech jedné ruky, ktefií
ale jsou nesná‰enliví ke svému okolí.
Aktivnû napadají spoluobãany. Sv˘m
bezohledn˘m jednáním a nevybírav˘m
slovníkem vyvolávají skupinové projevy
nespokojenosti. Uchylují se také k ver-
bálnímu napadání  pracovníkÛ obce -
nejen úfiedníkÛ, ale i tfieba VPP, tedy
tûch,  ktefií jim vlastnû slouÏí. Zde bych
chtûl podotknout, Ïe znaãnû zatûÏují
soustavn˘mi písemnostmi jednotlivé
pracovníky nejen O.Ú. Velké Bfiezno.
Vlastnû by potfiebovali dva pracovníky

v˘hradnû pro sebe. Jejich jednání je
ostudou obce!!!  

Zde bude nezbytné individuální fie‰e-
ní, napfiíklad prostfiednictvím právníka.
Je zajímavé, Ïe z vût‰iny jde o jedince,
ktefií se nedávno do obce nastûhovali.
Jinak lze fiíci k nov˘m obyvatelÛm obce
jednoznaãnû, Ïe jsou pfiínosem pro
obec, neboÈ jde vesmûs o lidi chytré
a pracovité, mladé a stfiedního vûku. 

âISTùNÍ OBCE

Na území obce neexistuje Ïádná
skládka, protoÏe Ïádná skládka není
hezká. Svoz TDO zabezpeãují 2 firmy
TSMU a DERATIZ.n Kromû svozu od-
padu z popelnicov˘ch nádob nabízejí
za úplatu i jiné sluÏby jako tfieba kon-
tejnerov˘ svoz stavebních sutí ãi Ïoko-
v˘ svoz poseãené trávy a listí.

TSMU mají na cca 10ti stanovi‰tích
v obci umístûny páry kontejnerÛ na se-
parovan˘ odpad (plasty, sklo, papír).
Letos se obci podafiilo se dohodnout
s firmou TSMU, která umístila v obci
dal‰í kontejnery na plasty. KaÏdoroãnû
obec organizuje svoz velkoobjemové-
ho a nebezpeãného odpadu a kovové-
ho ‰rotu. PokaÏdé se z obce vyveze
neuvûfiitelné mnoÏství tohoto odpadu,
tak loni to bylo 70t, letos pfies 60 t, +
obrovské mnoÏství lednic, televizí,
pneumatik a barev (letos 820 kg).
V kvûtnu leto‰ního roku byla obnovena
v˘kupna kovového ‰rotu a papíru u za-
hrady p.Koleva, která 2krát t˘dnû pro-
vádí v˘kup. Díky tomuto trvalému nasa-
zení vymizely ãerné skládky, protoÏe
se nevyplatí riskovat, Ïe budu vidûn
a je‰tû se dfiít nûkam do lesa je hlou-
post. Obec má pevnou smlouvu s fir-
mou Horãík s.r.o. na v˘voz ko‰Û, úklid
ãekáren, svoz a uloÏení odpadu rostlin-
ného pÛvodu, seãení nûkter˘ch velk˘ch
ploch a kompletní zimní údrÏbu MK
a jsem pfiesvûdãen, Ïe není potíÏí. 

Obec zamûstnává 15 VPP, ktefií se
starají o úklidy obce, vyÏínání vefiej-
n˘ch prostranství, nátûry obecních zafií-
zení, drobné opravy obecního majetku,
zimní údrÏbu chodníkÛ...atp.

Nyní zakoupila obec Tera systém
a dokoupí postupnû pfiíslu‰enství, ãímÏ
zv˘‰í akceschopnost a produktivita
práce. âinnost VPP lze hodnotit jako
vysoce pfiínosnou pro obec.

Obec jedná se správcem toku LâR
Teplice o vyãi‰tûní protipovodÀové pfie-
hrady na Homolském potoce v ByÀovû,
jeÏ je stra‰ákem, protoÏe je z minulos-
ti známo, co tento potok umí. 100 letá
voda je 50 m3/sec. A pfii spádu 300
m na 6 km není ani divu, kdyÏ pfiehra-
da je po hranu plná. Je to jednoznaãné 

(Pokraãování na str. 4)
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riziko. Správce toku má zájem pfie-
hradu vyãistit. Pfiehrada by potfiebovala
po vyãi‰tûní technicky upravit, aby se
nsniÏovala její retenãní schopnost.
Jinak se musíme starat o 31 ha lesa,
coÏ dle Lesního zákona pfiíslu‰í stávají-
címu hospodáfii, LâR st.p., ale je tfieba
s hospodafiením poãítat v pfiedstihu
v rozpoãtu obce.

ÚZEMNÍ PLÁN

Obec má zpracován od r. 2000 ÚPO
a k nûmu jiÏ schváleny dvû  zmûny.
Tento plán je Ïiv˘ a zaÏil se, pracuje se
s ním. Dokonce si troufnu tvrdit, Ïe
obec bez ÚPO „nedá  ani ránu.“ Je vní-
mán jako základní rozvojov˘ dokument
obce, bez nûhoÏ nelze podávat Ïádos-
ti o vydání pozemku na stát ani Ïádat
Ïádné finanãní podpory. Je potû‰itelné,
Ïe i na‰e vefiejnost si zaãala uvûdomo-
vat v˘znam ÚPO a jiÏ se r˘suje zmûna
ÚPO ã. 3. 

PROPAGACE OBCE

Obec má na Ústecku velmi dobrou
povûst klidné, dynamicky se rozvíjející

obce.  Nad rámec Ústecka její slávu ‰ífií
Zámek a BfiezÀák. Sama obec Velké
Bfiezno má bohatû rozvinuté webové
stránky s rozsáhlou fotogalerií. Obec
vydává kvartálnû informaãní magazín
Velkobfiezensk˘ zpravodaj  a s ohle-
dem na povyk, kter˘ zpÛsobí ti, na
které se nedostane, je zfiejmû Ïádoucí. 

Obec propagují na‰i sportovci. 
Obec vede obecní kroniku, jejíÏ ve-

dení je nyní ze zákona pro obec povin-
né a je to dobfie. Na obci roãnû probíhá
enormních 120 svateb, zejména na
zámku. Aktivnû panuje SPOZ, kter˘ or-
ganizuje vítání obãánkÛ a náv‰tûvy pfii
v˘znamn˘ch jubileích   od dosaÏení
vûku 75 let. 

PROBLÉMY OBCE

Jsou jimi:
■ vzrÛstající poãet neplatiãÛ, pfiede-
v‰ím nájemného, coÏ se doposud vy-
máhalo sloÏitou a hlavnû dlouhou
soudní cestou, kdy dluh nûkolikaná-
sobnû narostl.  Nyní má vstoupit v plat-
nost úprava, Ïe lze ukonãit nájemní
vztah bez pfiivolení soudu
■ nûktefií obãané protizákonnû zabírají

vefiejná prostranství, která ze zákona
o obcích a obecních zafiízeních  jsou
dána a jsou jimi MK, chodníky, parky...
atp.  Vefiejné prostranství slouÏí vefiej-
nosti bez ohledu na vlastnictví pozem-
ku pod ním: 
■ Obec ãelí Ïalobû Drinks Unionu -
jeho majitele ve vûci âOV, kter˘ obci
‰kodí. Máme informace z VH, Ïe nyní
hledá politickou podporu. Obec jiÏ má
jasno, jak dál v pfiípadû âOV tak, Ïe si
pÛjde samostatnû zcela svojí cestou -
postaví si novou âOV ‰itou na míru
obci a bude ‰etfiit náklady!

Závûrem bych chtûl fiíci, Ïe ve v˘ãtu
hodnocení by se dalo pokraãovat hodi-
ny, ale to není úãelem. Úãelem je vy-
píchnout ty nejdÛleÏitûj‰í poãiny, aby-
chom si  uvûdomovali, Ïe jsme zde ne-
sedûli se „zaloÏen˘ma rukama.“ To v‰e
jsme realizovali, aniÏ bychom se zadlu-
Ïili, naopak obec má 4 mil.,-Kã pfieby-
tek hospodafiení spravovan˘ na kapitá-
lovém úãtu âS a.s. Praha. 

Pfiedkládá Václav Burian
Starosta obce
Velké Bfiezno

Velk˘ problém - PSI V NA·Í OBCI

Roz‰ífiení sbûrn˘ch míst na separovan˘
odpad v obci Velké Bfiezno, Valtífiov

V kvûtnu t.r. jsme roz‰ífiili v obci sbûrná místa na PET lahve a sklo. Nádoby byly
umístûny do dûtského koutu v Zahradní ul., Litomûfiické ul. a ke stávajícím nádo-
bám u pískovny ve Valtífiovû. Vûfiím, Ïe roz‰ífiení sbûrn˘ch míst povede k vût‰í mo-
tivaci tfiídit odpad neÏ doposud a tím ke sníÏení celkov˘ch nákladÛ na likvidaci od-
padÛ.  Ráda bych vyuÏila i této pfiíleÏitosti a opût pfiipomnûla lidem, ktefií si neu-
stále pletou nádoby na separovan˘ odpad s nádobami na ukládání ãehokoliv, Ïe
v pfiípadû pfiístihu jim hrozí pokuta aÏ do v˘‰e 30 tis. Kã, dle pfiestupkového záko-
na . Nejãastûji je toto vidût na sbûr. místû u domácích potfieb ve Velké Bfieznû. 

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

Volné pobíhání psÛ v na‰í obci je
problémem dlouhodob˘m. 

Majitelé si vût‰inou své pejsky pofiídí,
ale uÏ ne zrovna dostateãnû zabezpeãí.
A tak se obãas stane, Ïe po odchodu ma-
jitelÛ (do práce, na nákupy, nebo jen do
domu) vyhledají nejkrat‰í cestu za plot a
pak hurá na v˘let!

Zatoulaného psa mÛÏeme v obci pot-
kat skoro kaÏd˘ den. Ne vÏdy je toto set-
kání pfiíjemné. Vrãení, ‰tûkání, v hor‰ích
pfiípadech i útoky doprovází obãas stfiet-
nutí s tûmito tuláky. 

Dennû jsou publikovány ve sdûlova-
cích prostfiedcích informace o útocích ne-
zabezpeãen˘ch psÛ, které v nejhor‰ích
pfiípadech si vyÏádají i lidské obûti. Tristní
je potom pohled na majitele - viníky. Ape-
lujeme na v‰echny vlastníky a chovatele
psÛ, aby si vÏdy uvûdomovali, Ïe pes je
od pfiírody ‰elma s pudy lovit, útoãit. Je
tfieba si to trvale uvûdomovat a svého ãi
svûfieného psa mít zaji‰tûného! Jinak
zpÛsobíte velké nepfiíjemnosti sobû, oka-
mÏiky hrÛzy, bolesti hofie obûtem a pfií-
buzn˘m!

MoÏnost fie‰ení tohoto problému je ta-
ková: poptat se v blízkém okolí na majite-
le psa, v nouzovém pfiípadû volat 156 -
Mûstská Policie, ktefií ho nechají odvést
do útulku.     

Majitel pak pfii vyzvednutí svého toula-
vého hlídaãe bude muset zaplatit popla-
tek za cestu a pobyt v útulku. Mohu fiíci,
Ïe tyto poplatky nepatfií zrovna k nejniÏ-
‰ím a proto - nebude pfieci jen lep‰í
svého psa dostateãnû zabezpeãit?

Dal‰í dlouhodob˘m problémem jsou
psí exkrementy v obci.

Venãení psÛ v obci je ãasto fie‰eno -
vyvenãit co nejblíÏe u domu a pak co nej-
krat‰í cestou zas  zpût. Pfii vycházkách
chodí lidé vût‰inou po chodníku
(cestách), takÏe jejich ãtyfinoh˘m mazlíã-
kÛm nezb˘vá nic jiného neÏ vykonat svou
potfiebu právû na tûchto místech ãi okolo
nich. Co se t˘ãe úklidu tûchto exkremen-
tÛ, vût‰inû pejskafiÛm nic nefiíká. 

Je pak ostuda, kdyÏ si ãlovûk chce
zpfiíjemnit den - odpoãinout od v‰edních
starostí, prostû si tzv. provûtrat hlavu, vy-
pnout a vydá se na projíÏìku na kole ãi
koleãkov˘ch bruslích po nové cyklostez-
ce a pak místo pfiíjemného v˘letu a pozo-
rování krásné okolní krajiny, aby dával
pozor kam jede - aby do nûãeho nevjel.
Na nûkolika místech se totiÏ nacházejí
nepfiíli‰ pohledné hromady a to buì upro-
stfied nebo na krajnicích tûchto cest.
Navíc pfiedstava, jak je tato cyklostezka
vyuÏívaná, vyhledávaná a nav‰tûvovaná
i cizinci - je to opravdu „pûkná“ vizitka
na‰í obce.  

Libu‰e Pokorná
Obecní úfiad Velké Bfiezno
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sledn˘ch 3kod, které hrozily (zabránûní odfiíznutí obou bfiehÛ
Labe, zaji‰tûní prÛjezdnosti vozovky po pravém bfiehu Labe
z Ústí n. L. do Dûãína a zpût, zachování novû stavûné lodû
v pracovní poloze v Lodûnici Svádov - Ol‰inky). Opatfiení
probíhala nepfietrÏitû, byla ãasovû, fyzicky a energeticky
velmi nároãná. Za mimofiádné úsilí pfii nasazení byla jednot-
ka SDHO V. Bfiezno ocenûna pfiíslu‰n˘mi funkcionáfii a to dû-
kovn˘m dopisem dne 18. 4. 2006 od primátora mûsta Ústí n.
L., Petra Gandaloviãe, následnû osobnû 30. 5. 2006 pfii jeho
náv‰tûvû ve V. Bfieznû. Dále jednotka obdrÏela dûkovn˘
dopis ze dne 5. 5. 2006 od starosty Mûstského obvodu Ústí
n. L. - Stfiekov, Ivana Charváta, za nasazení v ãásti Svádov -
Ol‰inky. Ústnû byla jednotka pochválena starostou obce V.
Bfiezno-Valtífiov, Václavem Burianem. Nejvy‰‰ího ohodnoce-
ní jednotky se dostalo od ministra vnitra âR, p. Bublana, dne
15. 5. 2006 v budovû Policejní akademie v Praze, kde byl
jednotce v zastoupení velitele V. Bastla aj. Panochy pfiedán
dûkovn˘ pamûtní list s plaketou Záchranného sboru âR, po-

depsanou generálním fieditelem ZSâR, Miroslavem
·tûpánem, dále dûkovn˘m listem od HZS Ústí n. L.
pfiedan˘m dne 24. 6. 2006 zástupci velitele, Jarosla-
vu Panochovi, v Ústí n. L. Ve zdokonalovací ãinnosti
byly uskuteãnûny 4 kondiãní jízdy - 2x s vozidlem
LIAZ (2 hod., 3 hasiãi), 2x s vozidlem AVIA (3 a 1
hod., 3 hasiãi). Velitel V. Bastl a zástupce J. Panocha
se zúãastnili externího tfiídenního ‰kolení velitelÛ (pra-
videlnû 1x za rok). NeÏádoucí skuteãností dne 11. 4.
2006 bylo odstavení v˘jezdového vozidla LIAZ (pro-
dûravûlá nádrÏ na vodu a porouchané vodní ãerpad-
lo). Vozidlo bylo dne 15. 5. 2006 pfiedáno k opravû.
Následnû do‰lo  dne 24. 5. 2006 k odstavení i drahé-
ho v˘jezdového vozidla AVIA pro poruchu na motoru,
která byla dne 28. 6. 2006 odstranûna a vozidlo zpro-
voznûno. V ostatní ãinnosti bylo odpracováno 28 hod.
na opravû v˘jezdového vozidla AVIA, 12 hod. na
opravû PPS, 14 hod. na pfiípravû vozidel AVIA a LIAZ
k provedení technické kontroly, 38 hod. na pfiípravû
vozidla na v˘jezdy, 66 hod. na opravách a zkou‰kách,
13 hod. na likvidaci závûsn˘ch vozíkÛ (pekáren)

(Pokraãování na str. 6)

Hasiãi hlásí a informují
Ve II. ãtvrtletí roku 2006 byla zaznamenána in-

tenzivní v˘jezdová ãinnost jednotky SDHO Velké
Bfiezno spojená pfiedev‰ím s jarními záplavami po
tání snûhu a povodní na fiece Labi, která opût
ohroÏovala obãany a hospodáfiské budovy v blíz-
kosti Labe v záplavov˘ch oblastech. V období od
25. 3. - 26. 6. 2006 do‰lo ke 27 v˘jezdÛm, které si
vyÏádaly 126 hod. aktivního nasazení za prÛmûrné
úãasti 5,2 hasiãe na zásah.

Ve 2 pfiípadech ‰lo o poÏár (louka M. Bfiezno, za-
hradní chatka M. Bfiezno), ve 4 pfiípadech o opatfiení
po dopravních nehodách (V. Bfiezno - nehoda 2 vozi-
del, auto ve vodû, Svádov, Stfiekov, Tolstého - asana-
ce po nehodû), ve 2 pfiípadech o odstraÀování pfie-
káÏky (Zubrnice - nahnut˘ strom, Ol‰inky, Vítûzná -
zlomen˘ strom), 3x se vyjíÏdûlo k zamezení ‰kod vod-
ním Ïivlem z tajícího snûhu mimo oblast fieky Labe ( V.
Bfiezno - Vítov- ucpan˘ prÛtok Ole‰nického potoka,
Zubrnice - zatopení vozovky potokem), dále ‰lo o 11
opatfiení v oblasti fieky Labe pfii jarním rozvodnûní, kdy
hladina fieky kulminovala na necel˘ch 9 m (V. Bfiezno
- plovoucí kontejner, 3x ãerpání vody do lodû a z lodû (novû
stavûná loì - Lodûnice Ol‰inky k zabránûní jejímu pohnutí
nebo odplutí ze stavební polohy, V. Bfiezno, Klá‰terní - ãer-
pání vody ze sklepa rodinného domku, Svádov - Ol‰inky -
2x ãerpání vody z prolákliny vozovky k umoÏnûní prÛjezd-
nosti v obou smûrech Ústí n. L. - Dûãín, Ústí n. L. Most E. Be-
ne‰e, 3x ãerpání vody z prolákliny pod Ïelezniãním pfiemos-
tûním pfied jezdem na most z Ústí n. L. k zabránûní odfiíznu-
tí obou bfiehÛ Labe, dále byla provádûna 4 opatfiení po opad-
nutí vody (V. Bfiezno - 2x mytí vozovky u ubytovny Jiskra,
dále mytí vozovky, Valtífiov - mytí haly a vozovky v Lodûnici),
v 1 pfiípadû byla provádûna kontrola hladiny fieky Labe pfii
pravém bfiehu, 1x bylo provedeno odstranûní roje vãel - V.
Bfiezno. Vyhodnocením v˘jezdové ãinnosti pfiedev‰ím v dobû
povodní (30. 3. - 6. 4. 2006) je nutné konstatovat, Ïe se jed-
notka SDHO V. Bfiezno v˘znamnû podílela na cílen˘ch opat-
fieních organizovan˘ch povodÀov˘m ‰tábem mûsta Ústí n.
Labem, kter˘mi bylo zabránûno vzniku daleko vût‰ích ná-
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(Dokonãení ze str. 5)
a uklízení prostranství, kde byly usklad-
nûny, 10 hod. na údrÏbû hadic (mytí,
su‰ení, stáãení), 30 hod. na administra-
tivû (psaní zpráv), 21 hod. na úklidu ga-
ráÏe (skfiínû, uspofiádání), 7 hod. na
údrÏbû a ãi‰tûní poly. Dále byl prove-
den sbûr starého Ïeleza, v˘tûÏek z této
akce bude zapracován do vnitfiního
úãtu jednotky. V souvislosti se slíbením
sponzorského daru od podnikatele, ze-
mûdûlce p. Horãíka, uspofiádala jedno-
tka pomocnou akci (sbûr kamení na
loukách v katastru obce Homole) v roz-
sahu 5 hod. za úãasti 5 hasiãÛ. Jedno-
tka obdrÏela sponzorsk˘ dar ve v˘‰i
2000 Kã od RAMI ELEKTRONIC (26.
6. 2002). V objektu jednotky se usku-
teãnily 2 exkurze a do Z· (12. 6.) a M·
(16. 6.) z Velkého Bfiezna. Za exkurzi
pro 18 ÏákÛ Z· pfii‰el k jednotce dû-
kovn˘ dopis od fieditele ‰koly Jana

Darsy na adresu Jaroslava a Patrika
Panochov˘ch za ukázku objektu
a techniky vãetnû instruktáÏe k jejímu
vyuÏití. Exkurze se líbily. K vnitfinímu Ïi-
votu jednotky je nutné sdûlit, Ïe ke dni
31. 5. 2006 ukonãil ãinnost z osobních
dÛvodÛ p. Otto Bella. Jednotka nadále
provádí nábor nov˘ch ãlenÛ do sv˘ch
fiad, muÏÛ star‰ích 18-ti let zejména
k zaji‰Èování nároãn˘ch ãinností spoje-
n˘ch s v˘jezdovou ãinností. Zájemci se
mohou obracet pfiímo na na‰i souãást,
na velitele, zástupce kteréhokoliv
ãlena, na OÚ ve Velkém Bfieznû. Ve
spolupráci s OÚ ve V. Bfieznû v oblasti
kultury ãlenové jednotky zaji‰Èovali 2
akce a „Pálení ãarodûjnic“ (30. 4.)
a Laserová show“ (12. 5.) - hasiãsk˘
dozor a pofiadatelská sluÏba). V závûru
na‰í pravidelné relace ãlenové jednotky
jako kaÏdoroãnû apelují na rodiãe ‰kol-
ních dûtí ke zv˘‰ení ostraÏitosti zejmé-

Audit hospodafiení obce Velké Bfiezno za rok 2005
Zastupitelstvo obce Velké Bfiezno projednalo a schválilo na svém zasedání

zprávu nezávislého auditora o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení obce Velké
Bfiezno k 31.12.2005. Tento audit provedla spoleãnost Ekora s.r.o. Ústí nad
Labem, auditor Ing.Eva Voráãová.

Kontrola hospodafiení se zamûfiila  na základû zákona ã. 420/2004 Sb. na plnû-
ní pfiíjmÛ a v˘dajÛ rozpoãtu obce za uplynul˘ rok,  zab˘vala se  operacemi t˘kají-
cími se tvorby a pouÏitím penûÏních fondÛ, vyúãtováním a vypofiádáním finanãních
vztahÛ ke státnímu rozpoãtu, rozpoãtu kraje a obce. Dále provûfiuje nakládání a
hospodafiení s majetkem ve vlastnictví obce,  pohledávkami a závazky, ovûfiuje
úãtové postupy, nastavení a vyuÏívání vnitfiní kontroly. Pfiedmûtem auditu  je rov-
nûÏ zadávání a uskuteãÀování vefiejn˘ch zakázek.

Pro va‰i informaci:
- celkové pfiíjmy za r. 2005 ..................34.799.122,26 Kã
-  celkové v˘daje .................................34.172.835,23 Kã
-  majetek obce .................................229.830.041,82 Kã
-  pohledávky ........................................2.616.231,00 Kã

(dluÏné ãástky - nájmy z bytÛ, pozemkÛ, poplatky za psa,
popelnice, ostatní poplatky, neuhrazené poplatky odbûratelÛ)  

-  závazky................................................1.505.773,72 Kã  
(neuhrazené faktury dodavatelÛm)  

Zpráva auditora závûrem konstatuje, Ïe úãetnictví a hospodafiení obce Velké
Bfiezno odpovídá platn˘m zákonÛm âeské republiky, nebyly zji‰tûny nedostatky a
hodnotící v˘rok auditora zní: BEZ  V¯HRAD .      Hana Fuchsová, ekonom.odbor

ÚSPùCH NA·ICH TENISTÒ
Na‰i tenisté z TJ Jiskry Velké Bfiezno dosáhli vynikajícího úspûchu nejlep‰ího v

historii, kdy v I. polovinû roku 2006 postoupili do I. divize (krajského pfieboru mezi
vûhlasná druÏstva, kter˘mi jsou Hrádek, Liberec, Most Jablonec..)

Jde o nejvy‰‰í soutûÏ v kraji. Tohoto vynikajícího sportovního v˘sledku dosáhli
tenisté: Ladislav Ka‰per - hrající vedoucí muÏstva, Jan ·imovsk˘, Pavel
Jaro‰, Tomá‰ Dolinsk˘, Libor Turek, Radek Îìáreck˘, Lucie Langsová, Ni-
kola Nováková, Franti‰ek Sander

Jsme si v‰ichni vûdomi, Ïe skvûle reprezentují na‰i obec Velké Bfiezno a prá-
vem jim patfií na‰e podûkování, za tento poãin s pfiáním mnoha sportovních úspû-
chÛ do budoucí sezóny.      Za obec Václav Burian, Starosta obce Velké Bfiezno

Jak víte, tak si i ná‰ kraj uvûdomil, Ïe
vlaková a autobusová nádraÏí jsou
vstupnou bránou do mûst a vesnic. To
jako první pfii vstupu do mûsta a vesni-
ce ukazuje na kulturu a vzdûlanost oby-
vatel. Co si asi tak myslí, kdyÏ zastaví
a vidí zastávky i v obci Velké Bfiezno -
Valtífiov. K ãemu asi tak slouÏí? K lepe-
ní plakátÛ, rÛzné inzerce, odhazování
odpadkÛ a tak podobnû. Jsou ‰pinavé
stfiechy, dûravé, visívají tam zprávy i nû-
kolik mûsícÛ staré. Parková úprava by
se dala taky více vylep‰it. V Ústí n. L. se
vylepování zbavili pohrÛÏkou pokuty
a jde to. Víte, mû to moc bolí, kdyÏ vidím
v jin˘ch obcích jaké tam mají zastávky
a jak o nû peãují. Vûfite mi, Ïe pfii jízdû
na kole po kraji toho vidíte dost a dost.
Chcete vûfiit se mnou, Ïe to bude
i u nás lep‰í? Mirek Zeman, Valtífiov

Dne 1. ãervence 2006 zemfiel
p. Václav ·trombach, kter˘ desít-
ky let pracoval ve funkci pfiedsedy
MNV Velké Bfiezno. V roce 1989
ode‰el do dÛchodu. 

âest jeho památce

Za obec Velké Bfiezno
Václav Burian

Starosta obce Velké Bfiezno

Kritick˘m perem...

na v období prázdnin, kdy dochází
k uvolnûní ze ‰kolních povinností, coÏ
mÛÏe vést k nepfiedvídan˘m událostem
pfii trávení volného ãasu dûtí, kdy jsou
bez kontroly rodiãÛ (situace v dopravû,
pohyb po komunikacích, volné aktivity).

Za jednotku SDHO V. Bfiezno: 
Václav Bastl - velitel

Jaroslav Panocha - zástupce

Obec Velké Bfiezno
nabízí nemovitost
v centru obce
(b˘valé kino) v ulici
Litomûfiická ã.p.75
■ 2 bytové jednotky + nebytové
prostory + zahrada. 

BliÏ‰í informace:
• Realitní kanceláfi Yvona Li‰ková,

tel. 736 608 499
• Obecní úfiad Velké Bfiezno

Marcela Tomanová - správa HIM
tel.  475 228 340
fax. 475 228 311
e-mail: obec@velke-brezno.cz
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FFOOTTBBAALLOOVVÁÁ  JJIISSKKRRAA VSTUPUJE

DO NOVÉ SEZÓNY S ¤ADOU ZMùN
Fotbalisté Jiskry Velké Bfiezno bohuÏel nesplnili svÛj cíl zachránit se

v krajském pfieboru, kdyÏ skonãili na pfiedposledním 15. místû tabulky a to
znamenalo sestup do I.A tfiídy. V˘bor FK Jiskry bezprostfiednû po skonãení
soutûÏe v ãervnu analyzoval pfiíãiny tohoto neúspûchu a dospûl k názoru, Ïe
hlavní problém byl v hráãích, jejich pfiístupu k tréninku a zápasÛm. Jasnû se
ukázalo, Ïe jen poãáteãní euforie a pár v˘born˘ch v˘sledkÛ v úvodních ko-
lech soutûÏe je málo pro koneãn˘ úspûch. Postupnû se zaãalo projevovat
neÏádoucí uspokojení, zvlá‰tû v jarní ãásti upadala tréninková morálka, to
vedlo ke ztrátû kondice a nespornû i k vût‰ímu v˘skytu zranûní a v fiadû roz-
hodujících zápasÛ hrál t˘m ve velmi improvizovaném sloÏení, bez vÛle
a chuti poprat se o pfiízniv˘ v˘sledek.

Tyto poznatky se samozfiejmû muse-
ly promítnout do nové filozofie ãinnosti
klubu. Rozhodli jsme se t˘m pfiebudo-
vat a zaãít stavût na hráãích, ktefií
budou mít k Jiskfie vztah a budou
ochotni na sobû pracovat, poctivû tré-
novat a váÏit si podmínek, které ve Vel-
kém Bfieznû mají. Vytvofiit v muÏstvu
konkurenci, aby trenér V. Jirkovsk˘,
kter˘ ve své ãinnosti bude pokraãovat
i nadále, mohl k zápasÛm nominovat
ty, ktefií si to zaslouÏí nejen svou v˘-
konností, ale i sv˘m zanícením pro fot-
bal a ochotou odevzdat na hfii‰ti v‰ech-
ny své síly a kter˘m není lhostejn˘ v˘-
sledek a dojem, kter˘ zanechají.

To asi nelze oãekávat od takzvan˘ch
„krajánkÛ“, hráãÛ za zenitem své v˘-
konnosti, ktefií sice v minulosti nûco do-
kázali, ale v pokroãilej‰ím vûku uÏ si
chtûjí jen zahrát fotbal, kter˘ moc nebo-
lí a jen tehdy, kdyÏ mají náhodou chuÈ.
Proto jsme zamûfiili své úsilí na to, pfii-
vést a zabudovat do muÏstva hráãe,
ktefií by t˘m celkovû omladili a souãas-
nû splÀovali poÏadavky v˘‰e uvedené.

I kdyÏ na to nebylo v krátké pauze
a pfiípravném letním období pfiíli‰ ãasu,
podafiilo se a v˘sledkem je skuteãnû
radikální fiez v kádru muÏstva.

Ode‰li brankáfi Kr˘sl a obránce T̆ ce
do Pfiestanova, R. Jirkovsk˘ do Chaba-
fiovic, ·Èastn˘, kter˘ si hledá angaÏmá.
Hostování v Jiskfie skonãilo ·turmovi,
kter˘ ode‰el do Hefimanova, Doubravo-
vi (návrat do MojÏífie), Bártovi (návrat
do VaÀova) a Re‰lovi (návrat do Ú‰tû-
ka).

V muÏstvu se naopak objevila fiada
nov˘ch nebo staronov˘ch tváfií. Pfiede-
v‰ím jsme sáhli do vlastních zdrojÛ -
z Valtífiova jsme stáhli z hostování za-
dáky M. Dvofiáka a Berjaka, na hosto-
vání odtud pfii‰el útoãník ¤ezáã. Na-
opak na tuto na‰i „farmu“, jak valtífiov-

sk˘ Spartak vtipnû naz˘vá sportovní re-
dakce Ústeckého deníku, jsme uvolnili
pût mlad˘ch hráãÛ, navíc zku‰eného J.
Dvofiáka po jeho krat‰í fotbalové pauze
a po dvou mistrovsk˘ch zápasech pfied
zahájením II. tfiídy sem pfiijde i veterán
M. Joná‰. Z dal‰ích posil je tfieba zmí-
nit stfielce FraÀka ze Svádova, zadáka
Pozníãka (23 let) ze stejného klubu,
obránce ãi záloÏníka Vargu (19 let), na-
posled pÛsobícího v prv- ním dorostu
FK Ústí, záloÏníka Zabloudila (20 let)
z Ne‰tûmic a útoãníka Hnízda (21 let),
kter˘ pfied ãasem uÏ hrál v na‰em do-
rostu. Nesmíme zapomenout na uni-
verzálního Spálenku, kter˘ se koneãnû
rozhodnul po del‰í pfiestávce pokraão-
vat ve své fotbalové kariéfie v na‰em
t˘mu a je jen otázkou ãasu, kdy bude
takovou oporou jako dfiíve.

Skuteãnû tedy zmûn jako máku a v˘-
razné omlazení muÏstva, jehoÏ vûkov˘
prÛmûr se nyní pohybuje mezi 24.-25.
lety a dovolím si tvrdit, Ïe v na‰í soutû-
Ïi budeme patfiit k nejmlad‰ím t˘mÛm.

Letní pfiípravu zahájilo na‰e muÏstvo
11. ãervence a pfies úmorná vedra a
probíhající dovolené byla úãast na tré-
ninku velmi solidní. Sehráli jsme cel-
kem ‰est pfiípravn˘ch zápasÛ, v Ú‰tûku

s v˘sledkem 2 : 2, v rámci svádovské-
ho turnaje, kter˘ jsme suverénnû vy-
hráli, jsme porazili kombinovan˘ t˘m
Ne‰tûmic 5 : 1 a ve finále Chuderov 7 :
1. Pak následoval 29.7. tradiãní domá-
cí turnaj, jiÏ 25. roãník Vejrychova me-
moriálu. Zde jsme porazili Junior Dûãín
2 : 1 a ve finále podlehli 1 : 2 v˘borné
Jiskfie MimoÀ. V generálce na mistrov-
ské boje jsme rozdrtili Hefimanov 8 : 0.
Celková bilance pfiípravn˘ch zápasÛ
tedy velmi lichotivá, 4 - 1 - 1 pfii skóre
25 :7, ale co je dÛleÏitûj‰í, sympatick˘
herní projev, chuÈ hrát fotbal a v nepo-
slední fiadû boj hráãÛ „o triko“, z 21-
ãlenného kádru budou hrát pochopitel-
nû ti nejlep‰í.

Úvodní zápas I.A tfiídy hrajeme doma
5.8. s Pokraticemi, ve 3. kole pfiivítáme
19.8. v derby Chlumec, hned v dal‰ím
4. kole 26.8.  jedeme k derby do Pfie-
stanova a v 5. kole 2.9. znovu ústecké
derby doma s Trmicemi - tedy zaãátek
jako hrom a jenom doufáme, Ïe na tyto
zajímavé zápasy nalákáme do hledi‰tû
co nejvíce na‰ich pfiíznivcÛ.

Co se t˘ãe v˘konnostních cílÛ, ne-
chceme vyhla‰ovat, Ïe se za kaÏdou
cenu musíme hned vrátit do krajského
pfieboru. Vûfiíme Ïe máme na to hrát
v popfiedí tabulky, hlavní je stabilizovat
muÏstvo, zapracovat do nûj nové hráãe
a kdyby se v˘sledkovû dafiilo, mÛÏeme
po skonãení podzimní ãásti soutûÏe
své cíle pfiehodnotit a zvednout.

Na závûr je‰tû pár slov k na‰emu
mládeÏnickému fotbalu. V soutûÏích,
konkrétnû v II. tfiídû okresu, která zaãí-
ná 2.-3. záfií, budeme mít opût dvû
druÏstva, dorost a star‰í Ïáky. 

Dorost po pûkném 3. místû v minu-
lém soutûÏním roãníku zÛstal prakticky
cel˘ pohromadû, do muÏské kategorie
ode‰el jedin˘ hráã, takÏe je moÏno
letos pom˘‰let na je‰tû lep‰í umístûní.

Star‰í Ïáky naopak posílí fiada chlap-
cÛ, ktefií hráli v Malém Bfieznû v soutû-
Ïi mlad‰ích ÏákÛ a této kategorii uÏ od-
rostli, takÏe o dostatek hráãÛ by nemû-
la b˘t nouze.

Tréninky pfied zaãátkem soutûÏe jak
dorostencÛm, tak ÏákÛm zaãnou v 34.
t˘dnu (od 21. srpna) a vûfiíme, Ïe v‰ich-
ni chlapci se po prázdninách uÏ na fot-
bal tû‰í a svou chuÈ ukáÏou v tréninku
i zápasech.            Ing. Václav Luká‰

pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno
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Z âINNOSTI Z· VELKÉ B¤EZNO...

PASOVÁNÍ NA âTENÁ¤E - Ke Dni dûtí probûhlo v 1.B pasování na ãtenáfie. Îáãci museli splnit nûkolik úkolÛ. Ti, co obstá-
li v ãtenáfiské zkou‰ce, mûli upfiímnou radost.  

NOCOVÁNÍ VE ·KOLE - Paní uãitelka Dagmar Liãmanová zorganizovala pro své prvÀáãky zajímavou aktivitu. 9. ãervna malí
‰koláci nav‰tívili hasiãe ve Velkém Bfieznû. Exkurzi vedli otec a syn Panochové. Poté na zahradû u Bene‰Û opékali ‰pekáã-
ky. Naveãer hledali v lese poklad, na fotografii jsou s panem Franti‰kem Bene‰em, otcem jedné Ïákynû. Noc strávily dûti ve
‰kole. Akce se jim moc líbila, odezva od rodiãÛ byla také kladná.

NÁV·TùVA EKOFARMY - Dûti 5. tfiídy  a 3.B nav‰tívily
Ekofarmu Babiny II. Den pln˘ slunce jim pfiinesl spoustu za-
jímav˘ch ãinností. 

·ACHOV¯ TURNAJ - Cel˘ rok pracoval na ‰kole ‰achov˘
krouÏek pod vedením pana uãitele Nepra‰e. âinnost vyvrcho-
lila 28. ãervna  ‰achov˘m turnajem. Vítûzem se stal  Jan Pur-
chard ze 6.B, na foto v pozadí.
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SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA - Na 1. stupni 27. a na 2. stupni 28. ãervna prokazovali Ïáci svoji tûlesnou  zdatnost na sportov-
ní olympiádû. T̆ my star‰ích ‰kolákÛ absolvovaly hod granátem, vrh koulí, skoky dalek˘ a vysok˘, trojskok, pfietahování
lanem, petang a páku. Tfii nejúspû‰nûj‰í t˘my dostaly sladké odmûny, vítûzné druÏstvo navíc zlat˘ putovní pohár.

·KOLNÍ V¯LETY - V‰echny tfiídy byly na konci ‰kolního roku na v˘letech. Îáci 8.B a 9. tfiídy obhlédli park libûchovského
zámku, pro‰li ãást nauãné stezky s pískovcov˘mi sochami Václava Levého, kter˘ se pozdûji stal slavn˘m sochafiem. âást
horkého odpoledne potom strávili na mûlnickém koupali‰ti. 

KROUÎEK ANGLIâTINY V PRVNÍ T¤ÍDù - PrvÀáãci mûli moÏnost chodit jednou t˘dnû do krouÏku, kde se uãili svá první
slovíãka a jednoduché vûty. Vûrn˘mi kamarády se jim stali maÀásci a hraãky.

SLAVNOSTNÍ SHROMÁÎDùNÍ NA ZÁVùR ·KOLNÍHO ROKU - Pfiedposlední den ‰kolního roku je jiÏ tradiãnû spojen se
slavnostním shromáÏdûním ÏákÛ ve ‰kolní aule, kde nejlep‰í Ïáci dostávají stipendia. Dále jsou oceÀovány sportovní v˘ko-
ny a louãí se Ïáci 9. tfiídy, ktefií zavzpomínali na uplynul˘ch devût let, zahráli nûkolik vtipn˘ch scének z vyuãovacích hodin,
zazpívali originální písniãku na rozlouãenou, podûkovali uãitelÛm a pfiedali kvûtiny. Z rukou starosty obce Václava Buriana
pfievzali pamûtní listy. Ondra Pa‰ek a Vojta Kejklíãek, ktefií pÛjdou po prázdninách do 1. tfiídy, pfievzali symbolické klíãe ke
vzdûlání.                                                                                                                      Pfiipravila Mgr. Ivanka Nováková
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Bohatá ãinnost v Z· praktická Velké Bfiezno

V dubnu pfied velikonocemi Ïáci vystoupili s programem li-
dov˘ch písniãek v Domovû dÛchodcÛ ve Velkém Bfieznû.

Pfied velikonocemi jsme uspofiádali v˘-
tvarné a pracovní dílny, kde si kaÏd˘
mohl vyzkou‰et uplést pomlázku, nau-
ãit se nové techniky zdobení vajíãek a
ozdobit si velikonoãní perníãky.

V dubnu jsme se zúãastnili soutûÏí ve zruãnosti mezi speci-
álními ‰kolami.Dûvãata se umístila v soutûÏi „O zlatou va-
fieãku“ na 3.místû a Vláìa Krampera zvítûzil v soutûÏi „O
zlaté kladívko“.

Projektov˘ t˘den vûnovan˘ ekologii jsme zakonãili Dnem
zemû. Îáci byli rozdûleni do 4 skupin, kaÏdá z nich plnila
úkoly na jednotliv˘ch stanovi‰tích. PET láhve jinak - dûti vy-
rábûly z plastov˘ch lahví rÛzné v˘robky, Tfiídíme odpady -
soutûÏe s tematikou tfiídûní odpadÛ a Strom Ïivota - aktivita
spojená s ãesk˘m jazykem (komunikaãní a slohovou v˘cho-
vou). Na závûr dne Ïáci spoleãnû vyrábûli ruãní papír.

Poslední mûsíc ‰kolního roku jsme za-
hájili náv‰tûvou vodní elektrárny na
stfiekovsk˘ch zdymadlech, která si v
této dobû pfiipomínala 70 let od svého
vzniku. U Labe jsme je‰tû zÛstali,kdyÏ
jsme podnikli v˘letní plavbu lodí
Ariel.Pfii této pfiíleÏitosti bychom chtûli
podûkovat panu J. Mare‰ovi z firmy
J.M. Post, kter˘ nám poskytl sponzor-
sk˘ pfiíspûvek na jízdné a na sladkosti
pro dûti k jejich svátku. V ãervnu se
je‰tû chlapci 2.stupnû zúãastnili okres-
ního kola v malé kopané v Trmicích a
poslední t˘den v ãervnu uspofiádáme
akci s tematikou ochrany ãlovûka za
mimofiádn˘ch situací zamûfienou na
v˘uku první pomoci, sportovní a v˘tvar-
n˘ den a tradiãní vyhodnocení ‰kolního
roku s ocenûním ÏákÛ, ktefií na‰i ‰kolu
reprezentovali v soutûÏích v tomto
‰kolním roce.
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V kvûtnu jsme uspofiádali cviãení v pfií-
rodû zamûfiené na poznávání nejbliÏ‰í-
ho okolí V.Bfiezna. Podle mapy jsme se
vydali hledat LoupeÏnickou jeskyni, ale
vchod do ní nám zÛstal utajen.Îáci 7. a
9.roã. zahájili období ‰kolních v˘letÛ
náv‰tûvou Prahy s jejími nejznámûj‰ími
památkami. V kvûtnu jsem se také zú-
ãastnili okresního kola Sportovních her
mládeÏe, kde Jana Svobodová v kate-
gorii mlad‰ích ÏákyÀ získala
1.místo.Vûfiíme, Ïe v pfií‰tím roce jiÏ v
kategorii star‰ích ÏákyÀ své v˘borné
sportovní v˘kony zopakuje.

V rámci celosvûtovû pofiádaného Svát-
ku sousedÛ jsme vyuÏili nabídky pre-
zentace ‰koly a v˘sledkÛ práce na‰ich
ÏákÛ na KÚ Ústeckého kraje. 

Podrobnûj‰í informace o ãinnosti ‰koly
mÛÏete nalézt na www.ustipost.cz/zvs

M.ProkÛpková, 
Z· praktická Velké Bfiezno  
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Vydává zastupitelstvo obce Velké Bfiezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
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Vytiskla firma Jifií Barto‰ – Slon, Ústí nad Labem. 
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