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P¤ÍPRAVA BUDOUCÍ V¯STAVBY
BYTÒ V OBCI VELKÉ B¤EZNO

VáÏení obãané, vedle jiÏ existující
v˘stavby RD na území celé obce
Velké Bfiezno a Valtífiov  obec zva-
Ïuje i budoucí v˘stavbu. 

Jsme si vûdomi, Ïe ne v‰ichni chtû-
jí bydlet v rodinn˘ch domcích, naopak
nûktefií chtûjí bydlet v nájemních by-
tech.Obec proto do probíhající zmûny
územního plánu ã. 2 navrhuje k zá-
stavbû 2 lokality, a to v prolukách, kde
existují zahrádky, ale nyní jiÏ z vût‰iny
opu‰tûné. Jde o tzv. „podnádraÏní
prostor“ mezi lékárnou a Krejzov˘mi. 

Dále jde o lokalitu pod Hájeãkem
mezi Panochov˘mi a b˘valou v˘kup-
nou a b˘val˘m autovrakovi‰tûm.
V obou pfiípadech zvaÏujeme v˘stav-
bu obytn˘ch domÛ s nájemními byty
pro mladé rodiny a rodiny s dûtmi. Za
zváÏení stojí také v˘stavba 1 domu
s peãovatelskou sluÏbou (dále DPS),
protoÏe o byty v DPS je v na‰í obci

znaãn˘ zájem a obec eviduje 20 Ïádo-
stí zájemcÛ o bydlení v DPS Velké
Bfiezno, ale byty zde jsou bezezbytku
obsazené. Pochopitelnû podmínkou
v˘stavby nájemních bytÛ ãi bytÛ
v DPS je poskytnutí státní podpory.
Z toho vypl˘vá, Ïe tyto byty jsou urãe-
ny pro obãany s nízk˘mi pfiíjmy. 

Mezitím obec si pofiídila k „podnád-
raÏnímu prostoru“ urbanistickou studii
se zastavovacím plánem, a to proto,
aby budoucí v˘stavba zapadla do
rámce obce a nepÛsobila ru‰ivû.
Z uvedené urbanistické studie
a zast.plánu vypl˘vá, Ïe z ulice Dûãín-
ské lze umístit 3 domy obdobné na‰im
DPS, v dolní ãásti lokality lze umístit 5

RD. V tomto pfiípadû by ‰lo o individu-
ální v˘stavbu. 

Je‰tû níÏe na úrovni rovnobûÏné se
Zahradní ulicí je aktivní záplavové
území, které je v podstatû stavební
uzávûrou a nelze zde umístit Ïádnou
stavbu. Druhá lokalita pod Hájeãkem
„se zpracovává“ se zmûnou územního
plánu obce ã.2.

V obou pfiípadech jde o pozemky ve
vlastnictví na‰í obce Velké Bfiezno za-
jímavé tím, Ïe jsou poblíÏ centra obce. 

Urbanistická studie se zastavova-
cím plánem je k nahlédnutí na Obec-
ním úfiadû Velké Bfiezno.

Václav Burian,
starosta obce Velké Bfiezno

Kritick˘m perem...    ...ãtûte na str. 7

Jak nûktefií fiidiãí jezdí po pû‰í komunikaci, která vede podél zámecké
zahrady si pfieãtûte uvnitfi Zpravodaje.

■ INZERCE
Obec Velké Bfiezno prodá pozemky

v centru obce p.p.ã. 127/1 a 130/2 kú
Velké Bfiezno (celková v˘mûra tûchto
pozemkÛ ãiní 860 m2 za 1 Kã + pod-
zemní sklepy dle znaleckého posud-
ku) tomu, kdo zde do 3 let postaví a
zkolauduje rodinn˘ dÛm.

Pozemky se nachází naproti pivova-
ru ve Velkém Bfieznû.

Informace na Obecním úfiadû 
ve Velkém Bfieznû
Dûãínská 211, 403 23 Velké Bfiezno
Tel. 475 228 340
e-mail obec@velke-brezno.cz
Fax. 475 228 311
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Doplnûní
zelenû v obci

Panu Josefu Veselkovi se podafiilo
pro obec vypûstovat cca 20 sazenic
jedl˘ch ka‰tanÛ. Jejich plody jsou na
podzim vyhledávanou lahÛdkou. 

Jde o velké stromy a jejich v˘sadba
se provádí na jafie s rozteãí 8 m. Je
vhodné je vysadit do aleje. 

Konkrétnû máme v úmyslu je vysa-
dit podél cyklostezky mezi Velk˘m
Bfieznem a Valtífiovem. Má-li nûkdo
z Vás ãtenáfiÛ nápad na umístûní, rádi
jej pfiivítáme. I letos na jafie jsme dopl-
nili obecní zeleÀ v Klá‰terní ulici, kde
jsme vysadili cca 20 javorÛ. 

BohuÏel nûktefií jedinci tyto mladé
stromky jiÏ polámali. Chtûl bych Vás
touto cestou vyzvat k ochranû vefiejné
zelenû.                       Pavel Vomela,

pfiedseda zvelebovací komise,
Obec Velké Bfiezno

Stavíte v souladu se zákonem?
Státní stavební dohled zaji‰Èuje ochranu vefiej-

n˘ch zájmÛ, práv a právem chránûn˘ch zájmÛ fy-
zick˘ch a právnick˘ch osob, vypl˘vajících ze sta-
vebního zákona.

Orgány státního stavebního dohledu jsou povûfiení
pracovníci stavebního úfiadu. Stavebníci, jakoÏ i vlast-
níci staveb jsou povinni umoÏnit orgánu státního sta-
vebního dohledu vstupovat na staveni‰tû, stavby a ne-
movitosti, nahlíÏet do dokumentace a vytváfiet pfiedpo-
klady pro v˘kon tohoto dohledu.

Stále ãastûji stavebníci provádûjí tzv. „ãerné stavby“,
coÏ jsou stavby provádûné bez pfiíslu‰ného stavební-
ho povolení, nebo ohlásí jen drobné stavební úpravy
a v rozporu s ohlá‰ením pak provádûjí rozsáhlé sta-
vební práce, zásahy do nosn˘ch konstrukcí staveb.
Touto ãinností mnohdy ohroÏují bezpeãnost spolu-
vlastníkÛ staveb i bezpeãnost sebe sam˘ch. Dochází
k poru‰ení stavebního zákona a mnohdy zcela vûdo-
mû. Takové zji‰tûní je stavební úfiad povinen fie‰it. Za
pfiestupky proti stavebnímu zákonu lze uloÏit pokutu-
fyzické osobû v rozsahu do 100 tisíc korun, právnické
osobû v rozsahu do 1 milionu korun.

Pro zajímavost – jen v mûsíci srpnu 2004 bylo pro-
vedeno 8 takov˘chto zji‰tûní. Za tyto pfiestupky byly
uloÏeny pokuty prozatím na spodní hranici rozpûtí
sazby, ale pfiesto celkem za 7 200 Kã.

Závûrem stavební úfiad upozorÀuje stavebníky, Ïe
kontroly staveb budou i nadále provádûny a sazby ne-
budou jen symbolické, jako doposud. Není takto vyna-
loÏen˘ch prostfiedkÛ do pokut ‰koda?

Alena Bukoviãová, 
stavební úfiad Velké Bfiezno

RESTAURACE TIVOLI
Pojedete - li  z Ústí nad Labem

po pravém bfiehu fieky Labe smû-
rem do Dûãína, nenechte si pfii
prÛjezdu obce Velké Bfiezno ujít
náv‰tûvu restaurace Tivoli.

Objekt restaurace byl postaven
roku 1900, kdy slouÏil jako v˘stavní
síÀ nedaleko Velkobfiezenského
pivovaru. Po povodních v roce 2002
byl kompletnû zrekonstruován za
velké podpory obce a nadaãního
Fondu Solidarity Evropské unie.

Nyní vás uvítá pfiíjemn˘ interiér
restaurace, cel˘ vyzdoben˘ dobov˘-
mi fotografiemi, salónek k pofiádání
rodinn˘ch oslav a svateb, prostorná
zahrada s altánkem a grilem a ko-
neãnû novû po rekonstrukci otevfien˘
sál, kter˘ naváÏe na místní tradici
zábav a plesÛ pravidelnû pofiáda-
n˘ch od nepamûti. Sál byl opraven z

rozpoãtu obce a za pomoci pivovaru.
První tradiãní zábava, Svatováclav-
ská, 2. fiíjna 2004 od 20.00 hodin
byla poznamenána slabou úãastí
hostÛ. Sál bude nadále slouÏit ke
kulturnímu vyÏití obce, k pofiádání
dûtsk˘ch programÛ a samozfiejmû
nebude chybût ani Mikulá‰ská a Sil-
vestrovská  zábava.

Restaurace dnes nabízí nûkolik
druhÛ místního piva, obsáhlou vino-
téku ãesk˘ch, moravsk˘ch  i svûto-
v˘ch vinafiÛ, ‰irok˘ sortiment typic-
k˘ch ãesk˘ch pokrmÛ, specialit, sa-
látÛ, ale tfieba i italskou pizzu pfiipra-
vovanou v klasické peci. 

Tivoli je oblíben˘m cílem rodinn˘ch
v˘letÛ na kole, ãasto spojen˘ch s ná-
v‰tûvou historického Státního zámku
Velké Bfiezno. Pfiijeìte se také podí-
vat a ochutnat místní pivo.

Vûra ·tûpánová - Tivoli

P¤IJëTE BYDLET DO

VELKÉHO B¤EZNA
do krásné lokality nad obcí

nebo O.Ú. Velké Bfiezno
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Vláda sníÏí pfiíjmy
lidí závisl˘ch na
sociálních dávkách

Vláda se chystá sáhnout na Ïivotní
úroveÀ lidem, ktefií  nepracují a Ïijí
pouze ze sociálních dávek od státu.
Pro rodiny odkázané jen na sociální
v˘pomoc státu to bude v˘znamn˘
zásah do Ïivotní úrovnû. Napfiíklad ro-
dinû se dvûma dûtmi ve vûku 8 a 16
let, kde ani jeden z rodiãÛ nepracuje,
se sníÏí pfiíjem  na 8.500,- Kã mûsíãnû.
Obec je‰tû po prozkoumání pfiíjmÛ
a majetkov˘ch pomûrÛ mÛÏe pfiispût
na bydlení. Tuto pomoc v‰ak rodina
získá pouze tehdy, pokud alespoÀ
jeden z rodiãÛ bude schopen proká-
zat, Ïe si hledá aktivnû zamûstnání.
KdyÏ v‰ak bude neustále odmítat na-
bízená místa a práci se vyh˘bat, bude
rodina muset vyÏít z tzv. „existenãního
minima“ 5.950,- Kã mûsíãnû.

Ten, kdo Ïije sám a prokazatelnû se
práci vyh˘bá - odmítá pfiijmout i nabí-
zené práce nebo si zlep‰ovat kvalifi-
kaci - pak bude muset vyÏít z 2.030,-
Kã mûsíãnû. Pozor tak to ukládá
zákon.                    Pavlína Linková, 

úsek sociálních vûcí

Koncepce oprav a sanace
vvvvooooddddnnnníííícccchhhh    zzzzddddrrrroooojjjjÛÛÛÛ    vvvv oooobbbbcccciiii

V na‰í obci probíhá akce zkapa-
citnûní vodních zdrojÛ Vítov. K to-
muto kroku musela obec pfiistoupit
z nûkolika váÏn˘ch dÛvodÛ:

1) Zdroje vody v blízkosti fieky Labe
jsou na hranici hygienick˘ch limitÛ
a tak neustále hrozí moÏnost, Ïe tyto
limity budou pfiekroãeny a hygienik
vydá zákaz pouÏívání tûchto zdrojÛ.

2) V posledních nûkolika letech
do‰lo k v˘raznému poklesu hladin
podzemních vod a také i zdroje ve Ví-
tovû, které sv˘m sloÏením odpovídají
kojenecké vodû vykazují sníÏenou ka-
pacitu.

Pro fie‰ení této situace si obec
stanovila nûkolik priorit, které na
sebe vzájemnû navazují:

■ sanace studny S1 ve Valtífiovû (jiÏ
provedeno,  moÏnost stfiídání odbûr-
n˘ch míst)

■ zkapacitnûní zdroje Vítov (ãistûní
a v˘mûna jímacích filtrÛ studní, oprava
jímacího potrubí jednotliv˘ch studní)

■ vybudování nového jímacího vrtu
v lokalitû (za Pumprov˘mi)

■ provedení technick˘ch úprav v˘tlaã-
ného potrubí ve Valtífiovû (mísení vody
Vítovské a Valtífiovské ve Valtífiov-
sk˘ch vodojemech, celkové zlep‰ení
kvality). 

Pevnû vûfiíme, Ïe provedené úpravy
zabezpeãí dostatek kvalitní vody pro
v‰echny obãany obce. Dal‰í dÛleÏité
informace:

Od 1. 1. 2005 bude obec Velké
Bfiezno provozovat vodovody a kanali-
zace sv˘m zamûstnancem a tak mÛ-
Ïete oãekávat v prÛbûhu listopadu,
prosince 04 písemné oslovení s návr-
hem nové smlouvy o dodávkách pitné
vody a stoãném.

Doufáme, Ïe pfiechod z firmy Chou-
ra na obec probûhne tak, Ïe to jedno-
tliví odbûratelé vody ani nepocítí. 

Karel Jungbauer,
tajemník obecního úfiadu

VYÎÍNÁNÍ ZELENù
Jako kaÏd˘ ãlovûk se pfiipravuje na

zimu, tak i pfiíroda má své podzimní ri-
tuály pfiípravy (opadávají listy, odkvé-
tají kytky, pÛda se pfiipravuje k zimní-
mu odpoãinku). Ne vÏdy v‰ak toto
v‰echno zvládne sama - bez lidské
pomoci, a tak i obec jí pomáhá tím, Ïe
jiÏ pfies mûsíc vyÏíná zeleÀ na sv˘ch
pozemcích. 

Obec v‰ak není vlastníkem v‰ech
pozemkÛ a tak záleÏí i na spoluobãa-

nech, jak pfiidají ruku k dílu a posekají
si alespoÀ pfied sv˘m domem (své za-
hrádky, pozemky). VÏdyÈ ne nadarmo
se fiíká „více rukou, více zvládne“. 

A tak bych ráda vyuÏila i této pfiíleÏi-
tosti a vyzvala v‰echny obãany, ktefií
je‰tû nezaãali, aby tak uãinili co nejdfií-
ve a pomohli tak nejen nám - k hezãí-
mu vzhledu obce, ale i samotné pfiíro-
dû                            Libu‰e Pokorná

Obecní úfiad Velké Bfiezno

CYKLISTICKÁ STEZKA
Jak jste si zajisté v‰imli, v letních mûsících byla dokonãena cyklostezka

Stfiekov - Velké Bfiezno.
Musíme Vás upozornit na umístûné dopravní znaãení. Pfiedev‰ím se jedná

o b˘valou panelovou cestu ve Valtífiovû.
V této ãásti komunikace se nachází ochranné pásmo vodních zdrojÛ, proto

je zde omezen, dle projektu cyklostezky a poÏadavkÛ správních orgánÛ, pro-
voz motorov˘ch vozidel na minimum.

Obec mÛÏe udûlit povolenky pouze vlastníkÛm pozemkÛ leÏících podél
cyklostezky a tzv. ãasovû omezené povolenky pro pfiípad zimní údrÏby, údrÏ-
by zelenû a komunikace.                                            Katefiina Jelínková

Obecní úfiad Velké Bfiezno, Doprava a silniãní hospodáfiství
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HASIâI HLÁSÍ A INFORMUJÍ
Ve III. ãtvrtletí leto‰ního roku

bylo JSDHO Velké Bfiezno ve 12-ti
pfiípadech v aktivním nasazení,
které si vyÏádalo 18 hod. 57 minut
pfiítomnosti hasiãÛ o prÛmûrné
úãasti 4,5 hasiãe na zásah.

V 9 pfiípadech ‰lo o v˘jezdy k udá-
lostem men‰ího rozsahu a charakte-
ru (zlomená vûtev pfies cestu 2x -
ByÀov, Ol‰inky, hlá‰ení pravdûpo-
dobného poÏáru lesa - koufi - Zubrni-
ce, ãerpání vody - Valtífiov, zachyce-
ní neÏádoucího pfiedmûtu v fiece
Labi (sud) - Ústí n. L. u Mariánského
mostu, spadl˘ strom - ByÀov, asana-
ce vozovky od ropn˘ch látek 2x -
Ústí n. L., poÏár travního porostu -
Homole), ve tfiech pfiípadech ‰lo
o v˘kon hotovosti na sluÏebnû ve V.
Bfieznû jako zálohy HZS Ústí n. L. pfii
jeho nasazení k rozsáhlej‰ím udá-
lostem (celkem ‰lo o 9 hod. 30 minut
hotovosti).

Jednotka se zásahové a pohoto-
vostní ãinnosti zhostila dobfie bez
zji‰tûn˘ch závad.

V údrÏbû techniky a jejího pfiíslu-
‰enství bylo odpracováno celkem 21
hodin (údrÏba motorové pily 3 hod. -
1 hasiã, údrÏba a oprava vozidla
LIAZ (nádrÏe na vodu) 7 hodin - 3
hasiãi, mytí hadic 3 hodiny - 3 hasi-
ãi, tlakování a vyfiazování po‰koze-
n˘ch hadic 6 hodin - 4 hasiãi, stáãe-
ní hadic 2 hodiny - 2 hasiãi).

Dále byla provádûna na zakázku
doprava vody do bazénu (6hod. - 2
hasiãi), doprava vody pro hasiãe
v M. Bfieznû (2 hod. - 3 hasiãi), mytí
vozovky (5 hod. - 4 hasiãi), zkou‰ka
potrubí M. Bfiezno (1,5 hod. - 4 hasi-

ãi), úklid v garáÏi (4 hod.- 2 hasiãi),
úklid v objektu Domova dÛchodcÛ (2
hod. - 3 hasiãi).

Ke zv˘‰ení operativnosti jednotky
byl v objektu garáÏe jednotky insta-
lován kompresor s rozvodem vzdu-
chu k trvalému vzduchovému tlako-
vání v˘jezdového vozidla LIAZ. In-
stalace byla financována OÚ ve Vel-
kém Bfieznû v rámci investic do
JSDHO.

V rámci v˘cviku s vozidlem LIAZ
a roz‰ífiení místní a osobní znalosti
byla uskuteãnûna 1 kondiãní jízda
v rozsahu 3 hod. za úãasti 3 hasiãÛ.
V závûru pravidelné relace se ãleno-
vé jednotky pochvalnû vyjadfiují k v˘-
chovnému pÛsobení rodiãÛ ‰kolní
mládeÏe v období prázdnin, kdy ne-
byla zaznamenána Ïádná mimofiád-
ná událost zpÛsobená dûtmi, která
by si vyÏádala nasazení sil a pro-
stfiedkÛ jednotného záchranného
systému (poÏáry, nehody a jiné).

âlenové jednotky dále v závûru
upozorÀují na blíÏící se zahájení top-
ného období, kdy je nutné vykonat
kontrolu topidel, instalací komínÛ
(revize). RovnûÏ je nutné dodrÏovat
ustanovení o pálení ohÀÛ pfii zazi-
mování zahrad a pozemkÛ (pálení
pod kontrolou, nevytváfiení koufio-
v˘ch clon, pálení  jen odpovídajícího
materiálu (suché dfievo), pfii pálení
vût‰ího rozsahu pfiedem toto nahlá-
sit na JSDH V. Bfiezno.

Za JSDH V. Bfiezno 
Václav Bastl - velitel

Jaroslav Panocha - zástupce
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Zv· ve ‰kolním roce 2004-2005 
V leto‰ním ‰kolním roce na‰i ‰kolu

nav‰tûvuje 29 ÏákÛ, ktefií jsou rozdûle-
ni do 3 tfiíd, v kaÏdé z nich se uãí nû-
kolik roãníkÛ spoleãnû. I letos se chce-
me pravidelnû zúãastÀovat vût‰iny
akcí, které se pofiádají pro Ïáky zvlá‰t-
ních a speciálních ‰kol, pfiedev‰ím
tûch sportovních a soutûÏí v praktic-
k˘ch dovednostech a také pofiádat
vlastní ‰kolní akce.  

První sportovní soutûÏí, které jsme
se zúãastnili jiÏ v záfií, byl Brann˘

závod „O pohár mûstské policie“, letos
jiÏ pát˘ roãník. V loÀském roce jsme
potfietí obhájili prvenství v soutûÏi ‰kol
a získali jsme pohár do trvalého uÏívá-
ní.

Poslední závod znamenal pro na‰i
‰kolu první sportovní úspûch, na‰e 2
druÏstva chlapcÛ a dívek obsadila ze
13 zúãastnûn˘ch 1. a 4. místo, celko-
vû jsme získali 1.místo a také putovní
pohár.                        M.ProkÛpková  

fieditelka Zv· Velké Bfiezno

Komise 
k projednávání pfiestupkÛ 

K 30.9.2004 bylo na obecním
úfiadû ve Velkém Bfieznû projedná-
no 50 pfiestupkÛ. Celkem je to o 41
% pfiestupkÛ více neÏ za cel˘ rok
2003. 

NemÛÏeme obãanÛm nafiizovat,
aby se mûli rádi, ale vûci by po-
mohlo kdyby vÛãi sobû byli tole-
rantní, ohleduplní a slu‰ní, protoÏe
právû z intolerance, bezohlednosti
a agresivního chování se rekrutují
tyto pfiestupky. Vût‰ina jsou do-
slova je‰tû navíc projevem dûtin-
ství. 

Pokud si obãané k sobû neumû-
jí najít Ïádnou cestu, potom je na
místû vzájemná nev‰ímavost,
zkrátka nechte se navzájem na po-
koji. 

Aktéfii pfiestupkÛ na obou stra-
nách oãekávají, Ïe na‰e pfiestup-
ková komise tyto pfiestupky projed-
ná dle jejich potfieb a k jejich obou-
stranné spokojenosti. To je na-
prosto nereálné a mylná pfiedsta-
va. Skuteãnost je taková, Ïe ve
vût‰inû pfiípadÛ se oboustranné
vztahy je‰tû zhor‰í a fiada z nich
dokonce konãí u soudu. 

Proto závûrem vybízím chovejte
se jako obãané vÛãi sobû slu‰nû
a buìte k sobû ohleduplní. Tudy
vede jediná cesta, jak si neotravo-
vat Ïivot s pfiestupky!

Komise k projednávání
pfiestupkÛ Velké Bfiezno



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 5 / 2004

BEZOHLEDNOST ¤IDIâÒ

O víkendech, konkrétnû 25. 9. - 26.
9. 2004 a 2. 10. - 3. 10. 2004, âeské
dráhy opravovaly Ïelezniãní pfiejezd
ve Velkém Bfieznû ve smûru na Valtí-
fiov. Magistrát mûsta Ústí nad Labem -
odbor dopravy rozhodl o úplné uzavír-
ce po tyto dny a stanovil objíÏìku po
ose Maleãov, Horní Zálezly, Velké
Bfiezno a naopak. Také bylo moÏno
objíÏdût jiÏ provozujícím pfievozem.

BohuÏel, bezohlednost nemá mezí,
protoÏe se na‰lo hodnû fiidiãÛ, ktefií jez-
dili po cyklostezce dále pfies pole a vy-

jíÏdûli pod závodem Benar Velké Bfiez-
no a nebo projíÏdûli pû‰í zónou, tj. ne-
zpevnûná cesta za zámkem k Ole‰nici,
kde objíÏdûli zábrany a závoru. Tato
cesta slouÏí pouze pû‰ím na procház-
ky. Dokonce se vyskytly pfiípady najíÏ-
dûní na osoby, které zde procházeli. 

ProtoÏe bylo de‰tivo tak je cesta ná-
leÏitû rozjeÏdûná. Obec proto musela
osadit dodateãnû retardéry ze silniã-
ních panelÛ, které prÛjezdy znemoÏní,
dodateãnû se zde nainstaluje doprav-
ní znaãení - zákaz vjezdu. I kdyÏ

v‰ichni známe DZ zákaz vjezdu, pak-
liÏe u ni nestojí policista, není zvykem
respektovat toto znaãení.

Tato cesta slouÏí pû‰ím, ktefií se zde
chtûjí projít a také dûtem, turistÛm,
zkrátka v‰em, ktefií zde chtûjí relaxo-
vat. Rozhodnû ne motoristÛm k pro-
jíÏìkám ani k jízdám koní.

Na dÛkaz bezohlednosti nám nûkte-
fií obãané dodali snímky, z nichÏ Vám
nûkteré pfiedkládáme.

Václav Burian, 
Starosta obce Velké Bfiezno
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OOOO rrrr gggg aaaa nnnn iiii zzzz aaaa cccc eeee     ‰‰‰‰ kkkk oooo llll nnnn íííí hhhh oooo     rrrr oooo kkkk uuuu     2222 0000 0000 4444 //// 2222 0000 0000 5555
1. pololetí
zaãátek ‰koly................................................1. 9. 
11. expedice Buková hora............................18. 9. 
podzimní prázdniny ......................................27.10 a 29. 10. 
pedagogická konference za 1. ãtvrtletí ........10. 11. 
tfiídní schÛzky................................................11. 11. 
‰kolní akademie............................................8. 12. 
celo‰kolní vánoãní besídka...........................22. 12. 
vánoãní prázdniny ........................................23. 12.-2. 1. 2005
pedagogická konference za 1. pololetí ........19. 1. 
zápis ÏákÛ do 1. tfiídy ..................................20.1. a 21.1. 
vydávání vysvûdãení za 1. pololetí ..............31. 1. 
pololetní prázdniny ......................................4. 2. 

2. pololetí
jarní prázdniny ..............................................28. 2. - 6.3.
recitaãní soutûÏ 1. stupnû.............................16. 3. 
velikonoãní prázdniny...................................24.3. - 25.3. 
pedagogická konference za 3. ãtvrtletí .........30. 3. 
informaãní odpoledne pro rodiãe..................31 3. a 5. 4.
okresní soutûÏ v rodinné v˘chovû................19. 5. 
prÛvod ãarodûjnic .........................................30. 4. 
bûh zámeck˘m parkem ...............................6. 5.
13. v˘stup na Mile‰ovku ..............................7. 5. 
‰kolní jarmark ..............................................4. 6. 
pedagogická konference ..............................22. 6. 
vydávání vysvûdãení za 2. pololetí...............30. 6. 

Pohled do hodin v˘tvarné v˘chovy – Téma: Co potkáváme pfii cestû do ‰koly - Îáci 4. tfiídy mûli za úkol bûhem cesty ze ‰koly
(pfii vycházce) posbírat v‰echny vûci, které potkají. Pfii hodinû Vv ve skupince navrhovali uspofiádání nalezen˘ch pfiírodnin a
pfiedmûtÛ v plo‰e. Cílem bylo si uvûdomit, co v‰echno nás obklopuje a uãit se respektovat názor druhého pfii spoleãné práci.

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ ‰kolního klubu
krouÏek  /  vedoucí  /  roãní rodiãovsk˘ poplatek 

pohybová v˘chova Kováãová .................................400,- Kã
práce s LEGEM pro 1.a 2.tfi. KÛrková ....................400,- Kã 
sportovní krouÏek pro 1. a 2. tfi. Kadlecová ...........400,- Kã
aerobic pro dívky 7. a 8. tfi. Charvátová ................. 400,- Kã
dovedné ruce pro 1. st. Kofiínková .........................400,- Kã
volejbal ·uma .........................................................400,- Kã
paliãkování Îelezná ................................................400,- Kã
sportovní gymnastika
pro 1. aÏ 3. tfiídu Stfie‰ínková .................................400,- Kã
anglick˘ jazyk pro 3. tfi. Nováková .......................1200,- Kã
flétna Ovsiaková .....................................................400,- Kã
taneãní klub DOMINO

Kontakt do ‰koly
fieditel ‰koly .................................................475 228 757
zástupce fieditele .........................................475 228 239
administrativní pracovnice ...........................475 228 239
‰kolní jídelna ................................................475 228 395 
e-mail:skola.vb@ustipost.cz
http://ustipost.cz/skola-velkebrezno

Rada rodiãÛ
Pfiedseda: Karel Jungbauer
Hospodáfika: Milena BroÏová

kaÏdá tfiída má v Radû rodiãÛ své zastoupení

Pro va‰i úplnou informaci a pfiípadné sponzorské dary
uvádíme: SdruÏení rodiãÛ a pfiátel dûtí a ‰koly pfii Z· Velké
Bfiezno,IâO 44 55 22 11, âeská spofiitelna a.s.
Ústí nad Labem, ã. úãtu: 882 10 33 69/0800 

Dal‰í dÛleÏité informace
■ vy‰etfiení profesionální orientace zájemcÛ z deváté tfiídy 

listopad 2004 

■ konzultaãní hodiny v˘chovné poradkynû
pondûlí: 12:40 - 14:15

■ konzultaãní hodiny ‰kolní psycholoÏky
(Mgr. Eva Petrová)
kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘ 8:00 - 12:30 

■ dûti, rodiãe a internet (dr. Bärtl)
pondûlí 18:00 - 19:00

■ pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly
1. kolo - 18. 4. 2005 
2. kolo - 19. 5. 2005

Pfiihlá‰ku ke studiu na stfiední ‰kole odevzdá Ïák fiediteli do
konce února 2005. Pfiihlá‰ku ke studiu ve studijních oborech
umûní, uÏité umûní a rukodûlná umûlecko fiemeslná v˘roba do
15. listopadu 2004. Talentové zkou‰ky na tyto obory se konají
od 15. 1. do 31. 1. 2005. 
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Îáci 9. tfiíd v dvouhodinovce Vv s tématem Úães a pokr˘vka X-tého století
uplatnili také bohatû svoji fantazii. Pracovali ve tfiíãlenn˘ch skupinkách, jeden z
nich byl modelem. Pfii tvorbû pouÏili alobal, dráty, kanceláfiské sponky, atd... V˘-
sledné modely byly velmi zajímavé.

■ knihovna pro Ïáky: 
pondûlí 13.00 - 17.00 
stfieda 8.00 - 12.00 
ãtvrtek 13.00 - 17.00
■ ·kolní druÏina
Provoz od 5:45 do 7:45 a po vyuãování
do 15:30. Vychovatelky: Ivana Kofiínko-
vá, Pavlína Kadlecová.
■ ·kolní jídelna 
Obûdy se platí poslední den v mûsíci od
7:00 do 15:45, ostatní dny v mûsíci od
7:00 do 8:00 hodin a od 14:00 do 15:30
hodin. Pokud dítû onemocní, je nutné
první den nemoci do 8:00 hodin odhlásit
obûd (tel.: 475 228 395) . Po dobu ne-
moci nemají Ïáci nárok na ‰kolní stravo-
vání!
UpozorÀujeme rodiãe, Ïe vzhledem ke
správné v˘Ïivû by mûlo dítû mít aspoÀ
jedno teplé jídlo dennû.
V˘dejní doba
je od 11.45 do 13.45 hodin.

Cena obûda pro Ïáky 
1. aÏ 4. tfiídy: 13,- Kã
5. aÏ 9. tfiídy: 14,50 Kã

Cena obûda pro cizí strávníky: 30,- Kã

Pedagogick˘ sbor
PaedDr. Jan Darsa
fieditel ‰koly
Mgr. Iva FraÀková
zástupce fieditele
Mgr. Markéta Vlãková
v˘chovná poradkynû

Tfiídní uãitelé
1.A Mgr. Hana Kabátová
1.B Mgr. Blanka Kováãová
2.A   Marie Kurková
2.B Mgr. Hana Zatloukalová
3.A Mgr. Ladislava Darsová
3.B Pavla Hasprová
4. Jana Luzumová
5.A Mgr. Miroslava Stfie‰ínková
5.B Mgr. Ludmila Ovsiaková
6.A Mgr. Karel Nepra‰
6.B Mgr. Eva Îelezná
7.A Mgr. Veronika Hercíková
7.B Mgr. Eva Kejklíãková
8. Mgr. Ivanka Nováková
9.A Jana Pa‰ková
9.B Martin ·uma

Dal‰í vyuãující
PaedDr. Vladimír Bärtl
Mgr. Eva Ka‰íková
Jana Márová
Jana Eislerová

11. EXPEDICE BUKOVÁ HORA
Jedenáctého roãníku EXPEDICE BUKOVÁ HORA (18. 9.) se zúãastnilo 25

cyklistÛ, 109 pû‰ích a 24 osob tvofiilo doprovodn˘ personál. Ve vrcholovém tá-

bofie se setkali  úãastníci od nejmlad‰ích aÏ po ty nejzku‰enûj‰í.   I.Nováková

Paní Stejskalová ·imon Bláha s maminkou

Vrcholov˘ tábor
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Matefiská ‰kola v novém ‰kolním roce

JABLÍâKO
Jablíãko se kutálelo / vÛbec ho to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí / nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí, to jsme se mu nasmáli.

Karolínka ·rámková - 4 roky Eli‰ka Pláteníková - 5 let

Do nového ‰kolního roku vstupuje
na‰e matefiská ‰kola s plnû vyuÏitou
kapacitou a s nûkolika zmûnami.

Do dÛchodu ode‰la dlouholetá pe-
dagogická pracovnice paní Alena Bár-
tová, která pracovala kromû na‰í ma-
tefiské ‰koly i v M· Homole a Valtífiov,
kde plnila funkci fieditelky.Na uvolnûné
místo nastoupila nová paní uãitelka
z Ústí nad Labem, Ilona âerná.

Od záfií rodiãe pfiispívají mûsíãnû na
provoz matefiské ‰koly, tzv. „‰kolné“,
ãástku 100 Kã na dítû. Tento pfiíspû-
vek je pouÏit˘ na krytí nákladÛ na vy-
tápûní, dodávku vody, elektrické ener-
gie, na nákup, nebo opravu vybavení
zafiízení.

U zájmov˘ch krouÏkÛ také dochází
ke zmûnám. V pohybovém krouÏku
„Cviãíme pro radost“ budeme u dûtí

rozvíjet pohybové dovednosti a v dra-
matickém krouÏku „Hrajeme divadlo,“
si s dûtmi budeme hrát a dramatizovat
pohádky.

S pfiispûním sponzorského daru se
nám podafiilo vybavit 2. tfiídu poãíta-
ãem, kter˘ je v rozumné mífie pro dûti
pfied‰kolního vûku pfiínosem.

I v tomto ‰kolním roce máme pro
dûti a rodiãe pfiipraveny akce, které
budeme spoleãnû plnit.Jednou z nich
je soutûÏ ve sbûru papíru, která uÏ má
svoji tradici. Napfi. v loÀském roce
jsme odevzdali do sbûrny 4,3 tun pa-
píru.

UÏ koncem záfií dûti nav‰tívilo Diva-
délko Mat˘sek s pohádkou Hodina
ãertopisu a v listopadu opût pfiijede di-
vadlo s pohádkou Krakono‰ - Pán hor.

Abychom co nejlépe poznali nejen
dûti, ale i nové rodiãe, pfiipravili jsme
nûkolik spoleãn˘ch akcí. Napfi. v fiíjnu
máme naplánovanou ãinnost „Mámo,
táto, pojì si se mnou hrát“.

V novém ‰kolním roce nás ãeká
hodnû práce. A kdyÏ se budeme na
konci ãervna divit, jak ten rok opût
rychle utekl, bude to asi tím, Ïe se
v na‰í matefiské ‰kole nikdo nenudí.

Jana Jaro‰ová,
fieditelka M·

JAK SE ODDÁVÁME...
V leto‰ním roce od 1. 1. 2004 do 30. 9.

2004 bylo v obfiadní místnosti Obecního
úfiadu Velké Bfiezno a Státního zámku
Velké Bfiezno uzavfieno celkem 120 sÀatkÛ.
Posledním oddávajícím dnem na Státním
zámku Velké Bfiezno je sobota 30. 10.
2004.               Jana Mottlová, matrikáfika

OBEC VELKÉ B¤EZNO PRONAJME:
■ obec nabízí tyto pozemky k pronájmu obãanÛm za úãelem
sekání trávy ãi zahrady

1) âást pozemku p.p.ã. 719/1 katastrální území Velké Bfiezno,
pozemek lze vyuÏít jako zahrádku i sekání trávy. (pod garáÏemi,
vedle SÚS)

2) âást p.p.ã. 242/1 kú Velké Bfiezno, je to pozemek u ã.p. 131
ul. Zámecká. Je vhodn˘ pro relaxaci a vyuÏívání zahrady.

Je moÏné pronajmout pouze ãást pozemku, dle dohody nebo i
jiné obecní pozemky, které si vyhlédnete.

Cena za pronájem pozemku:

Zahrada:                        1 Kã/ 1 m2/ 1 rok
Sekání trávy:             0,20 Kã/ 1 m2/ 1 rok

BliÏ‰í informace získáte na obecním úfiadû ve Velkém Bfieznû.
Tel. 475 228 340
e-mail.  pozemky@velke-brezno.cz

Katefiina Jelínková, obecní úfiad Velké Bfiezno

■ INZERCE
Obec Velké Bfiezno prodá pozemky ã. 894, 895

a 896/1 kú Velké Bfiezno. Jedná se o trval˘ travní
porost. Jsou umístûny ve svahu v blízkosti lesa.
Vhodné pro rekreaãní úãely.

Informace na Obecním úfiadû 
ve Velkém Bfieznû
Dûãínská 211, 403 23 Velké Bfiezno
Tel. 475 228 340
e-mail obec@velke-brezno.cz
Fax. 475 228 311


