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SLOVO STAROSTY
INFORMACE O PITNÉ VODù
Dnem 22. bfiezna si pfiipomínáme

Svûtov˘ den vody. Za jeho vyhlá‰ením
stojí OSN a upozorÀuje jednak na celo-
svûtov˘ v˘znam vody, která je jedním
z pilífiÛ Ïivota na zemi, ale také skuteã-
nost, Ïe voda zdaleka není pro v‰ech-
ny lidi samozfiejmostí a ãistá pitná voda
obzvlá‰È. Ostatnû nemusíme chodit da-
leko, protoÏe i v b˘valém okrese Ústí
nad Labem je vodovod pro nûkteré
obce jen snem. Tak tomu je i tfieba
v obcích âereni‰tû, Stebno, Zadní Tel-
nice a v Suché. Její nedostatek jsme
poznali i my v obci v dobû povodní
v srpnu 2002.

âeská republika dokonce pfiedpoklá-
dá, Ïe do roku 2010 bude muset inve-
stovat do péãe o vodu 120 miliard Kã. 

Ani na‰e obec nestojí a nehodlá stát
stranou tohoto dûní. 

Orgány obce Velké Bfiezno jsou si
vûdomy, Ïe pitná voda se stále více
stává strategickou surovinou, je ji ve
svûtû málo a bude ãím dál tím ménû.
Budoucí stav lze odhadovat, Ïe mít
vodu je stejné, jako mít ropu. 

Je v‰eobecnû známo, Ïe obec vlast-
ní na svém území zdroje a ve‰kerá vo-
dohospodáfiská zafiízení v fiádu milionÛ
korun, která vyuÏíváme sami k v˘robû
a distribuci pitné vody.
■ Jde zejména o jímací území Vítov I.
za Hanu‰ov˘mi, kde jsme v loÀském
roce provádûli zkapacitnûní, voda zde
je kvalitní.
■ TotéÏ lze fiíci o studni  Vítov II. za
Pumprov˘mi.
■ Dále máme jímací území Valtífiov,
kde jsou 4 vrty a 1 ‰irokoprofilová stud-
na. Tento zdroj byl zasaÏen povodní na
Labi a dlouhodobû vyfiazen z provozu.

Nyní v‰ak dosáhla kvalita vody jakosti
„vyhovuje kvalitû pitné vody“.
■ Dále vlastníme studnu Kassavia, kte-
rou rovnûÏ zasáhla povodeÀ na Labi
a doposud není v provozu.
■ Nakonec obec koupila v závûru roku
pozemky v Le‰tinû, na nichÏ je umístûn
v˘znamn˘ zdroj pitné vody (102 m hlu-
bok˘ vrt o prÛmûru 600/400 mm).

Vlastnictví tûchto zdrojÛ znamená
nezávislost obce na velk˘ch spoleã-
nostech, které se netají prohlá‰eními
o potfiebû zdraÏování, kdy hovofií i o ce-
nách nad 100,- Kã/1m3. Ostatnû je
pravdou, Ïe v E.U. je voda drahá, mno-
hem draÏ‰í neÏ v âR. Obec bude vÏdy
provozovat bez zisku a za nezbytné

náklady. Není nutností, abychom nyní
stihli provozovat v‰echno, co právû
vlastníme, ale na‰im nástupcÛm vytvá-
fiíme podmínky, aby mûli moÏnosti zvy-
‰ování objemÛ vyrábûné vody a její
kvality sami, dle potfieb, které budou
vyvolávány  pouze potfiebou obce
a Ïádn˘mi jin˘mi potfiebami. To je urãi-
tû dobr˘ poãin.

Nicménû to neznamená sedût se
zaloÏen˘ma rukama a tak jsme:
■ Ihned po novém roce zahájili akci zo-
kruhování vodojemÛ Vítov-Valtífiov tak,
aby umoÏnil mísení pitné vody ve vo-
dojemu ve Valtífiovû (2x250 m3). Tím
chceme dosahovat trvale je‰tû lep‰í
kvality pitné vody a odpoutávat se od
vlivÛ moÏné povodnû na Labi.
■ Dál zahájíme v dohledné dobû ãer-
pání studny kassavia a po opakova-
ném odãerpání zajistíme rozbory této

(Pokraãování na str. 2)

V˘stavba rodinn˘ch domÛ

âTùTE NA STR. 4

ROZ·Í¤ENÉ VYDÁNÍ
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(Dokonãení ze str. 1)
vody s cílem vrácení tohoto zdroje do
systému.
■ Je‰tû letos zajistíme kapacitní zkou‰-
ky a rozbory pitné vody ve vrtu v Le‰ti-
nû jakoÏto podklady pro projektanty
budoucího napojení na systém ve Vel-
kém Bfieznû. 
■ Dále chceme letos zaãít provádût
opravy oplocení PHO 1 Vítov I. (za Ha-
nu‰ov˘mi) a poÏádali jsme o podporu
Ústeck˘ kraj ve v˘‰i 300 tis. Kã.
■ Dále chceme vymûnit poruchov˘ vo-
dovodní fiád nad pískovnou ve Valtífio-
vû, kter˘ je kaÏdoroãnû zdrojem ãet-
n˘ch poruch (vymûnit litinové potrubí za
PE).

ProtoÏe nedílnou souãástí vodovodu
je i ãi‰tûní vypou‰tûn˘ch vod, tak chce-
me fie‰it i jejich ãi‰tûní. 

Je v‰eobecnû známá i probíhající
kausa âOV Velké Bfiezno, kde ãlen
sdruÏení se netají nedobr˘mi úmysly
vÛãi obci, kromû toho se s obcí soudí.
Dospûli jsme proto k závûru, Ïe je tfieba
fie‰it vlastní ãi‰tûní na malé obecní ãis-
tírnû, za ceny opro‰tûné od rÛzn˘ch ná-
kladÛ, které nemají s ãi‰tûním vod nic
spoleãného. 

Chceme letos zahájit inÏen˘rskou
a projekãní ãinnost tak, abychom mohli
nakonec podat Ïádost o podporu na v˘-
stavbu vlastní âOV. Pochopitelnû tyto
ãinnosti probíhají za plného provozu
stávajících V a K Velké Bfiezno. 

Václav Burian
starosta obce Velké Bfiezno 

Stav nezamûstnanosti
v regionu k 28. 2. 2005:

Velké Bfiezno a Valtífiov...11,91 %
Zubrnice ..........................22,12 %
Homole u Panny .............11,41 %
Malé Bfiezno....................13,94 %

Pavlína Linková
Úsek sociálních vûcí

JARNÍ ÚKLID JE VùCÍ NÁS V·ECH
Je tfieba uklidit obec, aby se v‰em líbila - nám i náv‰tûvníkÛm, ktefií pfiijíÏdûjí

v hojném mnoÏství do na‰í obce v prÛbûhu roku.
Obec zajistí prostfiednictvím vefiejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ úklidy a údrÏby ve-

fiejného prostranství. Od obãanÛ se oãekává úklid a údrÏba okolí místa bydli‰tû.
Prosíme i majitele osobních automobilÛ, aby nevjíÏdûli do zelen˘ch pasÛ podél

komunikací a neniãili je tak. UpozorÀujeme obãany, aby nevyhazovali Ïádné od-
pady do potoka a ani na bfiehy potoka. Potok není skládka.

Dûkujeme za pochopení                                         Rada obce Velké Bfiezno 

CO DùLAT S ODPADEM,
kter˘ nepatfií do popelnice?
1) VyuÏitelné odpady - dûlíme na plo-

ché a duté obaly. Ploché jsou papíry
z obalÛ, noviny, ãasopisy, letáky apod.
- ukládají se do kontejneru s modr˘m
víkem. 

Duté obaly jsou sklenice, plastové
(PET) lahve, kovové obaly od nápojÛ
a potravin - ukládají se do plastov˘ch
zelen˘ch zvonÛ. Sbûrné nádoby jsou
umístûny na urãen˘ch místech na
území obce. PET lahve z úsporn˘ch
dÛvodÛ se‰lapávejte, jinak platíme
vzduch.

2) Nebezpeãné odpady - vybité mo-
noãlánky, zbytky nebo obaly od barev,
fiedidel, záfiivky, upotfiebené oleje apod.
- tyto odpady lze vyfiadit v rámci mobil-
ních svozÛ, odpad je pfiedán odpovûd-
nému pracovníkovi svozového vozidla,
kter˘ v urãen˘ch termínech objíÏdí
obec.

3) Objemné odpady - jsou odpady,
které vzhledem ke sv˘m rozmûrÛm
nebo hmotnosti nepatfií do sbûrn˘ch
nádob. Jde napfi. o vyslouÏilé pfiedmû-
ty z domácnosti jako jsou kusy nábyt-
ku, matrace, rÛzné elektrospotfiebiãe
(sporáky, praãky, ledniãky, mrazáky, te-
levizory, hadry aj.) - k likvidaci v˘‰e
uvedeného odpadu je také moÏnost vy-
uÏít mobilního svozu v obci.

4) Smûsn˘ odpad - to je zbytek po
vytfiídûní vyuÏiteln˘ch, nebezpeãn˘ch
a objemn˘ch odpadÛ. Tento odpad se
odkládá v˘hradnû do sbûrn˘ch nádob

k tomu urãen˘ch. OdloÏení odpadu
mimo nádoby je v rozporu s vyhlá‰kou
obce a je finanãnû postiÏitelné! 

5) Stavební odpad - je odpad vznikl˘
stavebními úpravami bytu ãi domu a je
pfiijímán napfi. ve sbûrném dvofie odpa-
dÛ ve V‰ebofiicích nebo ve fa RAVEL
spol. s.r.o. Ústí n.L.- Chabafiovice.

6) Odpad ze zelenû - pocházející
z ãinnosti fyzick˘ch osob pfii údrÏbû ze-
lenû a musí b˘t ukládán tak, aby nedo-
cházelo k nepfiíznivému estetickému
ani hygienickému dopadu na prostfiedí
v obci. Odpad lze odstranit na vlastních
kompostech nebo uloÏením do pytlÛ,
které jsou k dispozici na Obecním
úfiadû Velké Bfiezno. 

Libu‰e Pokorná,
Obecní úfiad Velké Bfiezno

Pohyb obyvatel v roce 2004
Celkem narozeno 18 dûtí – Celkem zemfielo 49 obyvatel – Celkem pfiistûho-

váno 95 obyvatel – Celkem vystûhováno 41 obyvatel – Poãet obyvatel k 1. 1.
2005 1962 – V roce 2004 bylo uzavfieno 127 sÀatkÛ.                Jana Mottlová

Tak jako nyní jiÏ po dva roky nezasíláme sloÏenky na pronájem
pozemkÛ a poplatky za pejsky. Tímto Ïádáme majitele, aby v˘‰e
uvedené platby provedli do pokladny Obecního úfiadu u paní Ip-
poldtové, termín do 30. 6. 2005. Ippoldtová Ivana

UPOZOR≈UJEME
v‰echny obãany, ktefií doposud ne-

uhradili poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu za 1. pol.
r. 2005, aby tak uãinili v co nejkrat‰ím
moÏném termínu.

Libu‰e Pokorná
Obecní úfiad Velké Bfiezno

Slovo
starosty
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Zastupitelstvo obce zasedalo
14. bfiezna 2005 zasedalo 17. Za-

stupitelstvo obce Velké Bfiezno,
které rozhodovalo o fiadû pro obec
dÛleÏit˘ch pravidel a úkolÛ, které za-
bezpeãují chod a rozvoj obce v roce
2005.

■ rPfiedev‰ím schválilo vyrovnan˘ roz-
poãet na leto‰ní rok.
■ rDále schválilo rozbor hospodafiení
obce za loÀsk˘ rok 2004, kter˘ skonãil
vyrovnanû a v souladu se schválen˘m
rozpoãtem obce, kter˘ celkem ãinil po
úpravû
upraven˘ rozpoãet.....40.540.720,- Kã
skuteãnost .................39.941.215,- Kã
%...........................................98,52 Kã

■ rDále zastupitelstvo rozhodlo, Ïe
obec poÏádá Krajsk˘ úfiad Ústecké-
ho kraje o 2 podpory na akce:
1) na opravu tûlocviãny Z· Velké Bfiez-
no
2) na oplocení I. pásma zdrojÛ pitné
vody ve Vítovû.

Obû akce jsou podány v rámci pod-
pory na obnovu venkova. 

■ rDále obec poÏádala o podpory do
vodního hospodáfiství obce a to
konkrétnû:
1) Mísení pitné vody ze zdrojÛ Vítov ve
vodojemu Valtífiov.
2) InÏen˘rská a projekãní ãinnost na
âOV Velké Bfiezno.
3) Oprava poruchového vodovodu ve
Vojtífiovû (nad pískovnou).

■ rDále se zastupitelstvo zab˘valo
inventarizací ve‰kerého majetku
vãetnû finanãní a dokladového ma-
teriálu.
Obec má hmotn˘ majetek v objemu
219.857.236,- Kã.

Pro srovnání uvádím, Ïe k 31. 12.
1999  hodnota hmotného majetku ãini-
la 169.780.143,- Kã. Tento znaãn˘ ná-
rÛst majetku je dán rozvojov˘mi aktivi-
tami obce, kdy zejména v tomto mezi-
dobí postavila 4 domy s peãovatelskou
sluÏbou, I. a II. etapu technické infra-
struktury Obytn˘ soubor 61 RD Vítov.

■ rDále zastupitelstvo nav‰tívil JUDr.
Rostislav Sochor, kter˘ projednával
causu âOV Velké Bfiezno, kdy Ústecké
pivovary a.s. se domáhají získání ma-
jetku âOV Velké Bfiezno urãovací Ïalo-
bou soudnû. Kromû toho vztahy mezi
obcí a Ústeck˘mi pivovary jsou vyhro-

cené. ProtoÏe náklady na ãi‰tûní vy-
pou‰tûní vod jsou vysoké a dosáhly
26,10 Kã/m3 a není vylouãeno, Ïe ma-
joritní ãlen sdruÏení dále nezdraÏí, tak
se zastupitelstvo rozhodlo, Ïe bude
hledat jiné fie‰ení ãi‰tûní odpadních vod
novou malou ãistírnou, která by ãistila
obec bez pivovaru. K tomu je nutno
dodat, Ïe s ohledem na razantní nav˘-
‰ení nákladÛ na ãi‰tûní vypou‰tûn˘ch
vod na 26,10 Kã bylo zastupitelstvo nu-
ceno rovnûÏ zv˘‰it stoãné o 2,- Kã na
13,90 Kã, kdyÏ od nákladÛ na ãi‰tûní
vod odeãítá nájemné na které má
nárok a které SdruÏení provozovatelÛ
âOV neuhrazuje, ãímÏ se neoprávnû-
nû obohacuje. Pro orientaci uvádím
ceny stoãného v âR

PraÏské VaK stoãné .......19,96 Kã/m3
Brnûnské VaK..................26,02 Kã/m3

Sã VK ..............................20,22 Kã/m3

VaK JiÏní âechy ..............20,15 Kã/m3

VaK Zlín...........................20,80 Kã/m3

VaK Hradec Králové........22,40 Kã/m3

VaK PlzeÀ.......................19,36 Kã/m3.
Tyto uvedené ceny platí pfiímo spo-

tfiebitelé.

■ rDále se zastupitelstvo zab˘valo
cyklostezkou, která konãí v polích
uprostfied obce konkrétnû u pfiejezdu
âD za Benarem. Je nutné fiíci nûkteré
údaje:

•rJde o cyklostezku Hamburg -
VídeÀ.

•rInvestor dosavadního úseku k pfie-
jezdu byl Ústeck˘ magistrát a dále po-
kraãovat zfiejmû nebude. 

•rCeny cyklostezky v úseku pfiejezdu
za Benarem - hranice b˘valého okresu
Dûãín ãiní 34 mil Kã.

•rCena cyklostezky v úseku pfiejezd
za Benarem - KD Tivoli ãiní 4,5 mil Kã
pfied v˘bûrov˘m fiízením. Zastupitelstvo
poÏádalo pfiedstavitele Ústeckého
kraje, aby pfievzal investovství a upo-
zornilo na hrozící mezinárodní ostudu.
Dále vysvûtlilo, Ïe obce nemá finanãní
prostfiedky. Kraj vyzval obec, aby pfii-
spûla alespoÀ symbolickou ãástkou
cca 300 tis. Kã a vyzval pfiedstavitele
Magistrátu Ústí n.L., aby dokonãil cyk-
lostezku aÏ na hranice b˘valého okresu
Dûãín a v dohledné dobû 2 nedokonãe-
né úseky (Mariánsk˘ most - âeské lo-
dûnice Stfiekov a od pfiejezdu âD za
Benarem - ke KD Tivoli).

Na‰e zastupitelstvo se nakonec
usneslo, Ïe bude hledat zdroj prode-
jem ãásti obecního majetku, kter˘ má

znaãn˘ tak, aby získal k˘Ïen˘ch 300
tis. Kã. 

V neposlední fiadû se zab˘valo za-
stupitelstvo prodejem ãásti obecních
nemovitostí a usneslo se, Ïe:

•ropût nabídne k prodeji dÛm s po-
zemkem ã.p. 75 v Litomûfiická ulici (b˘-
valé kino),

•rpozemky k v˘stavbû RD nad b˘va-
l˘m MNV Valtífiov, kde je 6 parcel,

•rpozemky nad horní fiadou RD
v obytném souboru ve Vítovû, kde si ma-
jitelé tamních domkÛ roz‰ífií zahrádky. 

■ rProjednávala se bezpeãností situ-
ace na území obce za rok 2004, které
pfiedcházela hodnocení orgánÛ PO
âR. 

Velké Bfiezno i nadále je zklidnûné
území, kde nápad trestné ãinnosti i pfie-
stupkÛ je stále pod prÛmûrem okresu.
Obãané se nemusejí obávat o své ma-
jetky ani Ïivoty a zdraví ani ve dne ani
v noci. V˘jimkou byl pokus o únos,
kter˘ organizovali mladiství, ktefií ne-
bydlí ani v obci a byli ihned zadrÏení. 

V obci i nadále pfietrvávají drobné po-
ru‰ování pfiedpisÛ, které otravují Ïivot
ostatním a na které jak slíbila PO âR
se více zamûfií. Tak tfieba nefiestí je
bezohledné parkování, které v zimním
období znemoÏÀovalo zimní údrÏbu
místních komunikací. Dále stání a vjíÏ-
dûní do nezpevnûn˘ch zelen˘ch pásÛ
podél komunikací. 

Jízda mladistv˘ch na koních v silniã-
ním provozu a niãení obecního majet-
ku. 

Parkování v nepfiehledn˘ch úsecích,
kde to je zakázáno coÏ pfiímo ohroÏuje
ostatní úãastníky silniãního provozu. 

■ rV neposlední fiadû je to odhazová-
ní rÛzného odpadu do pfiírody a na
vefiejná prostranství poãínaje PET
lahvemi a obalov˘mi papíry, konãe vel-
k˘m odpadem. Tak tfieba zjistíme, Ïe
máme tu a tam v pfiírodû pneumatiky,
lednice, plné pytle v‰eho moÏného.
U kontejneru na separovan˘ odpad
potom kusy starého nábytku, pytle plné
hadrÛ apod. Jednak musí nûkdo jin˘ jít
a po jin˘ch uklízet a v neposlední fiadû
jsou obtûÏováni pofiádkumilní obãané,
ktefií sami odstranûní odhozeného od-
padu zaplatí.

To bylo z jednání 17tého zasedání
zastupitelstva v‰e podstatné.

Václav Burian
starosta obce Velké Bfiezno
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Informace o v˘stavbû souboru RD ve Vítovû

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 posudku)
tomu, kdo zde do 3 let postaví a zko-
lauduje rodinn˘ dÛm.

Pozemky se nachází naproti pivova-
ru ve Velkém Bfieznû.

Informace na Obecní úfiadû 
ve Velkém Bfieznû

V závûru roku 2004 byly v obytném
souboru  RD ve Vítovû dokonãeny
a zprovoznûny ve‰keré sítû a komuni-
kace. Správci sítí SâP a.s. a SâE a.s.
si jiÏ tyto sítû uvedli do provozu a obec
si pfievzala v‰echny místní komunika-
ce, spla‰kovou i de‰Èovou kanalizaci,
rovnûÏ tak i vodovod s pfiíslu‰enstvím
a vefiejné osvûtlení. 

V souãasné dobû je prodáno 16 par-
cel, na nichÏ vût‰inou jsou jiÏ umístûny
domky nebo jejich hrubé stavby. 

Systém realizace je:
■ obec prodává pozemky za cenu

120,-Kã/m2

■ ELTE s.r.o. staví RD
■ SSÎ a.s. Ústí nad Labem prodává

pfiilehlé ãásti sítí (infrastruktury). 

Shora uveden˘ prodej jde pfies RK
Hypo real Ústí n.L. - Ing. Tomá‰ âe‰ka
(www.hypo-real.cz)

Pro orientaci uvádíme, Ïe jde o RD,

kde jsou dva byty v cenové relaci cca
1,5 mil.,-Kã. V cenû hrubé stavby je
také pozemek, podíl sítí, 2 garáÏová
stání (1 zastfie‰ené).Kontakt lze také

na Ob.Ú Velké Bfiezno tel. 47 5228
340, 47 5228 589, fax 47 5228 311

Karel Jungbauer
tajemník OU Velké Bfiezno

Dûãínská 211, 403 23 Velké Bfiezno
Tel. 475 228 340
e-mail obec@velke-brezno.cz
Fax. 475 228 311
Dále obec Velké Bfiezno prodá ãi pro-

najme pozemky ã. 894, 895 a 896/1 kú
Velké Bfiezno. Jedná se o trval˘ travní
porost. Jsou umístûny ve svahu v blíz-
kosti lesa. Vhodné pro rekreaãní úãely.

Cena za pronájem pozemku:
Zahrada: 1 Kã/ 1 m2/ 1 rok

PRODEJ POZEMKÒ

SníÏení stavÛ ãerné zvûfie
V posledních letech se

znaãnû pfiemnoÏila ãerná
zvûfi, coÏ se projevovalo de-
vastací pozemkÛ nejprve
v okolí obce pozdûji i uvnitfi
obce.

Odborníci odhadli, Ïe je zde
10x více ãerné zvûfie neÏ je
obvyklé a pfiedpovídali, Ïe
letos, protoÏe se neurodilo
lesních plodÛ mÛÏe nastat ka-
lamitní situace, protoÏe k loÀ-
sk˘m stavÛm pfiibudou dal‰í
z lednov˘ch a únorov˘ch
vrhÛ.

Proto jsme se obrátili na

pfiíslu‰né orgány a myslivecká sdru-
Ïení, které mají honitby v okolí obce.

Ti pfiistupovali k vûci váÏnû a od-
povûdnû a odstfielem podstatnû sní-
Ïili stavy ãerné zvûfie takto:

HS MS Labská 85 ks
MS Hubert a Lesní roh 96 ks

Dovedete si pfiedstavit, co na 200
hladov˘ch prasat by „dokázalo“.

Mysliveck˘m sdruÏením tímto dû-
kujeme.           

Václav Burian
Starosta obce Velké Bfiezno

Sekání trávy: 0,20 Kã/ 1 m2/ 1 rok
Informace na Obecní úfiadû 
ve Velkém Bfieznû
Dûãínská 211, 403 23 Velké Bfiezno
Tel. 475 228 340
e-mail obec@velke-brezno.cz
Fax. 475 228 311
Obec Velké Bfiezno nabízí k prodeji

pozemky za úãelem v˘stavby rodin-
n˘ch domÛ ve Valtífiovû. Jedná se o lo-
kalitu nad b˘val˘m Národním v˘borem.
Cena pozemku je 190 Kã/ 1 m2.

Iinformace na Obecním úfiadû
ve Velkém Bfieznû.

Katefiina Jelínková



ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV  ● 5 / 2005

RRRRoooozzzzppppooooããããeeeetttt     oooobbbbcccceeee    nnnnaaaa    rrrrooookkkk    2222000000005555
Zastupitelstvo obce Velké Bfiezno

schválilo na svém zasedání rozpoãet
na leto‰ní rok. Rozpoãet je vyrovnan˘,
to znamená , Ïe pfiíjmy i v˘daje jsou na
stejné úrovni - 27.049.000,- Kã.

Obãané se s podrobn˘m rozpisem
mohli seznámit na úfiední desce.

Mezi hlavní pfiíjmy patfií danû, které
plynou do obce prostfiednictvím
Finanãního úfiadu v objemu

11.105.000,-Kã
Sociální dávky dotuje stát ve v˘‰i 
3.525.000,-
Pfiíspûvek státu na chod základní

‰koly a úfiadu 1.244.000,- 

Místní poplatky (odpady,psi,hr.auto-
maty) se odhadují na 1.117.000,-

Pfiíjem z vodního hospodáfiství
2.894.000,-
Prodej pozemkÛ 2.200.000,-
Správní poplatky 350.000,-
Dal‰í pfiíjmy z bytov˘ch a nebytov˘ch

prostor 4.714.000,-

Ve v˘dajové ãásti je finanãnû zaji‰tûn
bûÏn˘ provoz obce vãetnû základní
‰koly, matefiské ‰koly a hasiãÛ. Poãítá
se s opravami místních komunikací
a mostkÛ pfies Homolsk˘ potok, které
v souhrnu pfiekroãí 800.000,-Kã.

Dále se poãítá s nezbytn˘mi oprava-

mi ‰kolní tûlocviãny a nûkolika havarij-
ních stavÛ na bytov˘ch objektech.
Znaãné investice proudí do fie‰ení kva-
lity pitné vody v obci - témûfi 2 mil.

Rozpoãet ponechává ve v˘dajích re-
zervu ve v˘‰i 400.000,- na akce, které
se zafiadí aÏ po zpracování technicko
ekonomick˘ch studií.

Do rozpoãtu se pro nedostatek zdro-
jÛ nepodafiilo zaãlenit dal‰í uvaÏované
akce. V prÛbûhu roku se na základû
skuteãností budou schvalovat rozpo-
ãtové zmûny, které nynûj‰í schválen˘
rozpoãet zkorigují.

Za ekonomick˘ úsek
Hana Fuchsová

Hasiãi hlásí a informují
V prvním ãtvrtletí roku 2005 (zahrnu-

je i ãást prosince 2004) byla zazname-
nána intenzivní v˘jezdová ãinnost
JSDHO Velké Bfiezno. Celkem se
uskuteãnilo 13 v˘jezdÛ zásahové jed-
notky, které si vyÏádaly 23 hod. inten-
zivního nasazení pfii prÛmûrné úãasti 6
hasiãÛ na zásah.

·lo o 8 poÏárÛ (chata - V. Bfiezno,
sklep - V. Bfiezno, pÛdní prostor - Lhota
p. Pannou, komín - Le‰tina 2x, Lhota p.
Pannou, dfievûn˘ objekt v b˘valém vo-
jenském prostoru - âefieni‰tû, travní
porost - Podle‰ín - Stebno), 1x ‰lo
o dopravní nehodu - (Ústí n. L. - Stfie-
kov), 1x bylo provádûno odstranûní
padlého stromu do vozovky (Malé
Bfiezno - Pfierov), 1x bylo provádûno
opatfiení na Ole‰nickém potoku z dÛvo-
du tání snûhu, 1x byly ãi‰tûny zanese-
né vodní propustû v Zubrnicích, 1x byla
drÏena hotovost na základnû vyhlá‰e-
ná HZS Ústí n. L.. V zásahové ãinnosti
se jednotka svého poslání zhostila
dobfie. V hodnocení zásahové ãinnosti
je tfieba zdÛraznit zásah pfii poÏáru
chaty ve Velkém Bfieznû, Na Vyhlídce
22 (30. 1. 2005), kdy vãasností prove-
den˘ch úkonÛ se podafiilo objekt za-
chránit pfied hofiícím niãiv˘m poÏárem
a ochránit tak majetek vlastníka tohoto
objektu. RovnûÏ opatfiení k hofiícím ko-
mínÛm napomohla zabránûní závaÏ-
nûj‰ím událostem. Z tûchto dÛvodÛ je
nutné ocenit a vyzdvihnout pohotovost
a kvalifikovanost jednotky zasahujících
hasiãÛ pfii záchranû majetkov˘ch hod-
not. V odbornû - zdokonalovací ãinnos-
ti se uskuteãnila 4 ‰kolení na základnû
jednotky. ·lo o ‰kolení k identifikaci

hofilav˘ch a jinak nebezpeãn˘ch látek
s kontrolním testem k odborn˘m zna-
lostem v rozsahu 5 hodin za úãasti 10
hasiãÛ, dále ‰kolení ve zdravotní zá-
chranné ãinnosti (vypro‰Èování posti-
Ïen˘ch osob, stabilizovaná poloha,
umûlé d˘chání, zástava, krvácení, fixa-
ce postiÏen˘ch konãetin, manipulace
s postiÏen˘mi atd.) v rozsahu 5 hodin
a úãasti 9 hasiãÛ, ‰kolení v poÏární tak-
tice (hofiení, stádia poÏárÛ a jejich ha-
‰ení) v rozsahu 5 hodin za úãasti 5 ha-
siãÛ a ‰kolení v pouÏití d˘chacích pfií-
strojÛ pfii ztíÏen˘ch podmínkách ha‰ení
poÏárÛ v rozsahu 5 hodin za úãasti 10
hasiãÛ.

V údrÏbû techniky a ostatní, byla pro-
vádûna údrÏba na v˘jezdovém vozidle
LIAZ (2 hod.), úklid garáÏe (2hod.), in-
stalace osvûtlení (6 hod.). V materiálnû
- technickém zaji‰tûní jednotky bylo

provedeno doplnûní v˘zbroje a v˘stro-
je (triãka), 3 zásahové pfiilby zn.
GALET, pfiilba z u‰ními kryty a ‰títem
pro pouÏití zásahové motorové pily,
otáãecí lopatka, startovací vozík, v‰e
pofiízeno z prostfiedkÛ obce plánova-
n˘ch pro vybavení hasiãské jednotky.

Sponzorsk˘m darem obdrÏela jedno-
tka jiÏ druhou zásahovou pfiilbu zn.
GALET od podnikatele p. Gregora. âle-
nové jednotky vyslovují podûkování za
tento dar. Ve spolupráci s obcí zaji‰Èo-
vali hasiãi pofiadatelskou sluÏbu na
obecním plese (19. 2. 2005). âlenové
jednotky nadále vyuÏívají pravidelné re-
lace ve Zpravodaji k náboru nov˘ch
ãlenÛ (muÏÛ star‰ích 18-ti let). Zájemci
se mÛÏete hlásit u velitele Václava Ba-
stla, zástupce Jaroslava Panochy nebo
pfiímo na OÚ ve Velkém Bfieznû.

V závûru relace se ãlenové jednotky
pochvalnû vyjadfiují k obãanÛm pro za-
chování ostraÏitosti v topném období,
které se ch˘lí ke svému konci. Problém
se jeví ãi‰tûní prÛduchÛ komínÛ, kde se
topí pevn˘mi palivy. Kominické sluÏby
si musí kaÏd˘ obãan objednat individu-
álnû sám u firmy nebo soukrom˘ch ko-
miníkÛ. Zanesené komíny u nichÏ ãasto
dochází k vznícení a hofiení, jsou nej-
ãastûj‰í pfiíãinou neÏádoucích kompli-
kací v neposlední fiadû poÏárÛ objektÛ.
Pfii v˘jezdu hasiãÛ k hofiícímu komínu je
vÏdy vy‰etfiovatelem události poÏado-
ván doklad o provedení kominick˘ch
úkonÛ platn˘ch pro dané topné období.

Za JSDHO V. Bfiezno:
Václav Bastl - velitel

Jaroslav Panocha
zástupce velitele  

ILUSTRAâNÍ FOTO
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Z ãinnosti Zvlá‰tní ‰koly ve Velkém Bfieznû
Zaãátek nového roku byl ve zna-

mení pfiípravy na pfiijímací fiízení na
stfiední ‰koly. Na vût‰inû stfiedních
‰kol probûhly Dny otevfien˘ch dvefií,
coÏ nûktefií Ïáci se sv˘mi rodiãi také
vyuÏili. Na to pak navazovala infor-
maãní schÛzka s v˘chovn˘m porad-
cem pro rodiãe a Ïáky ve ‰kole.   

V lednu se dívky 8. a 9.roã. zú-
ãastnily soutûÏe v pracovních do-
vednostech „O zlatou jehlu“ a také
jsme uspofiádali ‰kolní sbírku na
pomoc lidem postiÏen˘m pfiírodní ka-
tastrofou v jihov˘chodní Asii.Îáci
a uãitelé mezi sebou vybrali 744 Kã,
které jsme odeslali na úãet âeského
v˘boru UNICEF.  

V únoru jsme spoleãnû oslavili
svátek sv.Valent˘na a v rámci pro-
gramu prevence sociálnû patologic-
k˘ch jevÛ jsme si pozvali na ‰kolu
pracovnici preventivní skupiny  Sprá-
vy Policie Svã.kraje.Akce byla zamû-
fiena na problematiku ‰ikanování.Na
konci mûsíce jsme také byli na ex-
kurzi Hasiãského záchranného
sboru v Ústí n.L. - V‰ebofiicích, kde

se Ïáci seznámili s prací hasiãÛ, s je-
jich vybavením a pouÏívanou techni-
kou.   

Jarní prázdniny jsme letos vûnova-
li malování ‰koly, zároveÀ jsme vy-
mûnili i podlahovou krytinu ve tfií-
dách, ãímÏ se v˘raznû zlep‰ilo pra-
covní prostfiedí pro Ïáky i uãitele.   

V mûsíci bfieznu nav‰tívili nejmlad-
‰í Ïáci pfiedstavení ústeckého diva-
dla a v rámci programu „MládeÏ
a kultura“ jsme se zúãastnili 2 tema-
ticky zamûfien˘ch akcí, které probûh-
ly na Z· - „Hody,hody,doprovody“
pro 1.stupeÀ a „âe‰tina ãinaná“ pro
2.stupeÀ.   

V oblasti ekologické v˘chovy jsme
se opût pfiihlásili do soutûÏe „Zelená
‰kola“ a do projektu EU - „Zasaì
strom pro Ústavu EU“. V tomto pfií-
padû jsme museli poãkat na pfiíhod-

nûj‰í klimatické podmínky k usku-
teãnûní akce, která byla vyhlá‰ena
na 17.3.  

Poslední den pfied velikonoãními
prázdninami jsme uspofiádali v˘tvar-
né dílny, kde se Ïáci rozdûlení do

skupin seznámili s rÛzn˘mi v˘tvarn˘-
mi technikami, napfi. zdobení kvûti-
náãÛ ubrouskovou technikou, malo-
vání na sklo, zdobení vajíãek vos-
kem a zdobení velikonoãních perníã-
kÛ. Kromû vyuãujících nám jako lek-
torky pomohly také p.D.Veselá
z DD a p.I.Charvátová.V‰echny
zhotovené v˘robky /kromû malova-
n˘ch sklíãek, které pouÏijeme k v˘-
zdobû ‰koly) si dûti odnesly domÛ
jako velikonoãní dárek.Podobnou
akci bychom chtûli zopakovat
v kvûtnu, kdy by se dûti uãily malo-
vat na hedvábí.   

V dubnu jsme uspofiádali dal‰í akci
v rámci primární prevence, tentokrát
s tématy vûnovan˘mi zákonÛm a
svûdectvím.V nejbliÏ‰í dobû se za-
mûfiíme na pfiípravu na akce v pra-
covních dovednostech , které pro-
bûhnou v dubnu pro Ïáky zvlá‰tních
a speciálních ‰kol - soutûÏ „O zlatou
vafieãku“ a „O zlaté kladívko“ a na
blíÏící se sportovní akce a soutûÏe.   

M. ProkÛpková 
fieditelka Zv· Velké Bfiezno

STÁTNÍ ZÁMEK VELKÉ B¤EZNO INFORMUJE
403 23 Velké Bfiezno
www.zamek-vbrezno.cz
telefon a fax 
475 228 331, 604 505 323, 
zamek.vbrezno@mbox.vol.cz

JiÏ po tfiicáté páté se letos, v pátek 1.
dubna, opût otevfiou brány Státního
zámku Velké Bfiezno, aby v nové sezó-
nû srdeãnû pfiivítaly v‰echny své ná-
v‰tûvníky. Jako kaÏd˘ rok mezi nû
budou i letos  patfiit ti, kdo si ná‰ rozlo-
hou mal˘, av‰ak nesmírnû pÛvabn˘, ro-
mantick˘ zámek velmi oblíbili - a vûfite
mi, jejich poãet neustále roste; dále ti,
kdo se chtûjí podívat na místo, kde Ïili
lidé, ktefií v˘znamnû ovlivnili nejen dûji-
ny ãeského národa, ale dokonce i dûji-
ny svûtové; a koneãnû kaÏd˘ rok pfiiví-
táme i nemálo tûch, které zajímá, kdo
tu Ïil a pracoval; ãím se trápil a ãím se
tû‰il ten, kdo zde, na místû, kde nyní Ïi-
jeme, Ïil pfied námi. 

Nicménû vût‰ina lidí má jednu zají-
mavou a bûÏnou lidskou vlastnost: ti,
kdo bydlí v blízkosti nûjakého zajímavé-
ho místa, si ãasto fiíkají, Ïe to, co je tak

blízko, skoro doma, urãitû za moc ne-
stojí. A tak se stává, Ïe PraÏané ne-
chodí moc ãasto na Hradãany, BrÀané
neví skoro nic o ·pilberku, VídeÀáci
znají jen základy historie zámku
Schönbrun a obyvatelé údolí fieky Loiry
nikdy zevnitfi nevidûli Ïádn˘ ze zámkÛ,
které kaÏdoroãnû obdivují statisíce tu-
ristÛ z celého svûta. Je to prostû jedna
ze základních lidsk˘ch vlastností - po-
vaÏovat za obyãejné to, co je nám na-
blízku a je tudíÏ snadno dostupné, a
obdivovat to, co je vzdálené a je nedo-
saÏitelné. A potom - vÏdyÈ na to, co
máme za rohem, se pfiece mÛÏeme po-
dívat vÏdycky - tedy jen co nám vyzby-
de trocha ãasu. JenÏe, ta trocha ãasu
nám jaksi nikdy nezbyde.

Do které kategorie byste se zafiadili
vy, milí obyvatelé Velkého Bfiezna? AÈ
je to jakkoliv, bude urãitû dobfie, kdyÏ si
o na‰em zámku nûco málo povíme.

■ Nejprve tedy, jak˘ ten ná‰ mal˘
zámek je:

Jedná se o jeden z nejmlad‰ích
zámkÛ v âeské republice. Byl postaven

mezi lety 1842 a 1845 pro tehdej‰ího
nejvy‰‰ího purkrabího âeského králov-
ství (dnes bychom snad fiekli pro dlou-
holetého ministerského pfiedsedu) hra-
bûte Karla Chotka z Chotkova a Vojní-
na. PÛvodní zámek byl ve stylu pozdní-
ho rakouského empíru a pozdûji, mezi
lety 1885 a 1910, ho vnuk hrabûte
Chotka pfiestavûl ve stylu romantické
novorenesance. PÛvabné zámecké in-
teriéry, které jsou znovu zafiízené dobo-
v˘m nábytkem, pfiipomenou sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm Ïivot ‰lechtické rodiny
ChotkÛ na konci 19. století, tedy v
dobû, kdy na zámku pob˘vala také
Îofie Chotková, která se pozdûji stala
manÏelkou samotného následníka
habsburského trÛnu Franti‰ka Ferdi-
nanda d’Este - právû ta Îofie, která
byla spolu s ním zastfielena pfii sarajev-
ském atentátu v roce 1914, jímÏ zaãala
1. svûtová válka. Zámek je navíc ob-
klopen nádhern˘m, v severních âe-
chách naprosto jedineãn˘m pfiírodním
(anglick˘m) parkem s mnoÏstvím vzác-
n˘ch stromÛ a kefiÛ.

(Pokraãování na str. 7)
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(Dokonãení ze str. 6)

■ Dále vás moÏná bude zajímat, jaká
byla na‰e loÀská sezóna:

Zámek nav‰tívilo celkem 7 960 ná-
v‰tûvníkÛ a náv‰tûvní kniha o nich fiíká,
Ïe pfiijeli z rÛzn˘ch zemí od Japonska
po Havajské ostrovy. Uskuteãnilo se u
nás celkem 110 svatebních obfiadÛ,
coÏ je uÏ ponûkolikáté více neÏ 3 pro-
centa v‰ech sÀatkÛ, které byly v âeské
republice uzavfieny. Natáãely se u nás
dva filmy a uspofiádali jsme devût v˘-
stav a dva velké koncerty. Jsme také
stále ãastûj‰ím hostitelem v˘znamn˘ch
firem, které u nás rády pofiádají své
konference ãi prestiÏní recepce. 

■ Jaké doprovodné akce, mimo
bûÏné prohlídky zámku, vám nabíd-
neme letos:
• 26. bfiezna, sobota 
- zahájení svatební sezóny 2005
• 1. dubna, pátek 
- zahájení náv‰tûvnické sezóny roku
2005 
• 16. dubna, sobota 
- Den památek - provádûní i v jinak ne-
pfiístupn˘ch prostorách zámku
• 30. dubna, sobota, 20.00 
- první noãní prohlídka zámeck˘ch in-
teriérÛ
• 7. kvûtna, sobota, 10.00 
- 4. roãník závodu automobilov˘ch ve-
teránÛ „O pohár hrabûte Chotka“
• 14. a 15. kvûtna, sobota a nedûle 
- Zámek v kvûtech - v˘stava kvûtin, 1.
ãást: „Krása velkobfiezensk˘ch magnó-
lií, rododendronÛ a azalek“, rozkvetl˘
park a v˘stava kvûtin v interiérech
zámku, prodejní v˘stava okrasn˘ch
kefiÛ a kvûtin 
• 21. a 22. kvûtna, sobota a nedûle 
- Svatební inspirace - 2. roãník v˘stavy
svatebních ‰atÛ a kytic v interiérech
zámku
• 25. kvûten, stfieda, 19.00 
- koncert ArtColorMusic - ak. mal. Petr
Jare‰, prof. Martin Mysliveãek, Radim
Hladík; TvÛrãí propojení v˘tvarného
umûní, hudby a computeru, koncert s
vernisáÏí obrazÛ v rámci Dne památek
• 28. kvûtna, sobota, 9.00 
- Zámecké vinné trhy - VII. roãník ve-
fiejné prodejní v˘stavy a ochutnávky
nejlep‰ích vín z nabídky producentÛ
vína z âeské republiky; v˘stava je do-
provázena cimbálovou muzikou
• 4. a 5. ãervna, sobota a nedûle 
- Zámek v kvûtech - v˘stava kvûtin, 2.
ãást: „Romantická kvûtinová vazba v
zámeckém interiéru“, v˘stava kvûtin
pofiádaná ve spolupráci se zahradnic-
kou ‰kolou v Libverdû 
• ãerven 
- koncert v rámci 41. roãníku festivalu

L. v. Beethovena, datum zatím blíÏe
neurãeno
• 4. ãervna, sobota, 21.00 
- noãní prohlídka zámeck˘ch interiérÛ
• 2. ãervence, sobota, 21.00 
- noãní prohlídka zámeck˘ch interiérÛ 
• 9. ãervence, sobota, 7.00 
- O velkobfiezenského sekáãe - 3. roã-
ník soutûÏe v ruãním sekání parkové
trávy
• 23. ãervence, sobota, 21.00 
- noãní prohlídka zámeck˘ch interiérÛ
• 27. srpna, sobota, 21.00 
- noãní prohlídka zámeck˘ch interiérÛ
• 31. srpna, stfieda, 19.00 
- koncert; prof. Ivan Îenat˘ - housle, K.
Îenatá - klavír
• 10. a 11. záfií, sobota a nedûle 
- Dny evropského kulturního dûdictví -
„OÏiven˘ zámek“
• 10. záfií, sobota, 21.00 
- noãní prohlídka oÏiven˘ch zámeck˘ch
interiérÛ
• 21. záfií, stfieda, 19.00 
- koncert; Hana Maciuchová - recitace,
melodram, Daniel Wiesner - klavír

• 1.fiíjna, sobota, 20.00 
- poslední noãní prohlídka zámeck˘ch
interiérÛ
• 1. a 2. fiíjna, sobota a nedûle 
- Zámek v kvûtech - v˘stava kvûtin, 3.
ãást: „Volná kvûtinová vazba v historic-
kém interiéru“, v˘stava kvûtin pofiádaná
ve spolupráci se zahradnickou ‰kolou v
Libverdû
• 25. fiíjna, úter˘, 19.00 
- Franz Liszt a jeho souãasníci - 4. roã-
ník malého lisztovského festivalu
• 28. aÏ 30. fiíjna, pátek aÏ nedûle 
- Zámek v kvûtech - v˘stava kvûtin, 4.
ãást: „Suchá kvûtinová vazba“, v˘stava
kvûtin
• 29. fiíjna, sobota 
- ukonãení svatební sezóny roku 2005
• 30. fiíjna, nedûle, 15.00 
- ukonãení sezóny 2005

■ A koneãnû, úplnû na závûr - kdy
máme otevfieno:
Duben a fiíjen: 9 aÏ 16, mimo pondûlí
a úter˘
Kvûten aÏ záfií: 9 aÏ 18, mimo pon-
dûlí

Pozor: Poslední prohlídka zaãíná
vÏdy 60 minut pfied koncem otevírací
doby.

V pfiípadû, Ïe je zámek otevfien v
jinak zavíracím dnu,  napfiíklad ve svá-
tek, pfiesunuje se zavírací den na den
následující.

Zámeck˘ park je od dubna do fiíjna
otevfien dennû, od 7.00 do 19.00 hodin

Doufáme, Ïe se vám na‰e leto‰ní na-
bídka líbí, a vûfite mi, Ïe se na va‰i ná-
v‰tûvu tû‰íme.

Milo‰ Musil
kastelán Státního zámku 

Velké Bfiezno

Smluvní vztahy a placení vodného
a stoãného - UUUU PPPP OOOO ZZZZ OOOO RRRR NNNN ùùùù NNNN ÍÍÍÍ

V prosinci loÀského roku byli v‰ichni obãané obesláni a obeznámeni se
zmûnou provozovatele vodovodÛ a kanalizací, kterou je obec Velké Bfiez-
no. V dopise bylo uvedeno, Ïe k podpisu smlouvy o dodávce vody a likvi-
daci spla‰kov˘ch vod, budou obãané vyzváni. Vzhledem k tomu, Ïe v˘zva
probûhla pouze vefiejn˘m oznámením na v˘vûsní tabuli, se nûktefií obãa-
né k podpisu smlouvy dosud nedostavili. 

Proto vyz˘váme touto cestou obãany, ktefií dosud nemají sepsanou
smlouvu o dodávce vody a likvidaci odpadních vod s obcí Velké Bfiezno,
aby si ji pfii‰li uzavfiít na Obecní úfiad Velké Bfiezno  nejpozdûji v prÛbûhu
mûsíce dubna a kvûtna. Pfii sepsání smlouvy je moÏné si dohodnout v˘‰i
placeních záloh a zpÛsob platby. Pokud by tak neuãinili vystavují se riziku
pfieru‰ení dodávky vody ze strany dodavatele.  

Vûra Nováková, vodárensk˘ a kanalizaãní provoz



8 / 2005 ● ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Z ãinnosti základní ‰koly
Základní ‰kola opûtnû získala na dal‰í 4 roky certifikát

o pfiijetí do sítû projektu „Zdravá ‰kola“. Pfiipomeneme
vám  základní my‰lenky projektu: Od roku 1992 je ‰kola
zafiazena do sítû Zdrav˘ch ‰kol v rámci spoleãného pro-
jektu Svûtové zdravotnické organizace, Rady Evropy
a Evropské unie. Dominantním prvkem celého projektu
je zdraví jako stav tûlesné, du‰evní a sociální pohody
v‰ech ÏákÛ a pracovníkÛ ‰koly. Postupn˘m cílem je vy-
tvofiit ze ‰koly místo aktivního poznávání, místo, kde se
plnû respektují individuální zvlá‰tnosti kaÏdého dítûte
a jeho právo na rÛznost a individuální tempo. Základem
je partnersk˘ vztah mezi Ïáky a uãiteli, mezi uãiteli a ro-
diãi. Podrobn˘ projekt je k dispozici u vedení ‰koly.

Dne 16. bfiezna 2005 se v Domovû dÛchodcÛ ve Velkém
Bfieznû konalo vystoupení ÏákÛ a paní uãitelek ze Z· Velké
Bfiezno. Z vystoupení se napfi. objevila akrobacie s míãem,
moderní tanec nebo také zpívání pûti dívek ze 6. A. Nechybûl
ani kankán jak zamlada, tak také po 30 letech. Pod vedením
pí. uã. Hasprové tam byly také gorily na koleãkov˘ch bruslích.
Nechybûlo vystoupení Míly PodrouÏka s jeho diabolem nebo
dvou druhaãek s recitací básniãek. Paní Charvátová se sv˘mi
dûvãaty zase pfiedvedla aerobik.

Doufáme, Ïe se to v‰em v domovû dÛchodcÛ líbilo.
Martina Egersdorfová, 7. A

I letos dûti Z· sponzorovaly Mûstsk˘ útulek pro opu‰tûná
zvífiata v Ústí nad Labem. 26. ledna nav‰tívili zástupci Ïá-
kovského parlamentu útulek a pfiedali finanãní dar   2 400 Kã.
Vloni jsme zakoupili  speciální klec pro nemocná zvífiata. 

Îákovsk˘ parlament také
zorganizoval hned v
prvním t˘dnu nového roku
2005 humanitární sbírku
na pomoc lidem v
postiÏen˘ch oblastech
Jihov˘chodní Asie. Vybralo
se 7 200 korun. âástka
byla odeslána na úãet
mezinárodní dûtské
organizace UNICEF.

15. bfiezna se uskuteãnila tradiãní recitaãní soutûÏ 1. stup-
nû Zlatá ratolest. Na snímku jsou v‰ichni malí recitátofii po vy-
hlá‰ení v˘sledkÛ. 
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VYUÎÍVÁNÍ  INTERNETU
JE SAMOZ¤EJMOSTÍ

Katka Lubrichová z 9. A
chodí na ranní poãítaãe
pouze tehdy, kdyÏ má pfii-
pravit nûjak˘ referát ...

... zatímco Karel ·troma-
jer ( 7. B) je na poãítaãích
kaÏdé ráno pfied vyuãová-
ním. Na Internetu si hledá
hlavnû zajímavosti ze ze-
mûpisu a pfiírodopisu.

Îákovsk˘ parlament se inspiroval televizní soutûÏí a pofiá-
dá pûveckou soutûÏ ‰kolní superstar. Snímek je z prvního
kola soutûÏe, pfiedseda poroty pan uãitel Nepra‰ vyhla‰uje,
kdo postoupí do dal‰ího kola. Finále soutûÏe se uskuteãní na
konci kvûtna.

Veselé vyuãování o Velikonocích – Dûti z matefiské ‰koly a
dûti 1. stupnû si zatancovaly a soutûÏily  v aule ‰koly 17.
bfiezna ve veselém velikonoãním pofiadu o zvycích a lidov˘ch
tradicích s názvem Hody, hody doprovody.

Pfiichází jaro - Pûstitelství  8. tfiída. Dûvãata fiízkují a sáze-
jí pfievislé pelargonie.

Autorka v‰ech fotografií: Mgr. Ivanka Nováková

V˘sledky recitaãní soutûÏe
ZZZZ LLLL AAAATTTTÁÁÁÁ     RRRR AAAATTTT OOOO LLLL EEEE SSSS TTTT

1. KATEGORIE
(1. T¤ÍDY)

1. místo
Veronika Bucharová, 1. A
2. místo
Markétka Petanová, 1. B
3. místo
Terezka Anto‰ová, 1. A

2. KATEGORIE
(2. - 3. T¤ÍDY)

1. místo
·rámková Katefiina, 2.B
2. místo
Franeková Dominika, 3. A

3. místo
Zdenûk Kosík, 2. A

3.  KATEGORIE
(4. - 5. T¤ÍDY)

1. místo
Barbora SmrÏová, 4. tfiída

2. místo
Vladimír Cruz, 5. A

3. místo
Hana Meliorisová, 4. tfiída

❁❁❁
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Zábavné dny ve školce
Zábavné, radostné a pfiíjemnû proÏi-

té dny dûtí v na‰í matefiské ‰kole jsou
jedním z na‰ich cílÛ, které se snaÏíme
plnit bûhem celého roku i s pomocí nû-
kter˘ch rodiãÛ.

KaÏd˘ mûsíc se snaÏíme obohatit
na‰i v˘chovnou práci divadelním pfied-
stavením nebo jinou zábavnou ãinností
pro dûti.

V lednu k nám zavítalo Divadélko
Mat˘sek s pohádkou „O králi Matyá‰o-
vi a Pánu hor“.

Divadlo, které pfiijelo v únoru, zahrá-
lo dûtem pohádku „Tfii prasátka“, zná-
mou z pohádkov˘ch kníÏek. Dûti s na-
d‰ením sledovaly cel˘ dûj pohádky
a ãekaly, jak se prasátka pomstí zlému
vlkovi.

Na ma‰karní karneval, kter˘ se stal
jiÏ tradicí, se dûti vÏdy velmi tû‰í. Ma-
minky v‰em dûtem peãlivû pfiipravily
masky a dûti si dennû vyprávûly za co
pÛjdou. VyuÏily jsme této akce a po-
zvaly maminky na tvofiivé odpoledne
nazvané „Vesel˘ karneval“. Zájem ma-
minek nás mile pfiekvapil. Maminky se
sv˘mi dûtmi ve ‰kolce kreslily, vystfiiho-
valy a zdobily masky, které si dûti vy-
braly. Spokojené dûti odcházely ze
‰kolky jako koãiãky, víly nebo jako ãa-
rodûj. Koncem mûsíce února se ma‰-
karní karneval uskuteãnil v aule Z· ve
spolupráci s kulturni komisí ve Velkém
Bfieznû.

V bfieznu jsme se v‰ichni tû‰ili na zá-
bavné setkání s Michalem, kterého
v‰echny dûti znají z televizního pofiadu
Kouzelná ‰kolka, v ústeckém kinû Hra-
niãáfi. Pofiad nazvan˘ „Michal k snídani“
byl pro v‰echny dûti opravdov˘m záÏit-
kem. Po celou dobu pfiedstavení dûti
s Michalem spolupracovaly - cviãily,
zpívaly, soutûÏily a povzbuzovaly. Zá-
bavn˘ pofiad pro dûti nám pomohli
uskuteãnit finanãním darem rodiãe
Ondrá‰ka Z˘ky, ktefií uhradili náklady
dûtí na dopravu do Ústí nad Labem
a zpût.

S projektem „Dûtsk˘ úsmûv“ nás
nav‰tívily studentky VZ·. Dûti sledova-
ly pohádku na videu a následnû hravou
formou studentky dûtem vysvûtlily, jak
správnû o své zoubky peãovat.

Názornû dûtem pfiedvedly správné
ãi‰tûní zoubkÛ a potom se dûti uãily se
sv˘mi vlastními kartáãky na sv˘ch
zoubcích, jak správnû si je ãistit a sta-
rat se o nû.

Svátky jara jsme spoleãnû pfiivitali se
Z·, která nás pozvala na kulturni pofiad

„Hody, hody, doprovody“. Dûti si pfiipo-
mnûly tradice velikonoãních svátkÛ
v písniãkách, fiíkadel a vesel˘ch soutû-
Ïích.Mûsíc bfiezen jsme zakonãili po-
zváním divadla s pohádkou „O nepo-
slu‰n˘ch kÛzlátkách“.

Také na dal‰í mûsíce pfiipravujeme
pro dûti i rodiãe zajímavé a zábavné

ãinnosti. Tû‰í nás, Ïe nûktefií rodiãe pfii-
jímají na‰e pozvání. Zapojují se do na-
‰ich akcí a pfiispívají tím k udrÏování do-
br˘ch vztahÛ mezi ‰kolou a rodinou.

V‰em rodiãÛm a dûtem pfiejeme
s pfiíchodem jara dny plné pohody a jar-
ního sluníãka.              Jana Jaro‰ová,

fieditelka M‰

Upozornûní pro rodiãe
Zápis do matefiské ‰koly na ‰k.rok 2005/2006 probûhne

ve dnech od 2. 5 do 6. 5. 2005. Zápis je pro dûti s trva-
l˘m bydli‰tûm ve Velkém Bfiemû a Valtífiovû.

Jsem stateãná kvûtinka, jmenuji se snûÏenka. Volám sestry kytiãky, vystrãte
své hlaviãky.                                  ANDREA ÎITNÁ - SNùÎENKY - 5 LET

Jarní kytiãka - otisky korku a dlanû.               
NIKOLKA BLAÎKOVÁ, TEREZKA PAVLOVCOVÁ - 4 ROKY
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Do Národního divadla jsem se dostal
v rámci kaÏdoroãního  projektu jménem
,,Náv‰tûva Prahy’’, kter˘ se konal jiÏ
pojedenácté a kterého se vÏdy úãastní
Ïáci 9. tfiíd. Îáci se díky tomuto projek-
tu seznámí s mnoha památkami na‰e-
ho hlavního mûsta jako je PraÏsk˘
hrad, KarlÛv most a samozfiejmû také
s Národním divadlem, kde jsme mûli
zhlédnout divadelní hru Na‰i furianti.
Na náv‰tûvu Národního divadla jsme
se peãlivû pfiipravovali a zhlédli nûkolik
nauãn˘ch filmÛ, proto jsem byl pfiekva-
pen, kdyÏ jsem Národní divadlo uvidûl,
pfiipadalo mi mnohem men‰í neÏ ve
filmu. V klidu jsme se pfievlékli a do‰li
se podívat na základní kameny Národ-
ního divadla. Usedli jsme do poslední
fiady druhého balkónu, z kterého jsme
mûli pódium jako na dlani, vyfotil jsem
si oponu Národního divadla a ãekal, co
bude  dál.

Chvíli pfied zahájením vystoupení se
zvedla protipoÏární opona a já poprvé
uvidûl oponu Národního divadla, která
se také po chvíli zvedla. Pfied ãervenou
oponou se na jevi‰ti sebûhli herci, za-
ãala hrát hudba a pfiedstavení zaãíná
vzpomínkou dvou mlad˘ch milencÛ na
Josefa, kter˘ padl v bitvû u Náchoda.
Po otevfiení opony jsem spatfiil ,,vesni-
ci’’, která spí‰e pfiipomínala uprchlick˘
tábor, na zemi matrace a tfii velké dfie-
vûné budovy pfiipomínaly vûÏe, vesnice
byla spí‰e vytvofiena pouze v náznaku,
protoÏe jsem oãekával lep‰í kulisy, tak
mnû scéna dosti zaskoãila. Navíc jsem
oãekával, Ïe hra bude nudná, v ãemÏ
mû kulisy je‰tû více utvrdily, na‰tûstí
jsem se v tu chvíli m˘lil a kost˘my uÏ
byly mnohem lep‰í,  vypadaly  dobfie
a odpovídaly 19. století, v kterém tato
hra vznikla. V prÛbûhu pfiedstavení
hrála Ïivá hudba, která dodávala pfied-
stavení skvûlou atmosféru.

Divadelní hra Na‰i furianti vznikla
roku 1887 a zachycuje skuteãn˘ Ïivot
na vesnici. StroupeÏnick˘ vycházel ze
sv˘ch vlastních zku‰eností, popisuje
sousedy z Cerhonic (ve hfie Honice).
O této hfie se mluví jako o prvním rea-
listickém dramatu.

Divadelní hra Na‰i furianti má jedno-
duch˘ dûj: vyslouÏil˘ voják Bláha (Ond-
fiej Pavelka) Ïádá o ponocenství v jiho-
ãeské vesnici Honice, snaÏí se to udr-

Ïet jako tajemství a fiekne to pouze
svému pfiíteli Habr‰perkovi (David Pra-
chafi), ov‰em krejãí Fiala chce také 120
zlat˘ch roãnû za ponocenství. Bláha
má na své stranû Filipa Dubského (Jifií
·tûpniãka) a Fiala Jakuba Bu‰ka (Mi-
roslav Donutil), oba dva jsou vlivní sed-
láci, ktefií mají syna Václava a dceru Ve-
runku, ktefií se chtûjí vzít. Ov‰em díky
furiantství vznikne spor, kvÛli kterému
ke svatbû témûfi nedojde. Na kapliãce
se brzy objeví paliãsk˘ list, na kterém
se pí‰e, Ïe jestli nebude za ponocného
zvolen Bláha, vesnice bude vypálena.
To na nûjak˘ ãas u‰kodí Bláhovi,
ov‰em Habr‰perk odhalí pravého viní-
ka, Fialovu dceru. Za ponocného je
tedy zvolen Bláha. Mezitím si Bu‰ek
zajde na zajíãka do panského lesa, kde
ho uvidí Habr‰perk a ãetník. Habr‰perk
pasoucí se na Bu‰kovû strachu nako-
nec pytláka nepozná, protoÏe Bu‰ek
dá svolení k svatbû Verunky s Václa-
vem a usmífií se s Dubsk˘m.

StroupeÏnick˘ skvûle vyuÏil stále ak-
tuální téma furiantství, které mÛÏeme
vidût stále i dnes, i kdyÏ myslím, Ïe
spory by se nemûly fie‰it jako v této hfie.
StroupeÏnick˘ vystihnul nemûnné lid-
ské vlastnosti.

Také obsazení bylo skvûlé. Trumfují-
cí se sedláci Miroslav Donutil a Jifií
·tûpniãka, hospodsk˘ Václav Postrá-
neck˘ a star˘ Josef Vinkláfi a mnoho

dal‰ích opût dokázalo, Ïe jsou to skvû-
lí herci. Miroslav Donutil se hádá témûfi
vÏdy, kdyÏ se na jevi‰ti potká s Jifiím
·tûpniãkou. Není proto divu, Ïe jsou
hlavními postavami hry Na‰i furianti,
a tak jsou na scénû kaÏdou chvíli.
Snadno si udûláte obrázek o jejich he-
reckém v˘konu, já si myslím, Ïe byl v˘-
born˘, nepostfiehl jsem jediné zaváhání
ani pfiefieknutí. Tato hra je hlavnû o fu-
riantství a je to vidût na mnoha scénách
jako tfieba hádka o punã, aÏ hospodsk˘
Václav Postráneck˘ nevûdûl, kde mu
hlava stojí. I pfiestoÏe Václav Postráne-
ck˘ nemá ve hfie pfiíli‰ vût, bylo poznat,
Ïe je to v˘born˘ herec a komik,  kter˘
svou roli zahrál perfektnû stejnû jako
Josef Vinkláfi, kter˘ mûl dlouh˘ mono-
log, kter˘ se mi moc líbil. Ov‰em pfiíli‰
se mi nelíbil vztah mezi Václavem a Ve-
runkou, kter˘ se mi zdál jako nev˘raz-
n˘, i pfiestoÏe Václav chtûl kvÛli Verun-
ce odejít na vojnu, pokud Bu‰ek s Dub-
sk˘m nepovolí jejich svatbu. Také krej-
ãí Fiala se mi zdál jako nev˘razn˘.
Ov‰em velmi dobfií byli Bláha s Habr-
‰perkem, ktefií se s houslemi pfied pfie-
stávkou vydali mezi diváky a promlou-
vali k nim, dokonce od nûkter˘ch do-
stali i drobné mince.

Po zhlédnutí této hry mohu fiíci, Ïe
jsem byl velmi spokojen, i pfies pár ne-
dostatkÛ (kulisy) jsem odcházel ‰Èast-
n˘ a spokojen˘ a mohu vám tuto hru je-
dinû doporuãit a doufám, Ïe se budete
skvûle bavit.

Jakub Sobûslav, 9.A

Na závûr projektu Náv‰tûva
Prahy se v‰ichni Ïáci z 9.A -
pokusili o nároãn˘ slohov˘
útvar - recenzi. Pfiiná‰íme
vám ukázku jedné z prací.

Národní divadlo pfiedstavilo první realistické
drama aneb NA·I FURIANTI Z HONIC

V hlavních rolích jsme vidûli M. Donutila a J. ·tûpniãku
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