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Slovo starosty obce
Konãí léto a polovina volebního období obecní samosprávy. ZároveÀ se
blíÏí volby do krajsk˘ch samospráv, spojované s aférami na parlamentní
scénû. Noviny pﬁiná‰í plno pﬁíkladÛ korupce, útokÛ na politické parlamentní
strany, ‰píny, osobních selhání politikÛ. Byly by neprodejné, pokud by nepﬁinesly dennû vraÏdu, katastrofu, mrtvé na silnicích, útok na zdravotnictví,
aféru politika nebo celebrity. Do toho katastrofické zprávy o krachu na svûtov˘ch burzách a propadu ekonomiky. Kladné zprávy se nenosí. Lidé jsou
ãím dál víc politikou zhnuseni, nevûﬁí, k volbám nepÛjdou.
Jsem ale pﬁesvûdãen, Ïe je‰tû existuje ohromn˘ rozdíl mezi politikou parlamentní a komunální. Není aÏ tolik o
povûsti stran nabité aférami parlamentu, ale o práci konkretních lidí. Obecní a
krajské samosprávy ﬁe‰í vûcné úkoly
ve svém nejbliÏ‰ím okolí. A jsou blíÏe
lidem pro které pracují a kter˘m za
svou práci odpovídají. A to je vidût.
Rozhlédnûme se nezaujatû v kraji
kolem sebe. Kolik v posledních letech
bylo obnoveno silnic, vybudováno staveb, továren, jak se zlep‰ilo prostﬁedí
mûst a krajiny. SníÏila se nezamûstnanost. To je práce samospráv. Jistû
mohou odpÛrci tvrdit, Ïe v‰e mohlo b˘t
jiné, lep‰í, rychlej‰í a jednodu‰‰í. Oni
by to umûli lépe. Ale je opravdu tak?
Opravdu by umûli s omezen˘mi zdroji,
ve sloÏitém prostﬁedí byrokracie a
mnoha vnûj‰ích vlivÛ budovat svÛj kraj
lépe? Ono se nám lehce kritizuje práce
jin˘ch. Ale tûch kdo umí a jsou ochotni
pro veﬁejné vûci skuteãnû pracovat zas
tolik není.
Jdûte k volbám a volte ty, o nichÏ
víte, Ïe nûco dokáÏí a budou skuteãnû
pracovat. Aktivnû, kaÏd˘ den, ﬁe‰it, tvoﬁit. Nevolte ty, kteﬁí pouze umí kritizovat i kdyÏ nic nedokázali a jejich cílem
je pouze zasednout v lavicích zastupitelÛ. Pokud nepÛjdete, rozhodne i o
va‰í budoucnosti men‰ina.
V jak˘chsi novinách jsem ãetl ãlánek
pana Michala, Ïe levicoví voliãi ve Velkém Bﬁeznû jsou podvedeni, neboÈ jejich zastupitelé hlasují spoleãnû s pravicí. Dovolte mi mÛj názor. Po 16 letech vlády jednoho uskupení se po vol-

bách dostali do zastupitelstva lidé reprezentující tﬁi uskupení s rÛzn˘m svûtonázorem. KdyÏ porovnáte jejich volební sliby, co hodlají pro tuto obec udû-

lat, pﬁíli‰ se neli‰í. Tyto tﬁi nezávislé
skupiny zastupitelÛ neﬁe‰í ideologické
otázky, ale vûcné problémy. Veﬁejnû
pﬁístupné jsou usnesení zastupitelstva
na webu obce. Dáme peníze na opravu záchodÛ ve ‰kole, roz‰íﬁení mateﬁské ‰koly, opravu této rozbité silnice,
koupi pozemku na roz‰íﬁení silnice,
prodáme pozemek na zahrádku a
hodnû dal‰ích. V tûchto rozhodnutích
se vût‰ina zastupitelÛ dokáÏe shod-

(Pokraãování na str. 2)

Dne 15. Záﬁí nav‰tívil na‰i obec zástupce Heineken, generální ﬁeditel a ãlen pﬁedstavenstva
Drinks Union pan Lieven van der Borght spolu s
Ing.Josefem Vejlupkem. Na jednání obec zastupoval starosta Ing. Moucha, radní Ing. Luká‰ a tajemník p. Jungbauer. Zástupci obce vyjádﬁili zájem o rozvoj spolupráce obce a na rozvoji zdej‰ího pivovaru,
smírného vyﬁe‰ení sporu kolem ãistírny odpadních vod, rozvoje turistického ruchu
a spoleãenského Ïivota ve vztahu k zámku a Tivoli. Hosté sdûlili zájem o rozvoj
v˘roby národní znaãky piva BﬁezÀák ve zdej‰ím historickém pivovaru a zájem na
spolupráci s na‰í obcí. Konstruktivní a vûcné jednání probíhalo v pﬁátelském
ovzdu‰í a krásném prostﬁedí státního zámku Velké Bﬁezno, kter˘ si hosté na závûr
s hostitelem, kastelánem p.Musilem prohlédli. Následnû odjeli na obdobnou
schÛzku s primátorem mûsta Ústí n.L. a posléze mûsta Louny.

Zprávy...

Slovo starosty
(Dokonãení ze str. 1)
nout. Jak mÛÏe b˘t jejich rozhodování
pravicové, nebo levicové? Máte pane
Michale pocit, Ïe pokud návrh usnesení
na opravu ‰koly podal leviãák, mûl by
jej praviãák odmítnout a naopak? Tím
by se zavdûãili sv˘m voliãÛm? Proto
tvrdím, Ïe práce obecního zastupitelstva není o stranické pﬁíslu‰nosti, ale o
zájmu kaÏdého ze zastupitelÛ a jejich
tvÛrãí podíl na práci pro vûci veﬁejné,
pro obãany, pro obec. A voliãi urãitû
budou hodnotit práci svého zastupitele
podle toho, jak on pﬁispûl k obecnému
dílu a ne podle toho s k˘m hlasoval.
Je polovina volebního období a to
svádí k bilancování. Jak jsme posunuli
za uplynulé dva roky rozvoj na‰í obce a
Ïivot v ní. Vypracovali a podali jsme
celkem 12 projektÛ se Ïádostí o dotace

EU, ministerstev a kraje. Z toho 8 projektÛ v hodnotû 8 mil.Kã bylo úspû‰n˘ch a tak jsme mimo rozpoãtu obce
získali 6 mil Kã dotací. Z toho jiÏ bylo 5
projektÛ realizováno, dva budou dokonãeny je‰tû v tomto roce a jeden v
roce pﬁí‰tím. Do dal‰ích dotaãních programÛ máme pﬁipraveno a chceme
podat v nejbliÏ‰ích moÏn˘ch v˘zvách 6
projektÛ. Projekty jsou zamûﬁeny na
budovy ‰kol, modernizaci dûtsk˘ch
hﬁi‰È a sportovi‰È, vodní hospodáﬁství a
infrastrukturu obce. Dále jsme ﬁe‰ili obnovu veﬁejn˘ch prostranství, podmínky
pro hasiãe, problémy vodního hospodáﬁství, zkvalitnûní veﬁejn˘ch sluÏeb a
celou ﬁadu dal‰ích.
Jde to pomaleji neÏ bychom si pﬁáli,
zápolíme s byrokracií, nedostatkem
zdrojÛ a mnohdy s nezájmem i pﬁímo
nepﬁátelstvím. Nedaﬁí se nám dostateãnû získat zájem a dÛvûru lidí. Pﬁekonat osobní zájmy jednotlivcÛ proti

zájmu obecnímu. „Já v‰echno mohu a
sousedi mne nezajímají. Mohu hluãet
sekaãkou kdy chci, venãit psy, vyváÏet
odpad za nejbliÏ‰í roh, demolovat veﬁejná zaﬁízení. Od spoleãenství obce,
od sousedÛ v‰ak vyÏaduji vzorné plnûní povinností a ohledy vÛãi sobû.“ „ Nájemné nemusím platit, zaplatí ho za
mne sousedi“.
O to více dûkuji v‰em, kteﬁí svou
prací aktivnû pﬁispívají k rozvoji i spoleãenskému Ïivotu na‰eho obecního
spoleãenství.
Pﬁipojuji se ke kritikÛm. Nejsem spokojen s tím co se nám dosud podaﬁilo.
Rád bych, abychom dokázali více. A o
to se budu snaÏit.
âekají nás volby, pﬁíprava zahrádek
a veﬁejn˘ch prostranství na zimu, ﬁada
spoleãensk˘ch akcí. A hodnû práce v
dal‰í pﬁípravû a realizaci rozvoje obce.
Pﬁeji v‰em hezk˘ podzim.
Miroslav Moucha, starosta obce.

Slovo námûstka a zástupce hejtmana Ústeckého
kraje Radka Vonky do Zpravodaje Velkého Bﬁezna
Milí ãtenáﬁi Zpravodaje obce Velké
Bﬁezno a Valtíﬁova, milí obãané,
dostáváte do rukou dal‰í Zpravodaj
obcí Velké Bﬁezno a Valtíﬁov, jenÏ do
va‰ich domovÛ chodí uÏ pln˘ch tﬁináct
let. Nastává podzim roku 2008, roku,
kter˘ byl i ve va‰í obci naplnûn vût‰inou
pozitivy a i kdyÏ k úplné spokojenosti
máme v‰ichni je‰tû daleko, nemáme
se za co stydût. I v leto‰ním roce jsem
z pozice vicehejtmana Ústeckého
kraje, tedy námûstka a zástupce hejtmana Jiﬁího ·ulce, ãasto spolupracoval
s pﬁedstaviteli Velkého Bﬁezna i okolních obcí. Mohu vyzdvihnout pﬁístup
pana starosty Miroslava Mouchy k ﬁe‰ení problémÛ va‰eho domova, rád se
také setkávám tﬁeba se starostou nedalek˘ch Zubnic panem Tomá‰em Pernekrem. Ne v‰ak jenom tito dva jmenovaní, ale vût‰ina zastupitelÛ, které jste
si zvolili pﬁed dvûma roky v komunálních volbách, se zajímá o Ïivot a va‰i
práci a snaÏí se Velké Bﬁezno zvelebovat a dûlat z nûj obci, v níÏ se dobﬁe
bydlí a i Ïije, samozﬁejmû.
Mohu ﬁíci, Ïe Velké Bﬁezno patﬁí v
mnoha stovkách sídel v Ústeckém kraji
k tûm, kde je pokrok zﬁetelnû vidût.
Také proto, pﬁi rozhodování o krajsk˘ch financích, patﬁí Velké Bﬁezno k
onûm obcím, do kter˘ch roãnû plynou
znaãné ãástky z krajského rozpoãtu
nebo z jednotliv˘ch fondÛ kraje. Jsou
urãené pro obnovu venkova, peníze
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dává kraj i prostﬁednictvím Fondu vodního hospodáﬁství, v rámci Programu
Sport a voln˘ ãas i z dal‰ích. Jenom za
uplynul˘ch pût let sem, do Velkého
Bﬁezna, obraznû ﬁeãeno pﬁipluly po
Labi od nás z Ústeckého kraje témûﬁ
ãtyﬁi miliony korun. Tﬁeba na obecní
ãistiãku odpadních vod, na zlep‰ení situace v zásobování, vás, obãanÛ, pitnou vodou, byl rekonstruován sportovní
areál a podobnû. Dal‰í miliony korun
byly uvolnûny z rozpoãtu Ústeckého
kraje napﬁíklad na rekonstrukci v˘znamné komunikace druhé tﬁídy po
pravém bﬁehu Labe z Ústí nad Labe aÏ
do Dûãína. Za pár t˘dnÛ bude rekon-
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strukce silnice II/261 za 154 milionÛ dokonãena a jistû uÏ dnes vidíte i ve Velkém Bﬁeznû a ve Valtíﬁovû zmûny k
lep‰ímu. Zlep‰í se vám a urychlí spojení do Dûãína i do krajského mûsta, a to
za prací, lékaﬁem, do ‰kol i za zábavou.
Velké Bﬁezno je obcí se slavn˘m
zámkem hrabûte Chotka, kter˘ patﬁí
mezi objekty trvalého zájmu na‰ich i
zahraniãních turistÛ, slavn˘ je pan Zippich na pivní etiketû, vede tudy nová
cyklostezka s názvem Labe, jeÏ je jednou ze ãtyﬁ páteﬁních stezek v na‰em
kraji. Ve Velkém Bﬁeznû má Ústeck˘
kraj také jedno „svoje“ ‰kolské zaﬁízení
-Základní ‰kolu praktickou, která je jednou ze 140 pﬁíspûvkov˘ch organizací
kraje v oblasti ‰kolství. Mnoho vûcí,
událostí a akcí ﬁadí Velké Bﬁezno mezi
dobﬁe fungující a rozvíjející se obce Ústeckého kraje. Také díky vám, milí obãané. To si velmi dobﬁe uvûdomuji pﬁi
kaÏdé své náv‰tûvû Velkého Bﬁezna.
Tﬁeba pﬁed pár t˘dny jsem mûl tu ãest
zahájit provoz nového OranÏového
hﬁi‰tû v areálu velkobﬁezenské základní ‰koly. Mohu ﬁíci, Ïe kdyÏ jsem jednal
s vedením Nadace âEZ, kde jedno z
osmi hﬁi‰È za milion v na‰em kraji postavit, vybral jsem bez váhání také
Velké Bﬁezno.
AÈ se vám v‰e daﬁí, milí obãané Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova!
Bc. Radek Vonka, námûstek a
zástupce hejtmana Ústeckého kraje

Zpráva o ãinnosti v uplynulém létû
Finanãní hospodaﬁení obce za období leden aÏ záﬁí je mírné pﬁebytkové,
díky nezahájení nûkter˘ch plánovan˘ch
akcí, na které zatím nebyly získány dotace.
V ãervnu byly podány Ïádosti o dotace na investiãní akce Pískovna Valtíﬁov
a DÛm peãovatelské sluÏby, do dotaãní v˘zvy Regionálního operaãního programu. Tyto Ïádosti nebyly v této projektové v˘zvû pﬁijaty, s doporuãením je
opakovanû podat do podzimní v˘zvy
tohoto dotaãního programu. Probíhala
intenzivní pﬁíprava Ïádosti do dotaãní
v˘zvy Státního fondu Ïivotního prostﬁedí na akci Pﬁivadûã pitné vody Le‰tina,
která bude vypsána v ﬁíjnu.
Vzhledem k neuspokojenému zájmu
o umístûní dûtí byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na roz‰íﬁení kapacity Mateﬁské ‰kolky o 25 dûtí a na projekt na její
zateplení a zmûnu vytápûní na plyn.
Probíhají jednání o získání finanãních
zdrojÛ na urychlenou realizaci.
Probíhala pﬁíprava na v˘bûrové ﬁízení dodavatele pro realizaci akce Zateplení pÛdy a v˘mûna oken ‰koly, o celkov˘ch nákladech 2,4 mil Kã s pﬁiznanou dotací ministerstva Ïivotního prostﬁedí uvolnûné v pﬁí‰tím roce ve v˘‰i 2
mil Kã.
Za 1,2 mil Kã bylo vybudováno víceúãelové sportovní hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem ( OranÏové hﬁi‰tû) u Základní
‰koly, díky dotaci 1 mil Kã od Nadace
âEZ . Slavnostní otevﬁení s kulturním
a sportovním programem pﬁipraven˘m
Základní ‰kolou, se konalo za pﬁítomnosti ﬁady v˘znamn˘ch hostÛ dne 4
záﬁí.
Na základû na‰ich Ïádostí byla obci
pﬁiznána dotace 147 tis Kã ministerstvem místního rozvoje na v˘stavbu
cviãné lezecké stûny o celkov˘ch nákladech 211 tis Kã, doplÀující areál
‰kolní hﬁi‰tû u Základní ‰koly a dále dotace ve v˘‰i 350 tis Kã ministerstva financí na modernizaci dûtského hﬁi‰tû
o celkov˘ch nákladech 407 tis Kã
v Aleji sportovcÛ a kolonce. Obû akce
budou dokonãeny do listopadu.
Obãanské sdruÏení Ïen vybudovalo
a darovalo dûtem vybavení herní konstrukcí a dvojhoupaãkou dûtského hﬁi‰tû v kolonce. Dûkujeme.
V rámci hospodaﬁení s obecními
byty, byly ukonãeny pﬁednostní prodeje
bytÛ nájemníkÛm v Litomûﬁické ulici
271 a Valtíﬁov 77. Zb˘vající byty v tûchto domech budou prodány v draÏbû
ostatním zájemcÛm. ProtoÏe se neza-

stavil nárÛst dluhÛ na nájemném dosahujícím uÏ 1,5 mil Kã, byly dány v˘povûdi z nájmu osmi nejvût‰ím dluÏníkÛm
a pﬁijata opatﬁení na uvolnûní tûchto
bytÛ dle obãanského zákoníku. Pﬁednostnû probíhaly opravy obecních
domÛ po vichﬁici. Je pﬁipravena plynofikace dal‰ích tﬁí obecních bytÛ ve Valtíﬁovû a v˘mûna dal‰ích stﬁe‰ních oken
v pÛdních bytech.
Bylo osazeno osvûtlení veﬁejného
osvûtlení na pﬁechodech pro pû‰í, na
opravené silnici Ústí - Dûãín a osvûtlení ulic kolem základní ‰koly a ulice za
dûtsk˘m hﬁi‰tûm k nov˘m domkÛm
v kolonce. Bylo projednána v˘stavba
prodlouÏení cyklostezky k Tivoli a dále
k Dûãínu se zahájením v pﬁí‰tím roce
za investorství Ústeckého kraje.
Na‰i pracovníci mûli plno práce se
sekáním trávy veﬁejn˘ch prostranství
v obci. Byly osazeny nové laviãky na
cyklostezce a opraveny laviãky na dolním námûstí a parãíku v Aleji sportovcÛ.
Dále byly vybudovány pergoly a místa
sbûru tﬁídûného odpadu u pískovny
a na dolním námûstí.
V oblasti vodního hospodáﬁství byla
zpracována vodohospodáﬁská studie
koncepce celé vodohospodáﬁské soustavy obce, zahrnující i propojení obcí
Malé Bﬁezno a Zubrnice. Na základû
této studie budou ﬁe‰ena budoucí vodohospodáﬁská díla potﬁebná pro rozvoj obce. Byla vybudována nová ãerpací ‰achta kanalizace v Hraniãáﬁské
ulici a technická opatﬁení na intenzifikaci studny u Drtiãe a studny za Pumpro-

v˘mi ve Vítovû. Dále byla pﬁijata ﬁada
provozních opatﬁení pro zlep‰ení kvality pitné vody. ProtoÏe díky pﬁetrvávajícímu suchu poklesla vydatnost studní
ve Vítovû, definitivní vyﬁe‰ení problémÛ
se zabezpeãením pitné vody v obci je
spojené s vybudováním pﬁivadûãe
z Le‰tiny. Dal‰ím problémem je nedostateãná kapacita akumulace pitné
vody. Proto byl zpracován projekt a zahájeno územní ﬁízení na vodojem 50
m3 ve Vítovû IV s realizací do pﬁí‰tího
roku.
Se zástupci Drinks Union bylo jednáno o rekonstrukci vytápûní a vyuÏití sálu
v Tivoli. ProtoÏe nebyla pﬁijata na‰e Ïádost o dotaci na rekonstrukci starého
zámku, jednáme o moÏnosti Ïádat
o dotaci z jiného dotaãního titulu, pﬁípadnû o alternativû jeho vyuÏití ve spolupráci s Magistrátem mûsta Ústí n.L.
V reakci na fámy roz‰iﬁované po obci
- nejednáme o pﬁevodu vodního hospodáﬁství pod SâVaK, navrhujeme zastupitelstvu zastavit prodej bytÛ v Bahnhotelu a ponechat jej dále ve vlastnictví
obce. NeuvaÏujeme o koupi objektu
b˘valého Selektu, protoÏe jeho cena je
pﬁíli‰ vysoká a vyuÏití problematické.
Zpracovali jsme obsáhl˘ návrh koncepãních materiálÛ o budoucím rozvoji
obce, kter˘ je k dispozici na webu
obce. Návrhy a námûty na jeho úpravy
zasílejte prosím na e-mail obce, nebo
písemnû starostovi nebo tajemníkovi.
Na podzim pﬁipravujeme diskuzní setkání s obãany k tomuto návrhu.
Miroslav Moucha, starosta obce

I ná‰ Velkobﬁezensk˘ region má
svého zástupce do krajsk˘ch voleb
Dovolte abych se Vám pﬁedstavil.
Jmenuji se Tomá‰ Pernekr je mi
35let, narodil jsem se v Ústí nad
Labem, mám jednoho pûtiletého
syna a bydlím v obci Zubrnice, kde
soukromû podnikám v pohostinctví.
Od roku 2006 jsem starostou obce
Zubrnice, zároveÀ zastávám funkci
pﬁedsedy Tomá‰ Pernekr Mikroregionu Velkobﬁezensko. Mé politické zamûﬁení je pravicové jsem pﬁedseda MS ODS Zubrnice. Pﬁípadné
otázky ãi dal‰í informace pi‰te na:
pernekr@obeczubrnice.cz
www.ods-krajustí.cz
region.ustecky@ods.cz
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Problémy vodního hospodáﬁství a pﬁíroda
JiÏ ãtyﬁi roky provozuje obec úsek
vodovodÛ a kanalizací ve vlastní reÏii a
problémÛ , jak se zdá neub˘vá. Z laického pohledu se tak opravdu mÛÏe
zdát, ale ve skuteãnosti je v‰echno trochu jinak.
Voda je základní lidská potﬁeba, bez
které není Ïivota a jiÏ z tohoto pohledu
vlastnit zdroje pitné i uÏitkové vody, zaﬁízení k v˘robû a dodávce vody a následné ãi‰tûní odpadních vod je jako
vlastnit nalezi‰tû strategick˘ch surovin.
Díky nestabilitû a promûnám poãasí
bude stále cennûj‰í surovinou. JiÏ
mnohokrát jsem mûla moÏnost sly‰et
od vysok˘ch pﬁedstavitelÛ vodního
hospodáﬁství, Ïe prodat tuto oblast zahraniãním investorÛm nebyl právû
dobr˘ krok. I toto totiÏ vede k systematickému zdraÏování vody a to i
systémovému, investice zahraniãních
firem se musí vrátit.
Na‰e obec si pﬁes problémy tyto zaﬁízení ponechala. Jde tedy správn˘m
smûrem.
Stálé zpﬁísÀování hygienick˘ch pﬁedpisÛ a momentální suché období v‰ak
pﬁiná‰í do na‰eho vodního hospodáﬁství technické potíÏe. Jistû Vám není
neznámé, Ïe vodní zdroje u Labe mají
problémy s kvalitou vody, kde vodní
zdroj Kasávia je jiÏ nûkolik let odstaven
a díky velmi vysok˘m koncentracím atrazinÛ ho nelze vyuÏívat. Vodní zdroj
Valtíﬁov má prÛbûÏné kolísavé problémy s dusiãnany. Vodní zdroje mimo
údolní nivu ﬁeky Labe nové i staré jsou
v dobû sucha ovlivnûny kapacitnû i
kdyÏ kvalitou odpovídají vodû kojenecké. Z tûchto dÛvodÛ obec dokupuje
vodu od SãVK , ale její dodávka je rovnûÏ z technick˘ch dÛvodÛ na stranû
pﬁivadûãe z Ústí nad Labem omezena.
KdyÏ k tomu pﬁipoãteme rychl˘ rozvoj
obce a její v˘stavbu, je i ãlovûku kter˘
není vodaﬁem jasné, Ïe je vody potﬁeba
stále více.
Na tomto místû bych se ráda zmínila
o tom, Ïe problémy s kvalitou vody si
zpÛsobili lidé sami, neboÈ atraziny jsou
látky pouÏívané v zemûdûlství k ochranû rostlin a dusiãnany pochází z hnojiv.
U dusiãnanÛ je ale zdrojem i spla‰ková odpadní voda. Kontaminace Valtíﬁovského zdroje je tedy dÛsledek chování lidí v tomto prostﬁedí v minulosti a
moÏná i souãasnosti. ¤eka Labe nadlep‰uje a vym˘vá látky uloÏené v
pÛdû, ale vyãiãtûní zdroje mÛÏe trvat
100 aÏ 200let a to za pﬁedpokladu, Ïe
jiÏ nebude lokalita dále tûmito látkami
zneãi‰Èována. V˘skyt dusiãnanÛ na
Valtíﬁovû se datuje od sedmdesát˘ch
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let a u atrazinu to není známo, dﬁíve se
bûÏnû nekontroloval.
Definitivní teãkou za problémy s dodávkou pitné vody je v˘stavba pﬁivadûãe Le‰tina - Velké Bﬁezno o jehoÏ realizaci obec intenzivnû usiluje. Rozsah investice je v‰ak nad rámec moÏnosti financování obce a bude tudíÏ poÏádáno
o dotace z Evropské Unie.
MoÏná, Ïe nûkdo mÛÏe namítnout,
proã byly realizovány jiÏ dva nové zdroje vody, kdyÏ nevyﬁe‰ily situaci. Kdyby
tûchto zdrojÛ nebylo, nebylo by moÏné
provozovat vodárensk˘ systém, protoÏe jedin˘m vodním zdrojem by byl
vodní zdroj Valtíﬁov! Je dobﬁe Ïe v
systému jsou, protoÏe kaÏdá kapka
kvalitní pitné vody je a bude dobrá. âím

variabilnûj‰í systém, tím lep‰í a spolehlivûj‰í provoz.
BohuÏel nám jiÏ dva roky nepﬁála ani
pﬁíroda, protoÏe nebyl témûﬁ Ïádn˘
sníh. Zima se snûhov˘mi sráÏkami totiÏ
nejlépe doplÀuje kapacitu vodních
zdrojÛ.
Pevnû vûﬁím , Ïe se pﬁes ve‰keré
administrativní a finanãní problémy
podaﬁí dát dohromady vodárensk˘
systém, kter˘ si tato krásná lokalita urãitû zaslouÏí, protoÏe bez vody se
nikde nedá bydlet. Za sebe i své spolupracovníky mohu ﬁíci, Ïe je to na‰ím
pﬁáním i cílem.
Vûra Nováková
vedoucí vodárenského
a kanalizaãního provozu

SOUTùÎ „O NEJHEZâÍ OKNO A ZAHRADU“ 2008
Dovolte mi Vás i letos seznámit s vítûzi soutûÏe, která v minulém roce sklidila tak velk˘ ohlas. Ano, jedná se o soutûÏ „O nejhezãí okno a zahradu“.
Tak jako v pﬁedchozím roce i nyní obdrÏeli vítûzové finanãní odmûnu.
V tomto roce byla komise sloÏena nejen ve sloÏení p. Václav Horálek, pí. Iva
Charvátová a sl. Libu‰e Pokorná, ale byli pozváni i loÀ‰tí vítûzové, kteﬁí se
umístili na prvních tﬁech místech v obou kategoriích tj. okno i zahrada.
K mému pﬁekvapení se dostavili v plném poãtu a svého úkolu se ujali velmi
zodpovûdnû. I letos se komise rozhodla o vyhlá‰ení 4. místa, kter˘ v tomto
roce obdrÏelo 10 z Vás (5 za nejhezãí okno a 5 za nejhezãí zahradu) a samozﬁejmû i s men‰í finanãní odmûnou.
S potû‰ením bych Vás také ráda informovala, Ïe 3 soutûÏící, kteﬁí se v roce
2007 umístili na 4.místû se letos oba dostali aÏ na stupnû vítûzÛ!
Myslím si, Ïe informací uÏ bylo dost a v‰ichni jste spí‰e nedoãkaví, kdo Ïe
jsou ti leto‰ní v˘herci. Tak mi je dovolte tímto pﬁedstavit:
V kategorii „O nejhezãí okno“ se umístili tito v˘herci:
1. místo - manÏelé Rennerovi
1. místo - Kateﬁina Jelínková a Patrik Panocha
3. místo - Miloslava Pejﬁilová
V kategorii „O nejhezãí zahradu“ vyhráli tito na‰i spoluobãané:
1. místo - manÏelé Fialovi
2. místo - manÏelé Kurkovi
3. místo - manÏelé Králíkovi
3. místo - manÏelé Maynhoferovi
A jako i v pﬁedchozím roce i nyní bych ráda zmínila ty, kteﬁí se umístili na
krásném 4. místû a obdrÏeli tzv. „Pochvaln˘ list“.
V kategorii „Nejhezãí okno“ se na 4. místû umístili:
• Pavlína VyÏrálková a Ludûk ·uhajda, manÏelé Petrákovi, manÏelé Ippoldtovi, manÏelé P‰eniãkovi a manÏelé ¤ehákovi (Na V˘sluní)
V kategorii „Nejhezãí zahrada“ gratulujeme za 4. místo:
• manÏelÛm Toma‰koviãov˘m, manÏelÛm Jackelov˘m, manÏelÛm Moravãíkov˘m, manÏelÛm ·aldov˘m a manÏelÛm Daﬁinov˘m.
Fotografie v˘hercÛ jsou k nahlédnutí na webov˘ch stránkách obce
(www.velke-brezno.cz) a na Informaãní tabuli u Obecního úﬁadu.
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V‰em v˘hercÛm srdeãnû blahopﬁejeme!

NOVÉ SPORTOVNÍ H¤I·Tù U Z·
Dne 4.9. 2008 bylo za pﬁítomnosti
mnoha v˘znamn˘ch hostÛ slavnostnû
otevﬁeno nové sportovní „ORANÎOVÉ
H¤I·Tù“ u Základní ·koly. Stavba zaãala na zaãátku prázdnin a za mûsíc si
uÏ dûti mohly uÏívat sportovních radovánek na moderním hﬁi‰ti. Slavnostní
otevﬁení si nenechala ujít ﬁada obãanÛ
z Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova a také
mnoho dûtí, které si po kulturním vystoupení ÏákÛ Z· a profesionálním

sportovním v˘konu mistrinû svûta ve
sportovním aerobiku kategorie kadetÛ
Moniky Cermanové, vyzkou‰ely sportovní dovednosti ve ãtyﬁech disciplínách. Za jejich sportovní v˘kon je ten
den ãekala sladká odmûna, ale vzhledem k tomu, Ïe je na hﬁi‰ti kaÏd˘ den
„PLNO“ , je vidût, Ïe dûti nesportují jen
pro sladkosti, ale proto, Ïe je to stále
je‰tû baví. Vûﬁím, Ïe jim jejich elán a
chuÈ vydrÏí je‰tû dlouho a Ïe se k nim
pﬁipojí také dospûlí sportovci. Sportovní
hﬁi‰tû je totiÏ urãeno nejen dûtem, ale i
dospûl˘m. Organizované sportovní
kluby i skupiny dospûl˘ch sportovcÛ si
mohou hﬁi‰tû pronajmout. Staãí kontaktovat zástupkyni ﬁeditele Z· paní FraÀkovou na telefonním ãísle 731 495 235
a domluvit si voln˘ termín.
Na závûr mi dovolte za v‰echny
sportovce a dûti z Velkého Bﬁezna a
Valtíﬁova vyjádﬁit potû‰ení nad tím, Ïe
se nám podaﬁilo realizovat tento projekt
a v˘raznû tak zkvalitnit sportovní vyÏití
v obci.
M. Kulhánek

Rekonstrukce pomníku T. G. Masaryka
VáÏení spoluobãané, 28.10. 2008 uplyne 90 let od vzniku samostatného âeskoslovenska. K pﬁíleÏitosti tohoto v˘znamného v˘roãí jsme spolu s m˘m kolegou
Franti‰kem Mlejnkem sr. pﬁipravili na den 27.10. 2008 znovuodhalení repliky pomníku T. G. Masaryka ve Valtíﬁovû. Rád bych tímto podûkoval panu Mlejnkovi a
vedení obce za ochotu a pomoc pﬁi rekonstrukci pomníku tak v˘znamné ãeské
osobnosti. Více o znovuodhalení pomníku T.G. Masaryka se vãas dozvíte z informaãních letákÛ.
Mgr. Vladimír Navara

UÏ máte zaplacené odpady?
Ráda bych upozornila v‰echny obãany, kteﬁí je‰tû nezaplatili poplatek za odvoz
odpadu (splatnost za 2.pololetí byla do 31.8.2008), aby tak uãinili v co nejkrat‰ím
moÏném termínu.
Libu‰e Pokorná, Obecní úﬁad Velké Bﬁezno
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Hlásí se vám Obãanské sdruÏení Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
Po, doufáme, Ïe krásnû proÏit˘ch prázdninách a dovolen˘ch se vám hlásí odpoãaté a plné elánu - Ïeny z Velkého
Bﬁezna a Valtíﬁova. .
Od vydání minulého ãísla zpravodaje se nám podaﬁilo zrekonstruovat dûtské hﬁi‰tû ve Valtíﬁovû v Kolonce. Za podpory nadace Divoké husy jsme mohly umístit na dûtské hﬁi‰tû
herní prvek Muãírna a novou houpaãku od firmy Tomovy

parky v celkové hodnotû 120 tis. Kã. Tím bychom chtûly podûkovat v‰em kdo nám s rekonstrukcí pomáhali a na vyhlá‰ené brigády pﬁi‰li a to veﬁejnû prospû‰n˘m pracovníkÛm
OÚ, maminkám a babiãkám z Valtíﬁova a dûtem, hlavnû Petrovi Packertovi. V‰e o rekonstrukci hﬁi‰tû najedete na stránkách www.zenyvbv.cz.

Co pﬁipravujeme ?
> 22.9. 08 od 19 hodin nám v kulturním domû Tivoli zahraje Docela velké divadlo z Litvínova komedii Sousedka. V
tomto pﬁedstavení úãinkuje Luká‰ Vaculík a Hana Seidlová.

> Dne 4.10.2008 poﬁádáme akci Lanové odpoledne na
Hﬁibu. Horolezci z Kladna nám postaví lanové centrum v
okolí magnetovce. V 11 hod od hﬁi‰tû Z· Velké Bﬁezno vyrazíme smûr Hﬁib a u magnetovce se budeme bezpeãnû prolézat v korunách stromÛ.
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areálu Z· Velké Bﬁezno. Na v˘stavbu dopadové plochy pod
horolezeckou vûÏ bude vyhlá‰ena brigáda. Budeme moc
rády, kdyÏ se na‰e ﬁady dobrovoln˘ch pracovníkÛ roz‰íﬁí.

V závûru chceme podûkovat
v‰em místním dárcÛm za
pﬁíspûvky na na‰e konto: ã.ú.
21265959/0300.
Obãanské sdruÏení - Ïeny
Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova
www.zenyvbv.cz
> Dne 27.ﬁíjna 2008 chystáme oslavu Dne vzniku samostatného ãeskoslovenského státu Lampiónov˘m prÛvodem.
PrÛvod vyjde v 18:00 hod od benzínové pumpy ve Valtíﬁovû
a povede do Velkého Bﬁezna kolem nového dûtského hﬁi‰tû.
PrÛvod ukonãíme u restaurace U dubu, kde opeãeme buﬁty a
odpálíme mal˘ ohÀostroj.
> Dne 15.listopadu 2008 od 15 hodin se bude konat dûtské divadelní pﬁedstavení divadla Rozmanitosti - Klaunsk˘
orchestr.

VáÏené dámy...
âlenky obãanského sdruÏení Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Je obdivuhodné, co v‰e jste za své dvouleté pÛsobení dokázaly. Organizovaly jste mimo jiné divadelní pﬁedstavení, zábavy pro dûti, mikulá‰ské, adventní koncerty,
sportovní dny, plesy. Zvlá‰tû na tom ma‰karním se v‰ichni
pﬁítomní náramnû bavili. To v‰e bez nároku na odmûnu, ve
svém volném ãase, pﬁi zamûstnání a domácích povinnostech ve sv˘ch rodinách. Pro nás obãany a na‰e dûti. Prostﬁedky na náklady s tím spojené, za pronájem sálu, za
úãinkující soubory, na ceny soutûÏí a tomboly jste získávaly
pﬁesvûdãováním nejrÛznûj‰ích dárcÛ od nás i z celé republiky. Za v˘tûÏek z va‰ich akcí jste nakoupily za více jak 170
tis Kã a vûnovaly dûtem v na‰í obci vybavení dûtsk˘ch hﬁi‰È.
Krásné laviãky pejska a koãiãky a pérového koníka Mateﬁské ‰kolce, pérového koníka na hﬁi‰tû ve Valtíﬁovû, herní sestavu a dvojhoupaãku na dûtské hﬁi‰tû v kolonce. Va‰í zásluhou a dobrovolnou prací a dary materiálu v hodnotû cca
123 tis Kã bylo vybudováno dûtské hﬁi‰tû ãtyﬁi vûÏe u Základní ‰koly. Neváhali jste vzít i lopaty a házet písek a beton
pﬁi jejich v˘stavbû. NaplÀovaly jste své krédo. Dûti které si
hrají , nezlobí. Za tuto ãinnost si vás váÏí mnohdy více v ‰irokém okolí neÏ obãané ve vlastní obci. Místo díkÛ a uznalém poklepání po rameni, sklízíte nûkdy od tûch, pro které
pracujete kritiku a nezájem.
Nenechte se tím prosím odradit, vût‰ina lidí si va‰í práce
váÏí, i kdyÏ to nedává najevo. A spokojenost dûtí je jistû pro
vás tou nejvût‰í odmûnou.
Za sebe a jistû i za v‰echny va‰e mlãící fanou‰ky vám
chci popﬁát je‰tû hodnû elánu v budoucnu. Vûﬁte, Ïe je nás
hodnû kdo jsou rádi Ïe vás u nás máme.
Dûkuji vám v‰em. Miroslav Moucha, starosta obce

> Dne 6.prosince 2008 chystáme Mikulá‰skou nadílku.
Mikulá‰ská se bude konat v kulturním sále restaurace TIVOLI od 16 hod.
Spoleãnû s Obecním úﬁadem se nám podaﬁilo opût získat
od Ministerstva pro místní rozvoj grant „ Podpora venkova“ na
v˘stavbu horolezecké vûÏe, která bude stát ve sportovním
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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Hasiãi hlásí a informují
Ve III. ãtvrtletí 2008 uskuteãnila jednotka SDHO Velké Bﬁezno 24 v˘jezdÛ,
které si vyÏádaly 39 hod. aktivního nasazení pﬁi prÛmûrné úãasti 4,2 hasiãe
na zásah. Jednotka se v˘jezdové ãinnosti zhostila dobﬁe.
Z v˘ãtu vypl˘vá 5x v˘jezd k poÏárÛm
- rodinn˘ dÛm ve Svádovû, travní porost - Stﬁekov, zahradní chatka ve Velkém Bﬁeznû, kolna v Ol‰inkách v lodûnici, les (kouﬁ z lesa ve V‰eboﬁicích), 2x
asanace po nehodû (Velké Bﬁezno ul.
Zadní a Dûãínská), 6x k odstraÀování
padl˘ch stromÛ (Lhota pod Pannou,
ByÀov, Brná, Suletice, Haslice, Velké
Bﬁezno - Malé Bﬁezno), 5x k moÏnému
ohroÏení bodav˘m hmyzem - vãely
(Nová Ves), vosy (Velké Bﬁezno v Tivoli), sr‰nû (Maleãov, Velké Bﬁezno, Svádov), 1x k moÏnému ohroÏení zmijí
(Valtíﬁov), 1x k otevírání zabouchnut˘ch
dveﬁí v bytu v DPS, 1x k násilnému
vniknutí do bytu za asistence Policie,
1x k hotovosti na HZS Ústí nad Labem,
2x ‰lo o plan˘ poplach - kouﬁ z lesa a
údajná bomba (munice) ve studni.
V údrÏbû svûﬁené techniky bylo odpracováno 17 hod. na v˘jezdovém vozidle LIAZ, které bylo po poru‰e motoru
dne 22.6.2008 odstaveno a souãasnû
není jednotce k dispozici, dále 8 hod.
na údrÏbû hadic, pily.
Dále bylo odpracování 89 hod. na
pﬁípravû dal‰ího v˘jezdového vozidla
CAR VW Trazit, které bylo jednotce
darováno od MV âR (pﬁedáno v Teplicích). U vozidla je provádûna oprava
motoru a nástﬁik barvy (autoservis ·rámek).
Jednotka dále obdrÏela darem od
Krajského úﬁadu 2 v˘konná vodní ãerpadla (kalové a plovoucí). K pﬁedání
veliteli jednotky do‰lo dne 23. 8. 2008

8 / 2008

●

v Mostu za úãasti hejtmana Jiﬁího
·ulce a starosty obce Velké Bﬁezno.
Ve zdokonalovací ãinnosti se velitel
zúãastnil porady na HZS Ústí nad
Labem.
K vnitﬁnímu Ïivotu jednotky je nutné
sdûlit, Ïe k 30. 6. 2008 ukonãil ãinnost
Pavel Michojn (ze zdravotních dÛvodÛ). V rozpracování je získání nového
ãlena.
Jednotka obdrÏela dûkovn˘ dopis
(27. 8. 2008) od obãanek p. Vejrychové
a Moravcové za operativní zásah pﬁi
zabouchnutí vchodov˘ch dveﬁí do bytu.
Aktuální otázkou byla odstavení v˘jezdového vozidla LIAZ (stáﬁí 23 let),
pro poruchu motoru. Ve vûci náhradního vozidla byl zpracován po konzultaci

se starostou dopis s Ïádostí o pomoc
adresovan˘ ﬁediteli HZS âR p. ·tûpánovi, ve kterém bylo poukazováno na
sníÏení akceschopnosti jednotky (bez
cisterny), zejména na dojezdové ãasy
HZS Ústí nad Labem do oblasti Velkého Bﬁezna a okolí.
V závûru na‰í relace ãlenové jednotky upozorÀují jako kaÏdoroãnû na blíÏící se topné období, kdy je tﬁeba provést
kontrolu topn˘ch tûles, kouﬁovodÛ, komínÛ (revize, vymetání komínÛ, instalace topn˘ch mechanismÛ), k zabránûní
moÏného vzniku poÏárÛ.
Za jednotky SDHO Velké Bﬁezno
Jaroslav Panocha - velitel
Patrik Panocha - zástupce velitele

Na‰i hasiãi
âlenové na‰í obecní jednotky poÏární ochrany, dovolte mi vám podûkovat za
va‰i obûtavou ãinnost. Vám v‰em a kaÏdému zvlá‰È. Podûkovat za sebe, za obecní samosprávu i za v‰echny obãany na‰í obce i celé rozlehlé oblast ústeckého
okresu. Podûkovat za va‰í sluÏbu ‰iroké veﬁejnosti, kterou dobrovolnû vykonáváte ve svém volném ãase, za odmûnu která je spí‰e almuÏnou. Ve dne i v noci vyjíÏdíte na signál dispeãinku krajského záchranného systému likvidovat poÏáry,
padlé stromy, autonehody a jiné technické havarie. Mnoho úsilí vás stojí údrÏba a
opravy va‰ich vozidel, techniky i objektu va‰í stanice.
Jste nejlep‰í jednotkou dobrovoln˘ch hasiãÛ ze v‰ech obecních hasiãsk˘ch
sborÛ nejen v na‰ich oãích, ale i v hodnoceních velitelství záchranného systému.
Z velmi omezen˘ch prostﬁedkÛ rozpoãtu na‰í obce se velmi nedokonale snaÏíme
udrÏet va‰i akceschopnost a proto usilujeme o získání dotací kraje a státu na va‰e
lep‰í vybavení. Po roce jednání jsme pro vás získali alespoÀ ojetou dodávku od
Policie âR, která zefektivní va‰e v˘jezdy k men‰ím technick˘m havariím. Nákup
nového zásahového cisternového vozidla je v‰ak nad finanãní moÏnosti obce a
tak jsme alespoÀ získali prostﬁedky na opravu motoru va‰eho 23 let starého cisternového vozidla Liaz.
Mûl jsem tu ãest vás doprovázet na Dny záchranáﬁÛ Ústeckého kraje v Mostû,
kde va‰e zásluÏná ãinnost byla ocenûna darem dvou ãerpadel z rukou hejtmana
ing. ·ulce. Vûﬁte, Ïe nám v‰em záleÏí , aby jste pro svoji zásluÏnou ãinnost jste
mûli lep‰í podmínky a lep‰í vybavení. Vûﬁím Ïe se nám to podaﬁí. Potﬁebujeme
vás.
Moucha, starosta obce
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Podûkování hasiãÛm...

POLICIE PÁTRÁ PO
NEZNÁMÉM PACHATELI:
■ kter˘ bez uÏití zjevného násilí v dobû od 18:30 hod. dne 30. 5. 2008 do
07:30 hod. dne 31. 5. 2008 v obci Valtíﬁov, vnikl do rozestavûného rodinného
domu pod BâS ROBIN OIL,odkud následnû odcizil rÛzné elektrické náﬁadí a
dal‰í vûci v celkové hodnotû 41. 200,- Kã.
■ kter˘ v dobû mezi 04:30 - 04:50 hod. dne 12.7. 2008 v zahrádkáﬁské kolonii v ul. Zadní ve Velkém Bﬁeznû, úmyslnû zaloÏil poÏár zahradní chatky,
ãímÏ zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 15.000,- Kã.
■ kter˘ v dobû od 17:00 hod. dne 13.8. 2008 do 05:30. hod dne 14.8. 2008,
vnikl po odstranûní visacího zámku u brány do areálu fa. ¤ehák v ul. Dûãínská 181 ve Velkém Bﬁeznû, kde se následnû vloupal do dvou dílen, ze kter˘ch
odcizil úhlovou brusku a okruÏní pilu, ãímÏ celkovû zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i
11.000,- Kã.
Pﬁípadné poznatky prosím pﬁedejte (moÏno i anonymnû) na PâR OOP
Valtíﬁov tel.: 475 228 452, fax: 475 228 020, email: uloopval@mvcr.cz

P¤EPLATKY NA
DÁVKÁCH POMOCI
V HMOTNÉ NOUZI
Dovolte mi, abych se dotkla krátce
problematiky pﬁeplatkÛ na dávkách pomoci v hmotné nouzi, které jsou zdej‰ím úﬁadem vypláceny. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví jasné a pﬁesné postupy a pravidla, za jak˘ch mají
b˘t tyto shora uvedené dávky vypláceny, stanoví komu náleÏí a komu nenáleÏí. Stejnû tak stanoví práva a povinnosti tûch, kter˘m jsou tyto dávky vypláceny, tedy pﬁíjemcÛm dávek. Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích povinností pﬁíjemcÛ dávek patﬁí i vãasná oznamovací povinnost nov˘ch skuteãností, které
u pﬁíjemce dávky mohou nastat. Pokud
pﬁíjemce dávky nebo i spoleãnû posuzovaná osoba tuto povinnost nesplní,
mÛÏe velmi snadno dojít k situaci, Ïe
dávka pomoci v hmotné nouzi je vyplacena neoprávnûnû nebo ve vy‰‰í ãástce neÏli má správnû náleÏet.
Vzhledem k tomu, Ïe dávky pomoci
v hmotné nouzi jsou vypláceny ze státního rozpoãtu, tedy obec dostává finanãní prostﬁedky od státu k vyplácení
tûchto dávek, je nutné i pﬁípadné neoprávnûné vyplácení zákonnou cestou
ﬁe‰it a vymáhat.I zde stanoví postupy v
této záleÏitosti zákon o pomoci v hmotné nouzi a ráda bych vás s tûmito postupy seznámila.
JestliÏe pﬁíjemce dávky pﬁijímal
dávku, aãkoliv musel z okolností pﬁedpokládat, Ïe tato dávka byla vyplacena
neprávem nebo ve vy‰‰í ãástce neÏ
náleÏela nebo jestliÏe dávka byla pﬁiznána nebo její v˘‰e stanovena na základû nepravdiv˘ch, neúpln˘ch nebo
zkreslen˘ch údajÛ, sdûlen˘ch pﬁíjemcem, je pﬁíjemce povinen ãástky neprávem pﬁijaté vrátit.
JestliÏe osoba spoleãnû posuzovaná
s pﬁíjemcem dávky zpÛsobila, Ïe dávka
byla poskytována neprávem, aãkoliv to
musela z okolností pﬁedpokládat, je povinna neoprávnûnû poskytnuté ãástky
vrátit.
O povinnosti vrátit dávku nebo její
ãást rozhoduje orgán pomoci v hmotné
nouzi, kter˘ dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel.âástky neprávem pﬁijaté mohou b˘t sráÏeny téÏ z bûÏnû vyplácené nebo pozdûji pﬁiznané dávky.
Povinnost vrátit pﬁeplatek nevzniká,
jestliÏe tento pﬁeplatek nepﬁesahuje
ãástku 100,-Kã u jednoho druhu dávky.
Pavlína Linková,
úsek sociálních vûcí
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Z ãinnosti Základní ‰koly praktické ve Velkém Bﬁeznû
Ohlédnutí za koncem ‰kolního roku
2007/2008
Projektov˘ den My v Evropû III v dal‰ím cestování po Evropû jsme
nav‰tívili Francii, Maìarsko, Rakousko
a Slovensko. Ve Francii se Ïáci seznámili s nejslavnûj‰ími jmény francouzského filmu a hudby, vlastnoruãnû si
pﬁipravili Nicesk˘ salát a ochutnali francouzské s˘ry. V Maìarsku se kromû
osvojení si základních poznatkÛ o této
zemi uãili pﬁipravovat jeden z pokrmÛ
maìarské kuchynû - lango‰e. Informace o Slovensku byly doplnûny o ochutnávku s˘rÛ.
Rozlouãení se ‰kolou - Ïáci I.tﬁídy
se zúãastnili zábavného programu
„Ahoj,prázdniny „ v ústeckém letním
kinû, kde vedle ÏákÛ z ústeck˘ch M·,
Z· a ZU· vystoupila skupina Maxim
Turbulenc.
SoutûÏ ve zpívání - kaÏdá tﬁída vyslala do soutûÏe své zástupce, z nichÏ
se do finále probojovali 3 nejlep‰í.
V˘let do Ú‰tûka - Ïáci III.tﬁídy,
z nichÏ vût‰ina ukonãila ‰kolní docházku, se tak i spoleãn˘m v˘letem rozlou-
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ãila se ‰kolou. Po prohlídce nejmen‰í
mûstské památkové rezervace u nás
spojené s náv‰tûvou ãertovského
muzea v Pikartské vûÏi v˘let pokraãoval na Hrádek (Helfenburk).
V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ M·,
Z· a Z·P - v posledním ãervnovém
t˘dnu jsme uspoﬁádali spoleãnou v˘stavu v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ velkobﬁezensk˘ch ‰kol v prostoru Námûstí.
Zhodnocení ‰kolního roku a rozlouãení s vycházejícími Ïáky - na
závûr ãervna jsme se spoleãnû se‰li
ke zhodnocení ‰kolního roku , pﬁipomnûli jsme si nejvût‰í úspûchy ‰koly
a ocenili nejlep‰í Ïáky v prospûchu
a ty, kteﬁí nás reprezentovali v soutûÏích .ZároveÀ jsme se rozlouãili s vycházejícími Ïáky - ‰kolní lavice opustilo 7 ÏákÛ, z nichÏ 5 pokraãuje ve vzdûlávání v uãebních oborech stﬁedních
‰kol.

·kolní rok 2008/2009
·kolní rok jsme zahájili s 24 Ïáky ve
3 tﬁídách s 8 postupn˘mi roãníky (1.9.roã.).
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Îáci 1.,6.a 7.roã. se vzdûlávají podle
·kolního vzdûlávacího programu „·kola pro Ïivot“, Ïáci ostatních roãníkÛ
podle dobíhajícího vzdûlávacího programu zvlá‰tní ‰koly.
V˘uka dopravní v˘chovy
Îáci 1.-5.roã. se zúãastnili teoretické
i praktické v˘uky dopravní v˘chovy na
dopravním hﬁi‰ti MP v Krásném Bﬁeznû.
INFORMACE O ·KOLE
• ﬁeditelka ‰koly: Mgr.Marcela ProkÛpková • v˘chovná poradkynû: Mgr.
Helena Bursová • ‰kolní metodik prevence: Mgr.Lenka Hlaviãková • dal‰í
vyuãující: Bc.Pavla Klímová, ing.Josef
Kunfalvi
KONTAKT:
tel./fax: 475 228 259,
mob.731 495 467
e-mail: zspvelkebrezno@post.cz
www.ustipost.cz/zvs
Mgr.Marcela ProkÛpková
ﬁeditelka ‰koly

KALENDÁ¤ KULTURNÍCH,
SPORTOVNÍCH
A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ
NA IV. âTVRTLETÍ 2008
■ záﬁí -ﬁíjen, hﬁi‰tû SPARTAK Valtíﬁov
Drakiáda
■ ﬁíjen - Lampiónov˘ prÛvod
■ ﬁíjen - prosinec
poãítaãov˘ kurz pro dospûlé
■ 4.10.2008, 11:00, sraz u hﬁi‰tû Z·
Lanové odpoledne na Hﬁibu
■ 4.10.2008, 20:00 hod, státní zámek
Velké Bﬁezno
Poslední noãní prohlídka
■ 4. - 5. 10. 2008, státní zámek Velké
Bﬁezno
Zámek v kvûtech - 4. ãást v˘stavy
kvûtin: Jiﬁinková slavnost.
■ 12.10.2008, 15:00 státní zámek Velké
Bﬁezno
Procházka zámkem s detektivním pﬁíbûhem
■ 22.10. 2008, 19:00 státní zámek
Velké Bﬁezno
Evropské cesty hrabûte Chotka - Hudební umûní rakouska. Komorní koncert.
■ 25. - 26. 10 2008, státní zámek Velké
Bﬁezno
Zámek v kvûtech - 5. ãást v˘stavy
kvûtin: Podzimní krása velkobﬁezenského parku
■ 27.10. 2008, 18:00 sraz u Benzinové
pumpy
Lampiónov˘ prÛvod k pﬁíleÏitosti
oslav dne vzniku samostatného âeskoslovenska
■ 28.10. 2008, pomník T.G. Masaryka
Valtíﬁov
Znovuodhalení repliky pomníku T.G.
Masaryka
■ 2.11. 2008, 15:00 státní zámek Velké
Bﬁezno
Zavírání okenic
■ 15.11. 2008, 15:00 dûtské divadelní
pﬁedstavení
divadlo Rozmanitosti - Klaunsk˘ orchestr.
■ 6.12. 2008, sál restaurace Tivoli
Mikulá‰ská nadílka
■ Prosinec - Valtíﬁov
Karneval na ledû
■ Prosinec - sál restaurace Tivoli
Vánoãní besídka pro Ïáky Z·

Informace k volbám
do zastupitelstev krajÛ v roce 2008
Volby probûhnou ve dne l7. - 18. 10. 2008.
v pátek 17. 10. 2008 zaãínají ve 14.00 hodin a konãí ve 22.00 hodin
v sobotu 18. 10.2008 zaãínají v 8.00 hodin a konãí ve 14.00 hodin
Volební okrsek ã.1 Velké Bﬁezno - zasedací místnost OÚ
Volební okrsek ã.2 Valtíﬁov - jídelna závodu âeské lodûnice
Hlasovací lístky obãané obdrÏí 3 dny pﬁed konáním voleb.
Jana Mottlová

Vítáme vás ve ‰kolce...
S pﬁíchodem do mateﬁské ‰koly opou‰tûjí dûti rodinn˘ kruh a jejich kontakty se roz‰iﬁují. Dûti se seznamují nejen se sv˘mi vrstevníky a dospûl˘mi,
ale i s okolím svého bydli‰tû a mateﬁské ‰koly, s obcí, ve které Ïijí.
V záﬁí zahájilo pﬁed‰kolní vzdûlávání celkem 17 dûtí, pﬁeváÏnû 3-let˘ch.
Dûti se seznamovaly s nov˘m prostﬁedím, hraãkami, dospûl˘mi.
Vhodnou organizací a laskav˘m pﬁijetím jsme se snaÏili usnadnit nov˘m
dûtem vstup do mateﬁské ‰koly a jejich rodiãÛm orientovat se v novém prostﬁedí.
PﬁeváÏná ãást dûtí postupnû zvládla odlouãení od rodiny /maminky/ a zaãlenila se mezi své vrstevníky.
Ná‰ program vychází ze stylu na‰í mateﬁské ‰koly - v˘chovnû vzdûlávací
ãinnost s dûtmi se uskuteãÀuje v ucelen˘ch tématick˘ch celcích, orientuje se
na dítû, na jeho proÏitek, respektuje jeho zvlá‰tnosti.SnaÏíme se probouzet
v dûtech aktivní zájem a chuÈ dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.Cílem na‰eho snaÏení je ‰Èastné dítû a spokojen˘ rodiã.
Jana Jaro‰ová
BREPTY NA·ICH DùTÍ:
Péro = trampolína
Ventilky = lentilky
Vertule = vrtule
âím budu - popeláﬁem a zubaﬁem
Paní uãitelko, my jsme vãera na‰li slepého hada. /slep˘‰e/
Na jaﬁe se také sází bramborov˘ salát./brambory/
Babiãka byla vãera na tahu a zapomnûla nám zatopit.
Konû nechodí na ãist˘ vzduch, konû chodí jenom do ohrady.
U nás byl Adélkovo táta.
U obûda - uÏ jsem naplnûnej /uÏ nemÛÏu/

Jablíãka - tiskání - Va‰ík Svoboda
ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV
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VELKOB¤EZENSKÉ OSOBNOSTI
Svatopluk Ko‰vanec
vynikající muzikant z
Velkého Bﬁezna
Narodil se 2. ledna 1936 ve Velkém
Bﬁeznû a do základní ‰koly zaãal chodit
v Praze v roce 1942, od roku 1948 nav‰tûvuje Základní ‰kolu ve Velkém Bﬁeznû. âasto se stává, Ïe osobnosti, které
pozdûji vyniknou, dostávají ve ‰kole ve
svém budoucím oboru prÛmûrné aÏ
podprÛmûrné známky. Budoucí vynikající hudebník Svatopluk Ko‰vanec mûl
na konci deváté tﬁídy z hudební v˘chovy trojku (!) a poté vyuãil se jako malíﬁ
pokojÛ. Jeho spoluÏáci ze základní
‰koly na nûj vzpomínají jako na veselého ãlovûka, kter˘ mûl smysl pro humor
a nezkazil Ïádnou legraci. V sedmi letech zaãal hrát na housle, o 10 let pozdûji pﬁe‰el na trombón. Základy hry na
nástroj si osvojil bûhem pÛlroãního studia na L·U. KdyÏ se jeho uãitel odstûhoval, pokraãoval v uãení samostatnû.
Po absolvování vojenské prezenãní
sluÏby úãinkoval s rÛzn˘mi amatérsk˘mi taneãními a swingov˘mi soubory. V
r. 1959 navázal spolupráci s klavíristou
a vedoucím ústeckého souboru Jazz
combo Pavlem. ·tolbou. Noví spoluhráãi jej seznámili s moderním jazzem
a s jejich pomocí se - stále jako samouk - snaÏil proniknout dále a hloubûji
do znalosti hudební teorie a harmonie a
souãasnû zdokonalit technické ovládání nástroje. Pravidelná hra Jazz comba
k tanci v ústeckém hotelu, ale pﬁedev‰ím jazzové koncerty a zájezdy do zahraniãí v˘raznû roz‰íﬁily jeho umûlecké
obzory. V roce 1962 hrál s Jazz combem na karlovarské Jazzové pﬁehlídce
s mezinárodní úãastí. Roku 1965 absolvoval turné po klubech v Dánsku a
Norsku a zúãastnil se amatérského jazzového festivalu v Dısseldorfu, kde byl
vyhlá‰en nejlep‰ím sólistou. Stále jako
amatérsk˘ hudebník nav‰tívil s Jazz
combem 5x mezinárodní jazzov˘ festival v Curychu, a pﬁedev‰ím díky jeho
pﬁispûní získal soubor pﬁi svém premiérovém vystoupení v roce 1966 Velkou
cenu mûsta Curychu. Následovala
dal‰í vystoupení na festivalech ve
Vídni, Viersenu (SRN), Helsinkách.
Jazz combo s Ko‰vancem hrálo také
na ﬁadû domácích soutûÏních a pﬁehlídkov˘ch festivalech. Poslední zahraniãní
zájezd s tímto kolektivem absolvoval r.
1971 do ‰panûlského San Sebastianu.
V té dobû uÏ obãas hostoval s pﬁední12 / 2008
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âtvrt˘ zleva Svatopluk Ko‰vanec na zahradû v Tivoli
mi profesionálními soubory, napﬁíklad s
Jazz cellulou, jejímÏ byl v letech 1970 81 stál˘m ãlenem. V roce 1972 se definitivnû stal profesionálním hudebníkem
a nastoupil do praÏského orchestru ãinohry Národního divadla. Souãasnû
pohostinsky spoluúãinkoval s dal‰ími
jazzov˘mi kolektivy. Roku 1974 pﬁe‰el
do Taneãního a Jazzového orchestru
ãeskoslovenského rozhlasu, kde pÛsobí aÏ dosud. Na gramofonov˘ch deskách je zastoupen jednotliv˘mi zahraniãními nahrávkami Jazz comba, na Ïiv˘ch záznamech z festivalÛ ve Vídni a
Curychu, na LP âeskoslovensk˘ jazz
(Supraphon), v˘znamnû pak na LP
Jazz celluly, Jazzového orchestru ãeskoslovenského rozhlasu a studiového
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orchestru P. Vitocha ãi Pulec oktetu, v
nûmÏ rozhodující roli hraje 8 vynikajících pozounistÛ. Aã samouk tak se
díky svému talentu i neumdlévající pílí
stal pﬁedním reprezentantem ãeského
jazzu a od konce 60. let pﬁedstavuje
evropskou pozounovou ‰piãku. V ãervnu 1987 byl ãlenem Mezinárodního
orchestru míru Gerryho Mulligana na
festivalu v San Remu. V souãasné
dobû, kromû sv˘ch koncertních aktivit,
téÏ vyuãuje trombon na Jazzové konzervatoﬁi Jaroslava JeÏka v Praze. Za
zmínku stojí téÏ spolupráce s Euroradio
big bandem za ﬁízení JoÏe Priv‰eka na
38. Jazzovém festivalu ve Slovinské
Ljubljanû v r. 1997.
PaedDr. Jan Darsa

CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ·KOLE...
Letní dûtsk˘ tábor - Ve dnech 19.7.
aÏ 2. 8. 2008 Základní ‰kola Velké
Bﬁezno poﬁádala spoleãnû s Radou rodiãÛ letní dûtsk˘ tábor v Jemãinû na
TﬁeboÀsku pro 49 velkobﬁezensk˘ch
dûtí. V‰em úãastníkÛm se na táboﬁe
moc líbilo, provázelo nás krásné poãasí, a proto jsme mûli dostatek prostoru
pro plnûní v‰ech pﬁipraven˘ch her,
úkolÛ a také na koupání.
Akci finanãnû podpoﬁil obecní úﬁad
(10 000,- Kã), pan ·rámek (2000,- Kã),
paní ·rámková zajistila dopravu a paní
Fi‰erová drobné dáreãky na odmûny.
Pavla Hasprová
Ivana Koﬁínková,
Pavlína Kadlecová
SK Holany - SK Holany je název pro sportovní kurz 6. a 7.
tﬁíd, kter˘ probûhl v t˘dnu od 8. záﬁí 2008. V pondûlí v 9.00
se v Ústí nad Labem na hlavním nádraÏí se‰ly skoro tﬁi desítky ÏákÛ a pan uãitel ·uma, pan uãitel Franûk a paní vychovatelka Bou‰ková. Do Holan v‰ichni dorazili kolem 12
hodiny. Chatiãky, ve kter˘ch byli úãastníci ubytováni, stály v
jehliãnatém lesíku u rybníka. Pokoje byly pro ãtyﬁi - vÏdy dvû
palandy.
Îáci se bûhem t˘dne nauãili napﬁ. bremball, softball, ringo,
ãoutball nebo frees-bee. Kdo chtûl, mohl si zajezdit po rybníku na loìkách, zahrát si ve volném ãase spoustu her - ping
pong, fotbal, kuleãník ãi ‰ipky nebo si jen povídat s kamarády a hrát nûco na pokoji. Jídlo stálo za pochvalu a náladu
zv˘‰il v˘let na Bezdûz, kter˘ se promûnil díky zme‰kanému
autobusu ve v˘let na zámek Zákupy. Po náv‰tûvû zámku
bylo moÏné se projít a nûco nakoupit v âeské Lípû.
Ve ãtvrtek probûhla diskotéka a vyhodnocení celého
kurzu. V pátek ráno uÏ mûli v‰ichni sbaleno a ‰li pû‰ky asi
dva kilometry na vlakovou zastávku v nedalek˘ch Zahrád-

kách. Do Ústí nad Labem pak dorazili ve 12:05 a spokojenû
buì s rodiãi, nebo sami jeli domÛ si uÏívat je‰tû cel˘ víkend,
kter˘ mûli pﬁed sebou.
Václav Pﬁibyl, 7. A
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OranÏové hﬁi‰tû - O leto‰ních prázdninách byla zahájena
v˘stavba nového ‰kolního hﬁi‰tû, které bylo pojmenované
„OranÏové hﬁi‰tû“ podle nejvût‰ího investora - nadace âEZ,
která poskytla na v˘stavbu milion korun.
Hﬁi‰tû bylo otevﬁeno jiÏ od srpna, ale oficiální zahájení se
konalo ve ãtvrtek 4. 9. od 14:00 hod. Dostavilo se tam
mnoho v˘znamn˘ch osobností Ústecka (za v‰echny jmenujme napﬁ. zástupce hejtmana Radka Vonku nebo primátora
Ústí nad Labem pana Jana Kubatu) a kaÏd˘ z nich mûl krat‰í ﬁeã (nesmûl samozﬁejmû chybût ani zástupce spoleãnosti âEZ pan Seck˘). Po oficiální ãásti následovalo kulturní vy-

stoupení mal˘ch flétnistÛ pod vedením paní uãitelky Zímové,
taneãní krouÏek paní uãitelky Kováãové a vystoupení Moniky Cermanové. Nakonec v‰e zavr‰ili nejmen‰í fotbalisté,
kteﬁí si zahráli na hﬁi‰ti krátk˘ zápas. Po tûchto pﬁedstaveních se uÏ dûti mohly pustit do mnoha her o sladké odmûny.
Hﬁi‰tû je otevﬁeno pro v‰echny od 15:00 do 17:00 a je
moÏné si u správce zapÛjãit míãe na hraní, tak si pojìte také
zasportovat!
Na snímcích vidíte námûstka hejtmana Ústeckého kraje
Radka Vonku a mistryni svûta v aerobiku kadetÛ Moniku
Cermanovou.
Jan Purchard, 9. B

1. záﬁí 2008 probûhlo v aule základní ‰koly slavnostní pﬁivítání prvÀáãkÛ.
Na snímku vidíte 1.B s paní uãitelkou Marií Kurkovou
Vydává zastupitelstvo obce Velké Bﬁezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
pﬁíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 600 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10263
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P edseda:
Karel Jungbauer
Hospodá ka:
Kate ina Šrámková
každá t ída má ve Sdružení rodi své zastoupení
Pro vaši úplnou informaci a p ípadné sponzorské dary
uvádíme: Sdružení rodi a p átel d tí a školy p i ZŠ
Velké B ezno, I O 44 55 22 11, eská spo itelna a.s.
Ústí nad Labem, . ú tu: 882 10 33 69/0800

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole ve Velkém Březně
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jarní prázdniny
9. 2. - 15 .2.
recita ní sout ž 1. stupn
18. 3.
velikono ní prázdniny
9. 4. - 10. 4.
pedagogická konference za 3. tvrtletí 16. 4.
informa ní odpoledne pro rodi e 21. 4. a 23. 4.
pr vod arod jnic
30. 4.
7. 5.
15. b h zámeckým parkem
sout ž v rodinné výchov
14. 5.
17. výstup na Milešovku
16. 5.
branný den
18. 5.
školní jarmark
6. 6.
pedagogická konference
18. 6.
30. 6.
vydávání vysv d ení za 2. pololetí
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Kontakt do školy

ě

ř

editel školy
475 228 757
zástupce editele
475 228 239, 731 495 235
ekonomka
475 228 239
školní jídelna
475 228 395
e-mail:skola.vb@ustipost.cz
http://ustipost.cz/skola-velkebrezno

ě

ě

ě
ň

ř

2. pololetí
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Knihovna pro žáky:
pond lí 13.00 – 17.00
st eda 8:00 – 12:00
tvrtek 13.00 – 17.00
Školní družina
Provoz od 5:45 do 7:35 a po vyu ování do 15:30.
Vychovatelky: Ivana Ko ínková, Jitka Boušková.
Školní jídelna
Ob dy se platí poslední t i dny v m síci od 7:00 do
11:00 a od 11:30 do 15:30, ostatní dny v m síci od 7:00
do 8:00 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin. Pokud dít
onemocní, je nutné první den nemoci do 8:00 hodin
odhlásit ob d (tel.: 475 228 395) . Po dobu nemoci
nemají žáci nárok na školní stravování!
Upozor ujeme rodi e, že vzhledem ke správné výživ by
m lo dít mít aspo jedno teplé jídlo denn .
Výdejní doba je od 11.45 do 13.45 hodin.
Cena ob da pro žáky 1. až 4. t ídy: 16,- K
5. až 9. t ídy: 18,- K
Cena ob da pro cizí strávníky: 34,- K
ě

ř

ř

dramatický 1.st. Li manová, Zatloukalová 500,-K
dramatický 2.st. Li manová, Zatloukalová 500,-K
turistický 2.st. Zatloukalová
500,pohybová výchova
Ková ová
500,práce s LEGEM pro 1.a 2.t . Kurková
500,sportovní kroužek pro 1. - 5. t . Hasprová
500,aerobik pro dívky 5. až 9.t . Horáková
500,500,dovedné ruce pro 1. st.
Ko ínková
sportovní hry 6. až 9. t .(2 hod.)
Šuma
1000,orientální tance 6. – 9.t .
Železná
500,n mecký jazyk pro 4. t .
Li manová
1200,keramika (4 kroužky) Ko ínková, Kadlecová 1200,výtvarný pro 2. až 5. t .
Zímová
500,judo
Buchar
1300,( sourozenci 1600,-)
kroužek zubrnického
Pizingerová
instruktora
ve škole p sobí ZUŠ – bližší informace u vedení školy
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1. 9.
za átek školy
15. expedice Buková hora
20. 9.
podzimní prázdniny
27.10. a 29. 10.
pedagogická konference
11. 11.
za 1. tvrtletí
t ídní sch zky
12. 11.
školní akademie
11. 12.
19. 12.
celoškolní váno ní besídka
22. 12. - 2. 1. 2009
váno ní prázdniny
pedagogická konference
za 1. pololetí
21. 1.
19.1. a 20.1.
zápis žák do 1. t ídy
vydávání vysv d ení za 1. pololetí
29. 1.
pololetní prázdniny
30. 1.
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ro ní rodi ovský
poplatek

Další důležité informace
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vedoucí
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vyšet ení profesionální orientace zájemc
kv ten 2009
z osmé t ídy:
konzulta ní hodiny výchovné poradkyn :
Mgr. Eva Železná – úterý 13:45 – 14:30
st eda 12:30 – 13:15
(jinak dle dohody)
Mgr. Dagmar Li manová
Pond lí 13:45 – 14.45
(jinak dle dohody)
konzulta ní hodiny školní psycholožky
(Mgr. Eva Petrová)
každý lichý týden v úterý 7:30 – 12:00
d ti, rodi e a internet (PaedDr. Bärtl)
pond lí 18:00 – 19:00
p ijímací zkoušky na st ední školy
od 20. 4. 2009 do 24. 4. 2009
P ihlášku ke studiu na st ední škole odevzdá
žák editeli do konce února 2009.
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Nabídka zájmových kroužků

č

ř

1. pololetí
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Organizace školního roku 2008/2009
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Informace ZŠ Velké B ezno

_______________________________
Vydala Základní škola ve Velkém B ezn
zá í 2008
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8.40
9.35
10.35
11.30
12.25
13.15
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ď
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ě

ř

ň

č

ň

Pedagogický sbor
editel školy
zástupce editele
výchovná poradkyn
výchovná poradkyn

Marie Kurková
Mgr. Hana Zatloukalová
Mgr. Ladislava Darsová
Pavla Hasprová
Mgr. Jana Bitterová
Mgr. Renata Zímová
Mgr. Dagmar Li manová
Pavlína Kadlecová
Mgr. Blanka Ková ová
Lucie Randáková
Mgr. Eva Železná
Mgr. Hana Horáková
Mgr. Eva Kejklí ková
Mgr. Jana Eislerová
Mgr. Libuše Hlubu ková
Martin Šuma

PaedDr. Jan Darsa
Mgr. Iva Fra ková
Mgr. Dagmar Li manová
Mgr. Eva Železná
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T ídní u itelé
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.
9.A
9.B
Další vyu ující

PaedDr. Vladimír Bärtl
Jana Márová
Mgr. Zde ka Kaltmanová
Mgr. Miloš Ž árecký
Mgr. Jana Ž árecká
Mgr. Ivanka Nováková
Martin Fran k

č

od
7.55
8.50
9.50
10.45
11.40
12.30

ě

č

Rozvržení vyučovacích hodin
hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ř

č

7.
13.20
14.05
8.
14.10
14.55
Vážení rodi e, vy izujte, prosím, veškeré záležitosti
s u iteli v dob mimo vyu ování.

