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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

Slovo starosty obce
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, MÁME TADY OPùT JARO.

BRZO MOCNÁ âARODùJKA P¤ÍRODA V·E ZAHALÍ DO
SVùÎÍ ZELENù. PRO MNOHÉ JE TO NEJKRÁSNùJ·Í
OBDOBÍ ROKU. P¤ÍRODù JE T¤EBA POMOCI A TO TÍM,
ÎE UKLIDÍME OBEC.

Sama obec zajistí úklid vefiejn˘ch prostranství, kter˘mi
jsou místní komunikace, kter˘ch spravujeme 10 km, parkÛ,
námûstí.

To v‰e se  v‰ak neobejde bez maximální pomoci v‰ech ob-
ãanÛ - proto Vás v‰echny vyz˘vám k úklidÛm okolí Va‰eho
bydli‰tû. Je tfieba vyhrabat, vyãistit zelené plochy, ostfiíhat
porosty, vyãistit pfiilehlé chodníky, ale i obnovit nátûry pfiileh-
l˘ch zafiízení, jako jsou ploty, branky, zábradlí.

Obec zabezpeãí svoz velkoobjemového a nebezpeãného
odpadu z domácností celé obce.

Je samozfiejmé, Ïe takto na jafie uklizenou obec je nutné
udrÏovat v ãistotû po cel˘ rok...

Mnozí z obãanÛ obce budou  i opravovat své domky, ãi
byty, upravovat zahrádky. Je potû‰itelné, Ïe témûfi samo-
zfiejm˘m se stává kvûtinová v˘zdoba oken, balkonÛ, verand
a rÛzn˘ch pergol u domkÛ. Jen trvale upravená obce jako
celek je zárukou pohody dobrého a spokojeného bydlení.
Dûkuji Vám v‰em pfiedem za pomoc a ktivní pfiístup k celko-
vému zvelebování na‰í hezké obce. 

Pouze bych si dovolil upozornit, Ïe zahrádkáfii spálí v oh-
ni‰ti ostfiíhané vûtve, suché shrabané traviny.

Je zakázáno vypalování luk, spalování mokrého listí, mok-
r˘ch travin a trestného ãinu se pfiímo dpou‰tí ten, kdo spalu-
je jakkoliv gumy, oleje i jiné ropné produkty, plasty, barvy a
od nich odvozené látky! VÏdyÈ ohroÏují pfiímo zdraví nás
v‰ech!              Václav Burian, starosta obce Velké Bfiezno Jarní úklid pfied restaurací TIvoli.

Dovoluji si touto cestou  upozornit  a  zároveÀ vyzvat v‰echny dluÏníky
obecních bytÛ, ktefií dluÏí za nájemné a ani nereagují na v˘zvy o upomínaní
dluÏného nájemného, Ïe jejich jména a v˘‰e dluÏné ãástky budou zvefiejnûny
v pfií‰tím vydání Velkobfiezenského zpravodaje. 

Tímto Vám v‰em neplatiãÛm, tedy je‰tû dáváme poslední moÏnost , aby jste
si své pohledávky pfii‰li osobnû dofie‰it  na OÚ Velké Bfiezno a to nejpozdûji
do 30.4.2004.                                                               Tomanová Marcela

Správa obecního majetku Velké Bfiezno

V˘voj nezamûstnanosti
v regionu 
k 29. únoru 2004 Upozornûní pro obãany obce
Velké Bfiezno a Valtifiov  .12,22%

Malé Bfiezno  ..................15,32%

Homole u Panny  ...........20,11 %

Zubrnice ..........................21,15%

Pavlína Linková
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TTTTIIIIVVVVOOOOLLLLIIII     OOOOPPPPùùùùTTTT    OOOOTTTTEEEEVVVV¤¤¤¤EEEENNNNAAAA
PovodeÀ na Labi v srpnu r. 2002 za-

plavila v na‰í obci kromû jiného také
kulturní dÛm Tivoli. Voda dosáhla aÏ po
1 patro. První otevfiení dvefií po povod-
ni bylo hrozivé. V‰e vãetnû stropu bylo
nasáklé fiídk˘m bahnem a v objektu
stála voda.

Pfiivolan˘ statik posoudil, Ïe není na-
ru‰ena statika objektu a tak nastala usi-
lovná práce o záchranu.

Obec poÏádala krajsk˘ úfiad o pod-
poru z fondu solidarity Evropské unie
a bylo nám vyhovûno. 

Nejprve bylo tfieba cel˘ objekt vyãistit
od bahna, potom osekat v‰e aÏ na
zdivo. Tyto ãinnosti zabezpeãovali pra-
covníci VPP obce. Pfies zimu
2003/2004 - rovnûÏ na‰i objekt vysou-
‰eli ve dne v noci. Mûli jsme zapÛjãeny
velké naftové vysou‰eãe v hodnotû
100 tis. Kã, které nám bohuÏel po vlou-
pání nûkdo ukradl, coÏ policie dodnes
‰etfií. BohuÏel v dobû vysou‰ení nám
kdosi suterén opût  vypláchl a tak vy-
sou‰ení zaãalo na novo. Aby smÛly ne-
bylo málo, nûkdo vyuÏil povodÀové
zkázy a zcizil nám dva plynové kotle
rovnûÏ v hodnotû 100 tis. Kã.

Oprava objektu byla zapoãata na
jafie 2003 a to dle pokynÛ pracovníkÛ
Krajské hygienické stanice tak, aby od-
povídal standartÛm Evropské unie.
Vlastní práce provádûla místní firma
Mirel z Velkého Bfiezna. Pfii opravû byly
pouÏity vesmûs moderní materiály jako
tfieba sanaãní omítky, ‰tuky a pastová
okna, dvefie, potrubí. Byly vymûnûny
kompletnû i podomítkové sítû, okna,
dvefie. RovnûÏ tak byla na podzim
2003 provedena i komplexní v˘mûna

vnûj‰í omítky celého objektu. V listopa-
du 2003 byla stavební oprava celého
objektu ukonãena.

Dosavadní pronájemce Ústecké pi-
vovary odmítla v˘zvu obce Velké Bfiez-
no o ukonãení nájmu, k ãemuÏ obec
vedla nízká úroveÀ poskytovan˘ch slu-
Ïeb z období pfied povodní o znaãkové
restauraci ani nemluvû a to tak, Ïe ve-
fiejnost pfiestala KD témûfi nav‰tûvovat. 

Zástupci Ústeck˘ch pivovarÛ, a.s. slí-
bili, Ïe budou nadále zabezpeãovat
nadstandartní sluÏby v celém zafiízení.
V únoru vybavili restauraci nábytkem
a v˘ãepní stanicí. Podnájemce p. Vûra
·tûpánová osadila restauraci technolo-

gick˘m zafiízením (kuchyní a chlazením
do skladÛ). 

A tak 4. bfiezna 2004 byl oficielnû
opût zahájen provoz KD Tivoli.

Co se t˘ãe sálu, tak zde Ústecké pi-
vovary dokonãují jednání se sv˘m pfied-
chozím podnájemcem, kter˘ zde má
dodnes umístûn nábytek, aãkoliv ne-
jasnosti mûly b˘t jiÏ vyfie‰eny. Sál je
tfieba uklidit a vûtrat. Oãekáváme, Ïe
i tento problém bude bez prÛtahu dofie-
‰en.

Nelze neÏ popfiát, aby Tivoli, která
slouÏí na‰í vefiejnosti pfies 100 let, slou-
Ïila kvalitnû v‰em i nadále. Má pro to
skvûlé pfiedpoklady.      Václav Burian

Informace o restauraci ve Vítovû
DÛm ve Vítovû v nûmÏ se nachází restaurace ve Vítovû je ve vlastnictví obce

Velké Bfiezno. V zimních období zde probûhla celková úprava sociálního zafiízení
a to proto, aby restaurace odpovídala po stránce hygieny evropsk˘m standartÛm
a nehrozilo její zavfiení. Pochopitelnû úprava byla také vyvolána celkov˘m ‰pat-
n˘m stavem  a zastaralostí. Pro rok 2004 byl novû upraven i nájem restaurace. 

Starosta obce Velké Bfiezno

Obytn˘ soubor Vítov
Pro informovanost vefiejnosti  k po-

kraãující v˘stavbû souboru 61 rodin-
n˘ch domkÛ ve Vítovû s oznaãením
Vítov I. uvádím, Ïe  z hlediska finan-
cování do‰lo k ãlenûní na I. a II.
etapu. 

I. etapa, kde je investorem na‰e
obec se sestává z:
• Pfiíjezdové komunikace od Litomû-
fiické ul. po staveni‰tû RD, vãetnû
v‰ech sítí.
• Oprava a technologické vybavení
v˘tlaãné stanice pitné vody (bíl˘

kter˘mi jsou SSÎ a.s. Praha a ELTE
s r.o. Ústí nad Labem tuto v˘stavbu
zcela financují ze sv˘ch prostfiedkÛ.
Na‰e obec odprodá pozemek
v dobû, kdy stavba domku vznikne
tak, Ïe ji lze zapsat do vlastnictví jed-
notliv˘m ÏadatelÛm stavbu domku.  

Kromû toho ve Vítovû je aktuelní
v˘stavba 6 domkÛ pfii silnici Litomû-
fiická pod zahrádkáfiskou osadou, aÏ
ke stávající novostavbû naproti Pum-
prÛm. Jde o individuelní v˘stavbu
domkÛ a obec tyto pozemky v sou-
ãasné dobû stavebníkÛm prodává.

Václav Burian
Starosta obce Velké Bfiezno

domek vedle ·otkÛ) vã. napojení na
fiad.
• PfieloÏky vysokého a nízkého napjetí
SâE.

Tato I. etapa se chylí ke konci a bude
pfiedána v kvûtnu tohoto roku. Zb˘vají
zde Ïiviãné plochy silnice „na ãisto“
a pfiipojení v˘tlaku pitné vody se stáva-
jícími ãinÏovními domy V˘sluní.

II. etapa se stavá z celkové v˘stavby
61 RD a technické infrastruktury k nim.
Na základû dohod se zhotovitelem,

DDDDOOOOPPPPLLLLNNNNùùùùNNNNÍÍÍÍ    ZZZZEEEELLLLEEEENNNNùùùù
Velké Bfiezno letos na jafie doplní zeleÀ v ulicích Ústecká a Klá‰terní. PÛjde cel-

kem o 20 listnáãÛ.
Prosíme proto v‰echny obãany vãetnû fiidiãÛ o ohleduplnost. Vefiejnou zeleÀ si

v obci v‰ichni musíme chránit. 
PÛjde zfiejmû o javor - mléã. V Klá‰terní ulici po jejich zakofienûní dojde k od-

stranûní pfiestárl˘ch dut˘ch ka‰tanÛ. V Aleji sportovcÛ v minulosti do‰lo k vykáce-
ní such˘ch nebo proschl˘ch stromÛ a je tfieba je nahradit. 

Pavel Vomela, Zvelebovací komise Velké Bfiezno
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Zmûna územního plánu obce
Rozvoj na‰í obce Velké Bfiezno vy-

volává potfiebu dal‰í zmûny územní-
ho plánu obce Velké Bfiezno v pofia-
dí jiÏ druhou.

Nutno dodat, Ïe i fiada obãanÛ poÏá-
dala obec o tuto zmûnu s cílem jinak
vyuÏívat pozemky, které mají ve vlast-
nictví a zákon jim to umoÏÀuje ov‰em s
jejich spolufinancováním této zmûny. 

V závûru roku 2003 zastupitelstvo
obce o této druhé zmûnû jiÏ rozhodlo.
Zpracovatelem bude Ing. Arch. Jitka Fi-
karová z Ústí nad Labem, která jiÏ
zpracovávala cel˘ územní plán obce
tak i zmûnu tohoto plánu ã. 1 a je s úze-
mím obce dostateãnû obeznámena,
navíc má k dispozici i v˘sledky prÛzku-
mÛ a rozborÛ tohoto fie‰eného území
obce. 

Konkrétnû se budou fie‰it lokality:
1) Nad zdravotním stfiediskem, ze

zemûì. vyuÏívání na zastavitelné
území l v˘stavbû RD, jde o majetek
obce.

2) Vítov nad fiadov˘mi garáÏemi, ze
zemûì. vyuÏívání na zastavitelné
území k v˘st. RD- soukrom˘ majitel.

3) ProtipovodÀová ochrana tokÛ,
která jednak stanoví ochranná pásma
kaÏdého toku, kde nebude moÏno
umístit Ïádné stavby a naopak tím
umoÏnit pfiístup k údrÏbû a opravám a
na druhé stranû bude chránit proti dÛ-
sledkÛm povodnû. Toky jsou vlastnic-
tvím státu a obec uplatÀuje podporu od
Krajského úfiadu Ústí nad Labem. 

4) ¤e‰it „podnádraÏní prostor“ prolu-

ku mezi Dûãínskou ul. a Zahradní ulicí,
kde jsou nyní zahrady. I zde jde o ze-
mûdûlskou pÛdu a navrhuje se její
transformace na zastavitelné území s
cílem realizovat zde obytné domy s ná-
jemním bydlením. Jde vesmûs o vlast-
nictví obce, aÏ na 1 v˘jimku.

5) ¤e‰it proluku mezi „hájeãkem“ a
místní komunikací Zadní, kde jde rov-
nûÏ návrh dosavadní zemûdûlské vyu-
Ïívání jako zahrádky, transformovat na
zastavitelné území, rovnûÏ jako v pfied-
chozím bodû 4) k v˘stavbû obytn˘ch
domÛ s nájemními byty. I zde jde o
vlastnictví obce. V obou pfiípadech jde

o území blízká centru obce a je rovnûÏ
patrné, Ïe zájem o zahrádky postupnû
opadá. 

6) ¤e‰it louku nad cestou naproti
vznikajícího souboru domkÛ „PASTVI-
NY“ mimo ochranné pásmo lesa. I zde
jde o zmûnu uÏívání dosavadní zemû-
dûlské pÛdy na zastavitelné území, s
cílem v˘stavby domkÛ. V tomto pfiípadû
jde o soukromého majitele - obãana
obce.

Zmûna územního plánu obce probí-
há dvoukolovû:

1) zadání
2) ãistopis.
V obou pfiípadech je tfieba souhlas-

ného stanoviska v‰ech dotãen˘ch or-
gánÛ státní správy.

Alena Bukoviãová
Stavební úfiad Velké Bfiezno

Aktuality z finanãního úseku
Zastupitelstvo obce na svém zase-

dání dne 29.3.2004 bude  projednávat
rozpoãet na leto‰ní rok a rozbor hos-
podafiení za uplynul˘ rok 2003. 

STRUâNù:
Rozbor hospodafiení za rok 2003

konstatuje, Ïe pfiíjmy ãinily
44.160.673,84 Kã, coÏ pfiedstavuje
101,53 % schváleného plánu a v˘daje
dosáhly 46.965.927,82 Kã tj. 107,84
schváleného rozpoãtu.

ZÛstatky na bûÏn˘ch úãtech k 31. 12.
2003 jsou 1.466.812,91Kã a úãelové

fondy /sociální fond, fond rozvoje byd-
lení/ mají ke konci roku zÛstatek
437.785,98 Kã. K finanãním aktivÛm
patfií také podílové listy  u portfolia
âeské spofiitelny a.s., které mûly k 31.
12. 2003 hodnotu 4.181.250,90 Kã.

Podrobn˘ rozpis jednotliv˘ch polo-
Ïek je k nahlédnutí na úfiedních des-
kách.

Navrhovan˘ rozpoãet na leto‰ní rok
je vyrovnan˘ a poãítá s pfiíjmy i v˘daji
ve v˘‰i 36.893.000,- Kã.

V leto‰ním roce se uvaÏuje s nûkoli-
ka investicemi:

•rrekonstrukce místní komunikace
Zadní
•rrekonstrukce komunikace Valtífiov-
Nov˘ Les
•roprava chodníku a vefiejného osvûtle-
ní v Aleji sportovcÛ
•rzv˘‰ení kapacity prameni‰tû Vítov
•rvyuÏití prameni‰tû v Le‰tinû
•rpfiíprava lokality „Pod nádraÏím“ pro
v˘stavbu objektÛ k bydlení
•rdokonãení I.etapy v˘stavby obytného
souboru Vítov

Je pravdûpodobné, Ïe se v prÛbû-
hu roku bude rozpoãet upravovat roz-
poãtov˘mi opatfieními podle toho, jak
se budou potfieby obce a finanãní
moÏnosti vyvíjet.         

Hana Fuchsová

SVOZ ÎELEZNÉHO ·ROTU
Termín svozu je plánován na 2. - 3. 4. 2004

Rádi bychom Vás upozornili, na tyto organizaãní zmûny ve svozu: 
• dne 2. 4. 2004 bude proveden svoz Ïelezného ‰rotu pouze 

v obci Valtífiov,
• dne 3. 4. 2004 pak pouze v obci Velké Bfiezno. 

Îádáme obãany k respektování dan˘ch termínÛ - odpad vyndali aÏ
k pfiíslu‰nému datu a obci. Dále aby Ïelezn˘ odpad pfiedali pouze opráv-
nûné osobû (pracovníkÛm Severoãesk˘ch sbûrn˘ch surovin Liberec)
a zabránili tak pfiípadn˘m krádeÏím, které mají za následek men‰ího pfií-
jmu penûz pro obec. 

Také bychom Vám chtûli pfiipomenout, Ïe pfiíjem tûchto penûz mají
velk˘ vliv na cenu pro pfií‰tí rok za odpady!

Libu‰e Pokorná, Obecní úfiad Velké Bfiezno

VVVVeeee llll kkkk éééé     BBBB fifififi eeee zzzz nnnn oooo     ãããã ....     2222
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A znovu pitná voda
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOVOLIL BYCH SI VÁS INFORMOVAT O ZNO-

VUOBNOVENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY ZE ZDROJÒ VE VALTÍ¤OVù. V·ICH-
NI JIÎ VÍTE, ÎE OD 30.9.2003 BYLA ZASTAVENA DODÁVKA PITNÉ VODY
Z VALTÍ¤OVSK¯CH ZDROJÒ PRO MINIMÁLNÍ P¤EKROâENÍ STANOVENÉ-
HO LIMITU PESTICIDNÍ LÁTEK. 

Obec Velké Bfiezno poÏádala Státní
Zdravotní ústav Praha o urãení mírnûj‰í-
ho hygienického limitu pro pesticidní
látky, dusiãnany a zároveÀ zhodnocení
zdravotních rizik. Dne 5.3.2004 jsme ob-
drÏeli odborn˘ posudek jak na urãení
mírnûj‰ích limitÛ tak na zhodnocení
zdravotních rizik.(Tento posudek je
k nahlédnutí na Obecním úfiadû). Na zá-
kladû tohoto posudku byla podaná Ïá-
dost ke krajskému hygienikovi a vydáni
souhlasu k zprovoznûní vrtÛ ve Valtífio-
vû. Souhlasné opatfiení bylo vydáno dne
10.3.2004 s tûmito podmínkami:

1. Tato voda nebude pouÏívána pro
pfiípravu stravy a nápojÛ kojencÛm do
jednoho roku vûku.

2. Tato voda nebude pouÏívána pro
pfiípravu nápojÛ dûtem do ‰esti let
vûku.

3. Tato voda nebude pouÏívána pro
pfiípravu nápojÛ tûhotn˘m Ïenám.

4. O tûchto omezeních budou dotãe-
ní obyvatelé obce Valtífiov a ãásti obce
Velké Bfiezno informováni. Dále budou
informováni provozovatelé restaurací,
Domova dÛchodcÛ, Matefiské ‰kolky.

5. Provozovatel zajistí pravidelné
mûsíãní sledování kvality vody v ukaza-
telích dusiãnany a jednotlivé pesticidní
látky (atrazin a jeho metabolity) po
celou dobu udûlení souhlasu s mírnûj-
‰ím limitem a o kvalitû vody bude ihned
po obdrÏení v˘sledkÛ laboratorního vy-
‰etfiení informovat orgán ochrany vefiej-
ného zdraví.

6. Pfied zahájením dodávek pitné
vody s v˘‰e uveden˘mi mírnûj‰ími limi-
ty  pro dusiãnany a jednotlivé pesticid-
ní látky bude orgánu ochrany vefiejné-

ho zdraví pfiedloÏen prÛkaz o kvalitû
dodávané vody v rozsahu chemick˘ch
ukazatelÛ kráceného rozboru dle vyhl.
ã. 376/2000 Sb roz‰ífieného o ukazatel
jednotlivé pesticidní látky (atrazin
a jeho metabolity) a mikrobiologického
rozboru rozsahu základního rozboru
dle vyhlá‰ky ã. 376/2000 Sb.

Provozovatel firma Petr Choura,
správa vodovodÛ a kanalizací dne
22.3.2004 zavfiela ventil na pfiivadûãi
z Ústí nad Labem a tak pfieru‰ila do-
dávku drahé pitné vody od SãVaK.
Tímto obec Velké Bfiezno dûkuje Seve-
roãesk˘m vodovodÛm a kanalizacím za
ochotu v jednání a rychlou pomoc pfii
zásobování pitnou vodou. Závûrem
bych chtûl fiíci, Ïe pfii dodrÏování v˘‰e
uveden˘ch opatfiení nehrozí Ïádné
zdravotní riziko pfii pouÏívání pitné
vody, jak je uvedeno v odborném po-
sudku ze Státního zdravotního ústavu.

Karel Jungbauer 
tajemník Obecního úfiadu

HHHHaaaassss iiii ãããã iiii     hhhh llll áááássss íííí     aaaa iiii nnnn ffff oooorrrrmmmmuuuu jjjj íííí
V závûru roku 2003 a v prÛbûhu 1.

ãtvrtletí roku 2004 uskuteãnila
JSDHO Velké Bfiezno celkem 8 v˘-
jezdÛ, které si vyÏádaly 14 hodin, 47
minut aktivního nasazení za prÛmûr-
né úãasti 5 hasiãÛ na zásah. ·lo o 2
v˘jezdy k poÏárÛm chat (Valtífiov,
Nová Ves u Plané), 1x k poÏáru
slámy (stoh v Homoli), 2x k hofiení
v rodinném domku (âereni‰tû, Horní
Zálezly), 1x k úklidu silnice po neho-
dû (Ole‰nice), 1x ke spadlé stfie‰e
na budovû Obecního úfiadu (Zubrni-
ce), 1x k ãerpání záplavové vody ze
silnice (V. Bfiezno).

Ve v˘jezdech v tomto období ab-
solvovala jednotka nejzávaÏnûj‰í
zásah v její dosavadní ãinnosti, kte-
r˘m byl v˘jezd k poÏáru zahradní
obydlené chaty ve Valtífiovû dne 9. 1.
2004 ve veãerních hodinách (po
22.00 hodinû). Pfies vãasnost pfiíjez-
du jednotky k poÏáfii‰ti (do 5 minut)
a seznámení se se situací (do 1 mi-
nuty), Ïe v objektu chaty se nachází
malé dítû, nemohla jednotka provést
rozhodná opatfiení k záchranû lid-

ského Ïivota z dÛvodu rozsahu poÏáru
(III. stupeÀ), neboÈ by do‰lo k ohroÏení
ÏivotÛ samotn˘ch záchranáfiÛ (vysoká
teplota). Jednotka provedla neodklad-
né úkony k fie‰ení závaÏné situace (pfii-
volání dal‰ích sloÏek integrovaného
systému). K celé situaci ãlenové jedno-
tky vyjadfiují politování a pfiipomínají jiÏ
zvefiejnûné v˘zvy k ostraÏitosti obãanÛ
bûhem topného období.

V mimo zásahové ãinnosti se usku-
teãnil v˘cvik s motorovou pilou v rozsa-
hu 5 hod. za úãasti 4 hasiãÛ (Panocha
Jaroslav, Panocha Patrik, Kolev, Ne-
dvûd, dále ‰kolení fiidiãÛ (9 hod. -
Kolev). Na údrÏbû techniky bylo odpra-
cováno 54 hod. (vozidlo AVIA - 30
hod., LIAZ - 8 hod., motorová pila - 4
hod., technická kontrola - 12 hod.).

Kromû tého ãinnosti provádûla jed-
notka mytí v objektu Domova dÛchodcÛ
v rozsahu 3 hod. (3 hasiãi). dále byla
jednotka nápomocna pfii akci v Základ-
ní ‰kole ve Velkém Bfieznû v rozsahu 3
hod. (3 hasiãi).

K v nitfinímu Ïivotu jednotky je nutno
uvést, Ïe jednotka se od zaãátku roku

2004 rozrostla o 2 ãleny (Nedvûd,
Pi‰l) a má v souãasné dobû 13
ãlenÛ.

V získávání sponzorÛ pro ãinnost
jednotky se podafiilo zástupcem veli-
tele Jaroslavem Panochou zajistit 2
sponzorské dary formou provedení
prací a to od firmy AMONT s.r.o pana
KoÏí‰ka Václava z Ne‰tûmic v hod-
notû díla 18 000 Kã (nátûr a utûsnû-
ní oken v objektu jednotky) a od paní
Jakubinské (skláfiství V. Bfiezno)
v hodnotû 1 000 Kã (pfiesklení oken
v objektu). Jednotka tímto dûkuje
obûma jmenovan˘m za jejich spon-
zorské dary jimiÏ byl fie‰en celkov˘
vzhled a zateplení objektu hasiãské
jednotky.

V závûru pravidelné relace ãleno-
vé upozorÀují na nadcházející jerní
období, na dodrÏování ustanovení
o pálení ohÀÛ (likvidace porostÛ, od-
padÛ) zákaz vypalování travních po-
rostÛ apod.

Za JSDHO Velké Bfiezno
Václav Bastl - velitel

Jaroslav Panocha - zástupce
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LESY âESKÉ REPUBLIKY. S.D. Lesní správa Litomûfiice informace obãanÛm
Obec Velké Bfiezno leÏí v CHKO

âeské stfiedohofií, lesy v okolí obce ob-
hospodafiují LâR, s.p. a spadají pod LS
Lítomûfiice, revír FráÏ, revírník Pavel
Vomela.

Jako správci lesa chceme obãany
upozornit na lesní zákon ã. 289/1995
Sb., pfiedev‰ím na vûci, které se jich
bezprostfiednû t˘kají.

§ 20 -Zákaz nûkter˘ch ãinností v le-
sích

(I) V lesích je zakázáno
a) ru‰it klid a ticho,
b) provádût terénní úpravy, naru‰o-

vat pÛdní kryt, budovat chodníky, stavût
oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáãky a sazeni-
ce stromÛ a kefiÛ lesních dfievin,

d) tûÏít stromy a kefie nebo je po‰ko-
zovat,

e) sbírat semena lesních dfievin,jmelí
a ochmet,

t) sbírat lesní plody zpÛsobem, kter˘
po‰kozuje les,

g) jezdit a stát s motorov˘mi vozidly,
h) vstupovat do míst oplocen˘ch

nebo oznaãen˘ch zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostÛ, kde se pro-

vádí tûÏba, manipulace nebo doprava
dfiíví, j) mimo lesní cesty a vyznaãené
trasy jezdit na kole, na koni, na lyÏích
nebo na saních,

k) koufiit, rozdûlávat nebo udrÏovat
otevfiené ohnû a tábofiit mimo vyhraze-
ná místa,

I) odhazovat hofiící nebo doutnající
pfiedmûty,

m) naru‰ovat vodní reÏim a hrabat
stelivo,

n) pást dobytek, umoÏÀovat v˘bûh

hospodáfisk˘m zvífiatÛm a prÛhon do-
bytka lesními porosty,

o) zneãi‰Èovat les odpady a odpad-
ky.

§ 22 -Bezpeãnost osob a majetku
(I) Vlastníci nemovitostí nebo inves-

tofii staveb a zafiízení jsou povinni pro-
vést na svÛj náklad nezbytnû nutná
opatfiení, kter˘mi jsou nebo budou je-
jich pozemky, stavby a zafiízení zabez-
peãeny pfied ‰kodami zpÛsoben˘mi ze-
jména sesuvem pÛdy, padáním kame-
nÛ, pádem stromÛ nebo jejich ãástí,
pfiesahem vûtví a kofienÛ, zastínûním
a lavinami z pozemkÛ urãen˘ch k plnû-
ní funkcí lesa. 

V pfiípadû potfieby bliÏ‰ích informací
volejte na telefon: 

605224537 Vomela Pavel
606877852 Ing. Pumprová Anna

Louãení se zimou a vítání jara

Kdo by se netû‰il na jaro a proã
nedat zimû najevo, Ïe by uÏ
mûla odejít. Tuto tradici jiÏ dru-

h˘m rokem oÏivujeme a rozvíjíme
v na‰í matefiské ‰kole.

KdyÏ skonãí masopust, kter˘ oslaví-
me ma‰karním bálem, zaãínáme se
s dûtmi pfiipravovat na oslavu lidové-
ho zvyku „Vyná‰ení Smrtky“.Pozoru-
jeme probouzející se pfiírodu a poví-
dáme si o tom, jak se dûti v minulosti
na pfiíchod jara pfiipravovaly, tû‰ily se
a oslavovaly ho. Vyvrcholením pfiíprav
se stává zhotovení smrtky -Moreny,
na kterém se dle sv˘ch moÎností po-
dílejí v‰echny dûti.Nûkteré obstarají
slámu, ze které na dfievûn˘ kfiíÏ pfii-

pevníme hlavu a ruce smrtky, jiné dûti
smrtku pomalují a vyzdobí, domalují de-
taily obliãeje, kter˘ vyjadfiuje zlou babu
zimu.Pfii tûchto ãinnostech si dûti pro-
cviãují fiíkadla, kter˘mi doprovází smrt-
ku na její cestû po obci k fiece.

Nejdfiíve se dûti z obou tfiíd shro-
máÏdí pfied matefiskou ‰kolou.Zde za-
ãíná louãení se smrtkou. Dûti utvofií
kolem smrtky kruh a spoleãnû si
v‰ichni zazpíváme. Pak zaãíná neja-
traktivnûj‰í ãást slavnostního dopo-
ledne. V prÛvodu se zpûvem a fiíkadly
jdeme se smrtkou smûrem k fiece.Zde
smrtce naposledy zazpíváme. Vyvr-
cholením je odstrojení a hození smrt-
ky do vody.

V prÛvodu nás doprovodily mamin-
ky s dûtmi a pfii‰li se na nás podívat
i star‰í obyvatelé obce.

Je‰tû jednou budeme vítat jaro.
Vypravíme se do Vítova ke studánce
a zazpíváme si nûjakou jarní písniã-
ku. Potom vodu otevfieme symbolic-
k˘m klíãem. Obfiad ukonãíme jem-
n˘m pokropením vody nabrané ze
studánky.

Teì uÏ se tû‰íme na opravdové
jaro se slavením velikonoãních svát-
kÛ.

Smrt nesem ze vsi, nové léto do
vsi, s ãerven˘mi vejci, Ïlut˘mi ma-
zanci.

A. Bártová a J. Jaro‰ová

„Jarní zahrádka“ - Krist˘nka Kfiivánková „Jarní zahrádka“ - Nela Batrynová
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10. roãník bûhu zámeck˘m parkem
Dne 7. kvûtna 2004. Letos, jiÏ po desáté, se bude konat

Bûh zámeck˘m parkem. V krásném prostfiedí zámeckého
parku si zmûfií síly Ïáci Základní a Zvlá‰tní ‰koly ve Velkém
Bfieznû. 

Tímto Vás v‰echny srdeãnû zveme na tradiãní spor-
tovní událost, které se bude konat v pátek 7. 5. 2004.

Rekordy bûhu zámeck˘m parkem 
1.tfiídy 2001 Zdenûk Vegner 1:13 min
2.tfi.+3.tfi. 1999 Jakub Kmoníãek 2:16 min
4.tfi.+5.tfi. - dívky 1998 Pavla Kolmanová 3:03 min

2001 BoÏena Radiãová 3:03 min 
4.tfi.+5.tfi. - chlapci 2000 Jakub Kmoníãek 2:41 min 
6.tfi.+7.tfi. - dívky 2003 BoÏena Radiãová 2:56 min 
6.tfi.+7.tfi. - chlapci 2002 Libor Lap‰o 2:56 min 
8.tfi.+9.tfi. - dívky 2001 Katefiina Radiãová 3:47 min 
8.tfi.+9.tfi. - chlapci 1998 Luká‰ ¤ehák 6:53 min 
Podûkování patfií  firmû ·D reklama za triãka, obecnímu za-
stupitelstvu za ceny pro vítûze a ing. Musilovi, kastelánovi
velkobfiezenského zámku, za moÏnost konat soutûÏ v zá-
meckém parku.
Bûh zámeck˘m parkem je situován do pfiekrásného prostfie-
dí velkobfiezenského zámku. Je rozdûlen do osmi kategorií
mezi dívky a chlapce. Zámeck˘ park je osázen velk˘m
mnoÏstvím chránûn˘ch dfievin a tak je nejenom se na co
dívat, ale souãasnû musíme dbát toho, aby nedocházelo k
po‰kození.Tato kulturnû sportovní akce velmi pfiispívá k spor-
tovnímu vyÏití dûtí v pfiírodû, souãasnû v‰ak také v˘chovnû
vede k péãi o pfiírodu v chránûné krajinné oblasti.
Akce je prezentována jak denním tiskem, tak Ústeck˘mi kul-
turními pfiehledy a v neposlední fiadû na internetov˘ch strán-
kách ‰koly.

HRA NA ZELENOU
Îáci 9. tfiídy, Ondra Matrka, Monika Mare‰ová a Adéla

Hricková se utkali 24.2.2004 pfied televizními kamerami s
druÏstvem Z· Eli‰ky Krásnohorské v soutûÏním ekologic-
kém pofiadu Hra na zelenou. Televizní natáãení pofiadu pro-
bíhalo v DDM v Ústí nad Labem. Kromû toho, Ïe soutûÏní
druÏstva mûla pfiedstavit nûjak˘ ekologick˘ projekt své ‰koly,
absolvovali také hru a test, zamûfiené na fieku Labe. Na‰i
Ïáci zvítûzili pfied soupefii o jeden bod, dostali kníÏky a pro
‰kolu vyhráli velk˘ kufr na chemické pokusy Tajemství vody.
Pofiad bude uveden na âT 1 v záfií.

Recitaãní soutûÏ  ZLATÁ RATOLEST
Celkem 41 ÏákÛ 1. stupnû základní ‰koly postoupilo do

‰kolního kola recitaãní soutûÏe ZLATÁ RATOLEST 2004,
která se uskuteãnilo dne 3. bfiezna 2004  v aule ‰koly.

V 1. kategorii (1. tfiídy) byla nejlep‰í recitátorkou Katefiina
·rámková z 1.B, na 2. místû byl Zdenûk Kosík z 1.A, diplom
za 3. místo dostal Martin ·indler z 1.B. 

Ve 2. kategorii (2. a 3. tfiídy) zvítûzila Lucie Pfeiferová
z 2.B , 2. místo má Hana Meliorisová ze 3. tfiídy, diplom za 3.
místo získala Dominika Franeková ze 2. A. 

Nejlep‰í umístûní ve 3. kategorii (4. a 5. tfiídy) získala
Adéla Effenbergerová z 5.A, druhá se umístila Iva Mottlová
z 5.B, diplom za 3. místo získal Luká‰ Buldra z téÏe tfiídy.

Meziãasy mezi jednotliv˘mi kategoriemi vyplnily krátké
programy - ãetba vlastních pohádek, vystoupení krouÏku
mal˘ch flétnistÛ a diváci mûli moÏnost shlédnout Erbenovu
Svatební ko‰ili  v originálním podání dvou ÏákyÀ 9. tfiídy.  

Na‰i Ïáci jsou nejenom velmi dobr˘mi recitátory, ale jsou
schopní vymyslet svoje vlastní básniãky. Posuìte sami dílka
tfieÈákÛ.                                                 Ivanka Nováková

Koulelo se jablíãko
Jako malé klubíãko
Bylo sladké jako med
Pepík by ho snûdl hned.
Dûlá si naÀ laskominy
V puse se mu sbíhaj sliny.
Kousnul do nûj co by dup
Vylomil si pfii tom zub.
Snad se mu to podafií
Dobûhnout vãas k zubafii.

MMoonniikkaa  CCeerrmmaannoovváá

ZE ÎIVOTA ZÁKLADNÍ ·KOLY

Îáci se scházeli ráno pfied vyuãováním, aby si pfiipravili  pre-
zentaci projektu Zelená tfiída pro televizní soutûÏ, Tomá‰
Frajer byl náhradník.

Na snímku Jifií Kejklíãek ze 3. tfiídy a paní uãitelka Lída Ovsi-
aková, která soutûÏ moderovala.

Anto‰i, Anto‰i,
Má‰ kocoura na ko‰i.
Kocour padne z ko‰e
Povalí Anto‰e.

PPeettrr  AAnnttoo‰‰

Îádná my‰ka není hloupá
Co je k jídlu, v‰echno schroupá.
Jablíãka a kobliÏky,
To je nûco pro my‰ky.

Delfíni jsou zdraví,
protoÏe jsou hraví.
Smûjí se a ‰tûbetají,
Îe je Ïivot baví.

TTeerreezzaa  JJuunnggbbaauueerroovváá
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Z ãinnosti Zvlá‰tní ‰koly ve Velkém Bfieznû
V leto‰ním ‰kolním roce se Ïáci na‰í ‰koly zúãast-

nili  sportovních akcí pro Ïáky zvla‰tních a speciálních
‰kol, ve kter˘ch jsme dosáhli nûkolika úspûchÛ. 

V soutûÏi ve ‰plhu získala L.Fr˘bová v kateg.st.ÏákyÀ
1.místo a M.Trousil ve star‰ích Ïácích 3.místo. Poprvé
jsme se zúãastnili pfieboru ve stolním tenisu a L.Fliegero-
vá a M.Trousil vybojovali ve dvouhfie pro na‰i ‰kolu nej-
vy‰‰í pfiíãku. Tradiãní byla naopak na‰e úãast v okresním
kole v ko‰íkové.    

Na‰ím zatím nejvût‰ím úspûchem kromû získání Pohá-
ru fieditele Mûstské policie v branném závodû, bylo 3.místo
v kategorii zvl.a spec. ‰kol soutûÏe „Zelená ‰kola“.   

V prosinci jsme uspofiádali ‰kolní mikulá‰skou besídku
a v maskách ãertÛ, mikulá‰Û a andûlÛ jsme vystoupili
i v domovû dÛchodcÛ. S programem vánoãních koled
jsme také navodili pfiíjemnou vánoãní atmosféru v kostele
sv.Václava ve Valtífiovû pro v‰echny, kdo si na‰li ãas

v uspûchané pfiedvánoãní dobû. V lednu jsme se zúãastni-
li vûdomostní soutûÏe RISK, okresního kola ve zruãnosti
dívek „O zlatou jehlu“  a okresního kola v pfiehazované
chlapcÛ.   

Jednou z posledních akcí, na které na‰e dûti mohly pre-
zentovat svoji ãinnost, byla pfiehlídka v˘tvarn˘ch prací
a v˘robkÛ z v˘uky pracovního vyuãování ÏákÛ zvl.a spec.
‰kol v prostorách ústeckého magistrátu. 

V souãasné dobû se pfiipravujeme na soutûÏ v praktic-
k˘ch dovednostech dívek „O zlatou vafieãku“ a chlapcÛ
„O zlaté kladívko“ a v oblasti sportovní na okresní pfiebor
v lehké atletice. Zpestfiením ãinnosti ‰koly bude také netra-
diãní pfiipomenutí si Dne uãitelÛ.   

âtenáfiÛm Velkobfiezenského zpravodaje pfiejeme pfií-
jemné proÏití svátkÛ jara.     

Îáci a pracovníci  Zv·
Velké Bfiezno

Pfiestávkov˘
pfiedjarní

TURNAJ
V DÁMù

Základní ‰kola ve Velkém Bfieznû pofiádá 12. v˘stup na Mile‰ovku 8. 5. 2004
Odjezd: od Z· ve Velkém Bfieznû

speciálním autobusem v 8:30. 
Popis v˘letu: od Základní ‰koly ve

Velkém Bfieznû zvlá‰tním autobusem
(autobus dotuje Rada rodiãÛ) do Vele-
mína. Zde zaãne pû‰í v˘stup na Mile-
‰ovku. Po zdolání vrcholu sestoupíme
do vesniãky Bílky a v˘prava se podle
poãasí a zájmu rozdûlí na dvû skupiny.
První se vydá do Rtynû (celková délka
v˘letu je 12 km), tam na nû bude ãekat
speciální autobus, s kter˘m pojedou do
Velkého Bfiezna. Zdatnûj‰í turisté
mohou jít do Ústí nad Labem pû‰ky
(celkem 23 km). 

Návrat: speciálním autobusem ze
Rtynû v 16:00

S sebou: dobrou obuv, velkou svaãi-
nu, propisovaãku, pfiípadnû peníze na
vlak nebo autobus

Spoleãná akce ÏákÛ, uãitelÛ, rodi-
ãÛ, absolventÛ a pfiátel ‰koly!

Mezi úãastníky minul˘ch roãníkÛ
najdeme i tûchto 90 váÏen˘ch obãa-
nÛ: pan Horálek, pan Hudeãek, pan
Kofiínek, pan Haspra, manÏelé Fuchso-
vi, ing. Anto‰ko, paní âerná, paní Jaku-
bínská, paní Zemanová, sleãna Tuãko-
vá, paní Dufková, paní Matrková, dr.
Bûlík, paní Varcholová, paní Hasprová,
paní Kofiínková, paní Nováková, pan
Bene‰, pan Purchard, paní Fárová, ing.
Kocverová, sleãna Kubíãková, pan
Novák Ivan, sleãna Vorlová, paní Lípo-
vá, pan Popelka, paní Popelková, paní
Katrinczáková, paní Charvátová, paní
Bártová, paní Schusterová, pan Ka‰-
per, pan Smûlík, paní Zárubová, paní
Kr‰Àáková, paní Kadlecová, manÏelé

·abatkovi, paní Hele‰icová, manÏelé
Jaro‰ovi, paní BroÏová, pan Bezou‰ek,
sleãna Zárubová, pan ·esták, PhDr.
Zoubková, paní Rejlová, paní Hricková,
paní Ptáková, sleãna Hubáãková, sleã-
na Zárubová, paní Litterbachová, paní
Pflegshörlová, pplk. König, manÏelé
Nevolovi, sleãna Îelezná, manÏelé Ho-
vorkovi, manÏelé Soukupovi, paní Kre-

idlová, pan Václavík, paní Sedláãková,
pan Bláha, paní FraÀková, pan Capl-
juk, paní Lípová, pan ·uma, manÏelé
Strnadovi, manÏelé Bastlovi, pan Vin‰,
paní Vegnerová, manÏelé Hiblerovi,
paní Pa‰ková, pan âáslava, paní Cer-
manová, manÏelé Macháãkovi, manÏe-
lé Mare‰ovi, manÏelé ·mídovi, paní Ja-
ro‰ová, manÏelé Královi.

Chlapci sledují
závûreãn˘ zápas

J.  Petany
a P. Jurczáka.

Pfiedjarní turnaj v hraní dámy zorganizoval pro Ïáky dolní budovy Z· Ïákovsk˘
parlament. Do turnaje se pfiihlásilo celkem 44 dûtí, 32 chlapcÛ a 12 dûvãat. Nej-
lep‰í hráãi získali diplom, vûcn˘ dárek a ãokoládu.  V˘sledková listina 

3. kategorie (6. - 9. tfiída) • 1. místo Ondfiej Matrka, 9. tfiída • 2. místo Josef Pe-
tera, 6.B • 3. místo Zdenûk Pinc, 6.B

2. kategorie (4. - 5. tfiída) • 1. místo David Hodík, 4B • 2. místo Luká‰ Buldra,
4.B • 3. místo Jan Purchard, 4.A

1. kategorie  (3. tfiída) Byla udûlena dvû 1. místa Ondfiej Novák, Jakub Petana
(5.B - doplÀoval hráãe 3. tfiídy) • 2.místo Petr Jurczák • 3.místo Lucie Buldrová

Na organizaci turnaje se nejvíce podílela ãlenka Ïákovského parlamentu Marti-
na V˘borná z 8.B.                                                               Ivanka Nováková



Vydává zastupitelstvo obce Velké Bfiezno • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané
pfiíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
Vytiskla firma Jifií Barto‰ – Slon, Ústí nad Labem. 

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

Fotbalisté Jiskry Velké Bfiezno
MAJÍ NA JA¤E VYSOK¯ CÍL

Podafií se návrat do krajského pfieboru po nároãné zimní pfiípravû ?
Hráãi, funkcionáfii a pfiíznivci na‰eho

fotbalového klubu jiÏ netrpûlivû oãeká-
vají zahájení jarní ãásti I.A tfiídy, ve
které na‰e muÏstvo po podzimu figuru-
je na druhém místû tabulky jen s jedno-
bodovou ztrátou na vedoucí Pokratice.
Tato dobrá v˘chozí pozice souãasnû
znamená reálnou ‰anci vybojovat pr-
venství a vrátit se do elitní krajské sou-
tûÏe.

Jak se podafií tento cíl naplnit, napo-
ví hlavnû zaãátek, ve kterém má ná‰
t˘m velmi tûÏké vylosování a v prvních
ãtyfiech zápasech se stfietne vesmûs
s muÏstvy z popfiedí tabulky, z toho tfii-
krát na hfii‰ti soupefie ! 

První provûrkou pfiipravenosti a am-
bicí na‰eho muÏstva bude v sobotu
27.3. zápas na horké pÛdû ·luknova,
dal‰í sobotu 3.4. zajíÏdíme do âeské
Kamenice a aÏ v sobotu 10.4. poprvé
uvidíme ná‰ t˘m doma ve Velkém
Bfieznû v duelu s Mile‰ovem. Vûfiíme,
Ïe fotbaloví fanou‰ci si nenechají ujít
dramatické boje a pfiijdou na‰e muÏ-
stvo povzbudit v hojném poãtu.

Od zaãátku ledna tohoto roku naordi-
noval kouã Vincenc Jirkovsk˘ svému
t˘mu nároãnou zimní pfiípravu,
1x t˘dnû v tûlocviãnû, 2x t˘dnû venku,
prokládanou víkendov˘mi turnajov˘mi
ãi pfiátelsk˘mi zápasy. Úspû‰ní jsme
byli v 5. roãníku zimního fotbalového
turneje Renault cup, kter˘ jsme v kon-
kurenci osmi muÏstev s pfievahou vy-
hráli. Nutno v‰ak objektivnû konstato-
vat, Ïe konkurence zde byla slab‰í neÏ
v minul˘ch letech a s v˘jimkou Trmic
zde hrála muÏstva z niÏ‰ích soutûÏí. Po
skonãení turnaje absolvovali na‰i muÏi
4-denní soustfiedûní v Doksech, kde na
závûr sehráli velmi kvalitní zápas s Mi-
moní, pfiedním celkem libereckého kraj-
ského pfieboru s v˘sledkem 1 : 1. Pak
uÏ následovaly dal‰í pfiípravné zápasy
vesmûs se siln˘mi soupefii. Lichotiv˘ch
v˘sledkÛ jsme dosáhli s t˘my Modré (2
: 2) a cenná je i tûsná poráÏka s favori-
tem postupu do divize âL Ne‰tûmice
v pomûru 1 : 2. Naopak se nám pfiíli‰

nepovedl zápas s Duchcovem na
umûlé trávû v Teplicích, ve kterém jsme
pfies na‰i pfievahu podlehli 1 : 3 a od-
halili své rezervy v produktivitû. Gene-
rálkou na první mistrovsk˘ zápas, ne-
pfiíli‰ podafienou, bylo povinné vítûzství
na domácí ‰kváfie 20.3. s SKP Ústí
v pomûru 1 : 0, ale kéÏ by platilo,“‰pat-
ná generálka, dobrá premiéra“.

V 18-ãlenném kádru hráãÛ pro jarní
ãást mistrovsk˘ch bojÛ nedo‰lo k Ïád-

jako napfi. M. a R. Jirkovského do Svá-
dova, R. Kocveru a Berjaka do Malého
Bfiezna, Radlu a Eggersdorfa do Valtí-
fiova. 

Problémem je, v prvních mistrov-
sk˘ch zápasech asi budeme ze zdra-
votních dÛvodÛ postrádat R. Melichara,
Cimpla a Spálenku, vÛbec k dispozici
nebude ze zdravotních a studijních dÛ-
vodÛ J. Kratochvíl.

MLÁDEÎNICKÁ DRUÎSTVA

Na svoji premiéru mistrovsk˘ch zá-
pasÛ v okresním pfieboru si na rozdíl od
muÏÛ musí je‰tû nûjak˘ ãas poãkat,
Ïáci zahajují 11. dubna, dorost je‰tû
o dva t˘dny pozdûji. 

Oba t˘my uÏ v‰ak zhruba mûsíc poc-
tivû trénují i v nepfiízniv˘ch klimatick˘ch
podmínkách a proto vûfiíme, Ïe si své
postavení v tabulce po podzimu, Ïáci
na 7. místû a dorost na 8. místû, na jafie
dokáÏí o nûjakou pfiíãku vylep‰it.

Pfiíjemn˘m pfiekvapením byl první pfií-
pravn˘ zápas na‰eho dorostu v nedûli
21.3., kdyÏ dokázal remizovat v Malém
Bfieznû s tamním B t˘mem muÏÛ 2 : 2.

Z dal‰ích aktuálních informací z FK
Jiskra jistû stojí za zmínku, Ïe na jafie
získá nov˘ „kabát“ víceúãelová  2-po-
dlaÏní budova (kabiny, soc. zafiízení,
ubytovna) v areálu FK a stane se tak
dÛstojn˘m protûj‰kem kulturního domu
Tivoli, akci realizuje firma MIREL. Nej-
pozdûji v kvûtnu bude dokonãen a uve-
den do provozu volejbalov˘ a nohejba-
lov˘ antukov˘ kurt mezi travnat˘m
a ‰kvárov˘m hfii‰tûm, kter˘ bude k dis-
pozici nejen ãlenÛm FK Jiskra, ale po
dohodû i sportovní vefiejnosti v obci ãi
dûtem základní ‰koly.

V‰echny pfiíznivce fotbalového klubu
Jiskry Velké Bfiezno na závûr upozor-
Àujeme na skuteãnost, Ïe aktuální in-
formace o sportovním dûní naleznou ve
fotbalové skfiíÀce u prodejny Jednoty
ve Velkém Bfieznû. 

Ing. Václav Luká‰
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno

n˘m v˘razn˘m zmûnám a dÛvûru do-
stanou pfiedev‰ím ti, ktefií se na podzim
podíleli na uhrání dobré v˘chozí pozice
pro postup do krajského pfieboru.

K dispozici budou brankáfii Kr˘sl
a Bázler, obránci a záloÏníci M. Dvofiák
(kapitán muÏstva), M. Melichar, Kulhá-
nek, Barvínek, T̆ ce, Joná‰, ·ittler,
Cimpl, ·Èastn˘, Kopfiiva, R. Melichar, J.
Dvofiák, M. Kratochvíl, útoãníci Po‰ík,
Spálenka a St˘blo.

Jedin˘m novicem je bek Martin T̆ ce,
hráã âL Ne‰tûmice, na podzim hostují-
cí ve V‰ebofiicích. Do Ne‰tûmic se vrá-
til záloÏník ·anovsk˘. Hostování
v na‰em klubu bylo prodlouÏeno R.
Melicharovi z Ne‰tûmic a St˘blovi
z MFK Ústí. Nûkteré hráãe ‰ir‰ího
kádru jsme naopak uvolnili na hostová-
ní do okolních klubÛ niÏ‰ích soutûÏí,


