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VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení ãtenáfii, PovaÏuji za vhodné

zab˘vat se v na‰em zpravodaji také his-
torií obce. Zde bych Vám, zejména star-
‰ím, také pfiipomnûl ty, ktefií po roce
1945 zaãínali s rozvojem na‰í obce.

Mnozí zvefiejnûní, zejména na doku-
mentech ze 40 a 50 let minulého století, jiÏ
nejsou mezi námi. O to více je slu‰né
obãas si vzpomenout a nikdy nezapome-
nout.

V dal‰ích vydáních na‰eho zpravodaje
zvefiejníme nûkolik historick˘ch snímkÛ
s uvedením data pofiízení a se jmény na
snímku.  V tûch pfiípadech, kdy není
známo jméno uvedeme, Ïe neznáme.
Pokud by si nûkdo ze ãtenáfiÛ zpravodaje
vzpomnûl, byli bychom rádi za informaci.
Pokud máte nûkdo ze ãtenáfiÛ historick˘
snímek, prosíme o zapÛjãení k okopírová-
ní, protoÏe bychom je rádi v budoucnu
také zvefiejnili.

■ Snímek 1:
V˘bor oddílu kopané Velké Bfiezno z roku
1949.

Sedící zleva: Rudolf Krunãík, neznám,
Jifií Ha‰er, neznám, Franti‰ek Trojan, Bo-
humil Vorlíãek, Jaroslav ·afránek, Josef
Jifiiãn˘, Karel RÛÏiãka

Stojící zleva: Neznám, Václav Bure‰,
Oldfiich Boroviãka, Alois ·ofr

■ Snímek 2:
Boletice nad Labem 27. 5. 1948 - Sokol

V. Bfiezno vyhrál 4 : 0 a postoupil do II.
tfiídy 

Stojící zleva: Franti‰ek Trojan, Václav
Bure‰, rozhodãí, Jifií Michojn, Josef Lan-
ka‰, Míla Peãiva, Miroslav Kamionek,
Josef Machaã, Jaroslav Vorlíãek (v pfied-
klonu), Klekner, Jaroslav Holub

Kleãící zleva: Jan P˘cha, Jaroslav Po-
spí‰il, Václav ·najberk

■ Snímek 3: Rok 1958 - poÏár dfievûn˘ch
kabin                    (Pokraãování na str. 2)
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(Dokonãení ze str. 1)
Snímek 4:
1974 - stavba matefiské ‰koly ve Valtífiovû
Zprava: Miloslav PohÛnek, Bohumil Nesejt, neznám,

Karel Turek, Hostl Duda, Miloslav âerník, Ladislav Hodík,
Josef S˘ba, neznám, Josef Sokol, neznám, Franti‰ek Mlej-
nek, neznám, neznám, neznám, Josef Urban, Valtr Duda,
Jindra Turek, neznám, neznám, Jifií Václavík.

Snímek 5 a 6:
Velké Bfiezno ãást Litomûfiické ulice v úseku od kfiiÏovatky

Dûãínská - Ústecká smûrem k Ïelezniãnímu pfiejezdu. Jde
o porovnání jak vypadala tato ãást obce v roce 1900 a nyní
v roce 2005.

Historické snímky máme uloÏeny na CD a tak uchovány do
budoucna.         Václav Burian, starosta obce Velké Bfiezno

Informace o úklidu,
údrÏbû a opravách
v obci v I. pololetí 2005 

Vlastními pracovníky obce jsme se zamûfiili na odstra-
nûní náletov˘ch dfievin a jejich likvidaci. Tfieba to byla lo-
kalita u autovrakovi‰tû NISAN, v Homolském potoce ve
Vítovû a v ul. Zadní (pod Sadílkov˘mi).

■ Obnovovali jsme povodní zniãené opûrné zdi na Homol-
ském potoce ve Vítovû,

■ Vymalovali a natfieli jsme (vãetnû opravy omítek) spoleãné
prostory (schodi‰tû, chodby, sklepy) ve 21 obecních do-
mech,

■ Zhotovili jsme ãást nové podezdívky s oplocením v domû
ã.p. 118 (banhotel) zniãené autohavárií,

■ Demontovali jsme 3 rozpadlé kóje na popelnicové nádoby
na V˘sluní a zhotovili nové,

■ Odstranili jsme  zniãené sokly domÛ 149, 152 a 75 (b˘va-
lé kino) a nahrazujeme novou sanaãní omítkou proti vlh-
kosti,

■ Provedli jsme v˘kopové práci chodníku okolo DPS 2,3,4
dále pokládku nového kabelu vefiejného osvûtlení za ‰kol-
ním hfii‰tûm a v Zahradní ulici, 

■ Dále vypomáhali v˘kopov˘mi pracemi na vefiejném vodo-
vodu v obci,

■ Natíráme zafiízení obce jako zábradlí a kovové ãásti ply-
nov˘ch kioskÛ u v‰ech obecních domÛ

■ V neposlední fiadû vyÏínáme a uklízíme v‰echna vefiejná
prostranství v celé obci,

■ V rámci oprav nebytového fondu pfiipravujeme na letní ob-
dobí opravu stfiechy na M· Velké Bfiezno a malování vnitfi-
ního prostoru ‰kolky.

Akce dodavatelské údrÏby  komunikací a chodníkÛ:
■ v˘tluky po zimû
■ nezpevnûné komunikace Vítov u garáÏí
■ byl dokonãen chodník mezi DPS 2 a DPS 3
■ komunikace v ul. Zadní - cesta k rodinn˘m domÛm
■ dále se bude provádût pfieloÏka kabelu âeského Teleco-

mu v ul. Zadní 
■ probíhá oprava mostu pfies Homolsk˘ potok v ulici Zá-

mecká (u b˘valé knihovny).                             Milan Folk
Správa HIM a ÎP Velké Bfiezno

Zastupitelstvo obce ‰kolám
NeÏ jsme se nadáli, uplynul jako voda ‰kolní rok

2004/2005. 
Nastává ãas prázdnin a tak ‰kolákÛm a uãitelskému sboru

pfiejeme slunné léto, hezké proÏití prázdnin a to v‰e bez
úrazÛ. V‰em tûm, ktefií jiÏ opou‰tûjí základní ‰kolu drÏíme
palce, aby Vám v‰em vy‰lo úspû‰né vykroãení do Ïivota
nebo-li, aby jste navÏdy vykonávali to co Vás baví a tak práce
pro Vás byla zábavou a souãasnû uÏiteãn˘m koníãkem. Pfii-
pomínáme Vám, aby jste nikdy nezapomínali na svoji rod-
nou obec Velké Bfiezno - Valtífiov ve které jste vyrostli a pro-
Ïívali mládí. Václav Burian, starosta obce Velké Bfiezno

■ Dne 25. 6. 2005 se uskuteãní vítání obãánkÛ v obfiadní
místnosti Obecního úfiadu ve Velkém Bfieznû. Bude pfiivítáno
12 obãánkÛ.                            Jana Mottlová, matrikáfika
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HASIâ HLÁSÍ A INFORMUJÍ
V období II. ãtvrtletí roku 2005 usku-

teãnila jednotka SDHO Velké Bfiezno
celkem 3 v˘jezdy, které si vyÏádaly 7
hod. aktivního nasazení, za prÛmûrné
úãasti 4 hasiãÛ. ·lo o události men‰ího
rozsahu (ãi‰tûní propustû vody - Zubr-
nice, asanace vozovky po nehodû -
Maleãov, odstranûní spadlého stromu -
Ústí n. L. -Stfiekov). V˘jezdy se usku-
teãnily v ãasové normû, zásahÛ se jed-
notka zhostila dobfie.

Na v˘cviku a zdokonalovací ãinnosti
se uskuteãnilo ‰kolení s praktick˘m vy-
uÏitím d˘chacích pfiístrojÛ v rozsahu
2 hod. za úãasti 7 hasiãÛ, dále ‰kolení
fiidiãÛ - strojníkÛ v rozsahu 7 hod. za
úãasti 2 hasiãÛ, zástupce velitele se
zúãastnil pravidelného externího ‰kole-
ní velitelÛ (1x za rok) v rozsahu
24 hodin.

V údrÏbû techniky a provozuschop-
nosti v˘jezdov˘ch vozidel bylo odpra-
cováno na vozidle LIAZ 55 hodin, vo-
zidle AVIA 146 hodin s provedením
STK (8 hod., 2 hasiãi). Dále byla pro-

vedena údrÏba motorové pily (3 hod.,
zkou‰ka savic a oprava PPS - 8 (pfie-
nosná stfiíkaãka - 10 hod.).

Vlastní ãinností bylo provedeno mytí
garáÏe (4 hod.), prÛplach kanálu
(V. Bfiezno - 2 hod.), ãi‰tûní kanálu
(V. Bfiezno - Vítov - 3 hod.), mytí objek-
tu Lodûnice Valtífiov (14 hod., 3 hasiãi).

V propagaãní ãinnosti jednotky byla
provádûna ukázka hasiãské techniky
v M· ve Velkém Bfieznû (2 hod.,
1 hasiã), v Homoli - „Den dûtí“ (2 hod.,
5 hasiãÛ) a v Z· ve Velkém Bfieznû
(1 hod., 5 hasiãÛ). Ukázky probíhaly se
zájmem dûtí o vybavení hasiãské jed-
notky.

V úãasti na kulturní ãinnosti byl pro-
vádûn hasiãsk˘ dozor pfii kulturní akci
„Pálení ãarodûjnic“ (4 hod., 1 hasiã)
a „Májové veselici“ v KD Tivoli (14. 5.
2005 - 1 hasiã).

V doplnûní v˘zbroje a v˘stroje byla
obcí zakoupena nová autobaterie pro
provoz vysílaãky.K vnitfinímu Ïivotu jed-
notky uvádíme, Ïe jednotka má 12

ãlenÛ. Náborem ve spolupráci s Obec-
ním úfiadem byl fie‰en problém zaji‰tû-
ní denních sluÏeb. Do jednotky byl od
1. 6. 2005 pfiijat za tímto úãelem nov˘
ãlen pan Otto Bella, kter˘ sk˘tá záruku
pfiesnosti a odpovûdnosti k zaji‰tûní
operativnosti jednotky. Do jednotky se
opût vrátil Oldfiich Jelínek.

V závûru pravidelné relace ãlenové
jednotky upozorÀují a kladou dÛraz na
rodiãe ‰kolních dûtí, aby zv˘‰ili pozor-
nost v období prázdnin, zejména v je-
jich zaãátku, kdy dochází k uvolnûní ze
‰kolních povinností, coÏ mÛÏe byt pfiíãi-
nou neÏádoucích událostí. Pozornost je
tfieba vûnovat zejména na úseku hlavní
silnice Ústí n. L. - Dûãín, kde je silná
frekvence dopravy (kamiony, transity,
osobní vozidla, motocykly). Tento úsek
je velmi nebezpeãn˘ jak pro pû‰í, tak
cyklisty, dûti zejména. Riziko se zvy‰u-
je velkou nekázní fiidiãÛ pfii dodrÏování
rychlosti v jízdû.

Za JSDHO: Václav Bastl - velitel
Jaroslav Panocha - zástupce

Informace o v˘stavbû v obci za 1. pol. 2005
V˘stavbu v na‰í obci dûlíme na

vlastní, kde investorem je obec
Velké Bfiezno a na ostatní, kde in-
vestorem není obec Velké Bfiezno.

Do první skupiny patfií:
■ Mísení pitné vody z Vítova a Valtífio-
va ve vodojemu Valtífiov (500 m3) a pfii-
loÏení kanalizace do v˘kopu, která
umoÏní odvádûní spla‰kov˘ch vod
z kolonie na âOV Valtífiov. Vodovod je
dlouh˘ 1,2 km, kanalizace 0,6 km.
Akce je ukonãena a v souãasné dobû
se mísení pitné vody testuje. Cílem je
zlep‰ení kvality pitné vody. Obec získa-
la na tuto akci od Ústeckého kraje úãe-
lovou dotaci ve v˘‰i 730 tis. Kã.
■ Dále obec pfiipravuje rekonstrukci
podlahy ‰kolní tûlocviãny. Tato akce
probûhne o prázdninách a i zde získa-
la podporu od Ústeckého kraje ve v˘‰i
229 tis. Kã.
■ Obec získala do vlastnictví ve‰kerá
zafiízení hfibitova ve Valtífiovû od církve
fiímskokatolické.
■ Obec nechala umístit na budovu
obecního úfiadu pfievadûã umoÏÀující
bezdrátov˘ pfiíjem internetu. O tuto
velmi uÏiteãnou sluÏbu je znaãn˘
zájem.

Do skupiny ostatní:
■ Pokraãuje v˘stavba dal‰ích RD

v obytném souboru Vítov, kde je prodá-
no 20 domkÛ a 2 jsou rozjednány.
■ Pokraãuje individuální v˘stavba
domkÛ nad kolonií ve Valtífiovû a sou-
ãasnû se zde realizuje technická infra-
struktura k tûmto domkÛm (silnice +
sítû).
■ âeské dráhy st.p. vybudoval v pro-
storu nádraÏní stoÏár GSM, kter˘
umoÏní pfies satelit sledovat pohyb na
trati âD atd.
■ Pokraãuje i v˘stavba RD na území
obce v tzv. prolukách.

Dále bych chtûl informovat, Ïe pfiib˘-

vá zájemcÛ o bydlení v nájemních by-
tech v na‰í obci. Konkrétnû zde proje-
vilo zájem o nájemné bydlení 130 Ïa-
datelÛ a dal‰ích 30 dÛchodcÛ o bydlení
v DPS.

ProtoÏe stále existuje moÏnost ma-
sivní podpory v˘stavby nájemních bytÛ
obcím z prostfiedkÛ Státního fondu roz-
voje bydlení âR zvaÏujeme a nechali
jsme zpracovat i rozvahu umoÏÀující
tuto v˘stavbu bytÛ na nûkter˘ch
z obecních pozemkÛ, kde je pfiipravena
infrastruktura.               Václav Burian,

starosta obce Velké Bfiezno

Obec Velké Bfiezno nabízí k prodeji nemovitosti
1) Nemovitost v centru obce Velké Bfiezno v ulici Litomûfiická ã.p.75,

2 bytové jednotky + nebytové prostory + zahrada. Cena: dle znaleckého
posudku

BliÏ‰í informace: Obecní úfiad Velké Bfiezno - Marcela Tomanová -
správa HIM, tel. 475 228 340, fax. 475 228 311

e-mail. obec@velke-brezno.cz

2) Pozemky na v˘stavbu rodinn˘ch domÛ ve Valtífiovû nad b˘val˘m
MNV Valtífiov. V˘mûra: 1100 - 2000 m2, prodej  s vûcn˘m bfiemenem,
Cena: 190 Kã/m2

BliÏ‰í informace: Obecní úfiad Velké Bfiezno - Katefiina Jelínková
tel.  475 228 340, fax. 475 228 311
e-mail. obec@velke-brezno.cz
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Nájemné v obecních bytech - dluhy, vymáhání
Problematika nájemních bytÛ je

i v tomto roce pfiedev‰ím o opravách,
údrÏbû BF, prostfiedí, úklidu a poskyto-
vání sluÏeb a pfiedev‰ím o placení tûch-
to sluÏeb. To, Ïe je vÏdy nûco za nûco
platí stále a to jak na stranû kvality by-
tového fondu, tak i odezva, tj. pravidel-
né placení nájemného, které je základ-
ní povinností kaÏdého nájemníka. 

BohuÏel jiÏ nûkolik let se opakují
stále stejné ne‰vary. PfiestoÏe správa
majetku prÛbûÏnû dûlá opatfiení k sní-
Ïení dluhÛ - evidujeme, kontrolujeme,
vyz˘váme písemnû dluÏníky  atd., se
za loÀsk˘ rok  bohuÏel jedná o nárÛst
dluhÛ nájemného takfika  o 4 %. 

Z tûchto opatfiení vyuÏíváme násle-
dující formy vymáhání dluÏné ãástky:

■ Splátkov˘ kalendáfi, potvrzen˘
v dohodû s dluÏníkem

■ SráÏky ze mzdy
■ SráÏky ze sociálních dávek
Pokud se i tato opatfiení minou úãin-

kem nastupuje soudní vymáhání, které
mÛÏe b˘t ukonãeno aÏ soudním vystû-
hováním z nájemního bytu.!!!

Je‰tû pro ilustraci uvádíme nûko-
lik ãísel z evidence dluÏníkÛ:

Celkem je na správû majetku evido-
váno cca 39 dluÏníkÛ nájemného
a dluÏná ãástka ãiní ke dni 20.6.2005
cca 718 000,- Kã. Z toho je jiÏ soudnû

KKKKuuuullll ttttuuuurrrrnnnníííí     kkkkoooommmmiiiisssseeee    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmuuuujjjjeeee
VáÏení spoluobãané, zájmovou ob-

lastí této komise obecní rady je kultura,
sport, voln˘ ãas mládeÏe a vzdûlávání.

Co se t˘ãe kulturních akcí, jejich ãin-
nost byla v minul˘ch letech znaãnû
omezena nezpÛsobilostí sálu kulturního
domu Tivoli po povodních. Po nároã-

n˘ch opravách byly kulturní akce v Ti-
voli zahájeny úspû‰nou silvestrovskou
zábavou ve spolupráci obce a vedení
restaurace. 

Také obecní ples byl zdafiilou akcí.
Zaskoãil nás opakovanû mal˘ zájem
o májovou taneãní zábavu. Obec mÛÏe

pfiispívat na kulturní akce, ale nemÛÏe
ze svého napjatého rozpoãtu dotovat
celé akce. Velmi úspû‰né jsou akce, na
kter˘ch se tradiãnû podílí základní
‰kola, jako jsou „ãarodûjnice“, „‰kolní
jarmark“, „jarní v˘stup na Mile‰ovku“ ãi
„expedice Buková hora“. 

VáÏení spoluobãané, uvítáme va‰e
realizovatelné námûty pro zpestfiení
kulturního dûní v obci.

Závûrem bych vás chtûl pozvat na
akci „Nebojte se internetu“, coÏ bude
dvoumûsíãní kurz, zaãínající první stfiedu
v mûsíci fiíjnu, vÏdy v podveãer, v poãí-
taãové uãebnû základní ‰koly. Tento
kurs je urãen pro ‰irokou obãanskou
vefiejnost obce, zejména tûm, ktefií ne-
mají zku‰enost s poãítaãem, star‰ím
obãanÛm, Ïenám v domácnosti. 

Velmi pozvolnou, názornou cestou
se seznámíte se základním ovládáním
poãítaãe, internetem, elektronickou
po‰tou a jejich vyuÏíváním. Cena celé-
ho kurzu bude 100 Kã. Zájemci se
mohou pfiihla‰ovat na obecním úfiadu ãi
v základní ‰kole. Poãet úãastníkÛ je
omezen na 17.

PaedDr. Vladimír Bärtl, 
ãlen obecní rady 

a pfiedseda kulturní komise

vymáháno 5 pfiípadÛ, kde dluÏná ãást-
ka ãiní 308 000,- Kã. Zb˘vající ãástka
410 000,- Kã je prÛbûÏnû splácena for-
mou splátkov˘ch kalendáfiÛ. 

M. Tomanová, M. Folk, správa
obecního majetku

Bohatá tombola z obecního plesu, kter˘ se opravdu vydafiil.

Základní povinností kaÏdého nájemníka je zaplatit nájem.              Ilustraãní foto
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Nade‰el radostn˘ ãas houbov˘ch Ïní - jiÏ rostou hfiiby i v na‰í obci. DÛkazem
je tento snímek z 8. ãervna 2005.

Z historie Velkého Bfiezna
Velké Bfiezno (Gross Priesen) 139-142 m n. m. Osada (villa Nabtezine) se

pÛvodnû jmenovala Bfiezno ãi Bfiezina. Dne‰ní urãení Velké má osadu odli‰it
od nedalekého Malého Bfiezna. Ves byla zmiÀována roku 1179 jako Bfiezina.
Bratfii Hroznata a Mû‰ek ji darovali johanitÛm (rytífii fiádu sv. Jana). 1188 pa-
novník darování potvrdil. Dlouho to byl spolu s hrádkem Vartou majetek Var-
tenberkÛ. Nûkdy v polovinû 15. století zde vznikla tvrz. 1528 ji Jan z Varten-
benka prodal SalhausenÛm, ktefií tvrz pfiestavûli na renesanãní zámek s po-
pluÏním dvorem. Byl nûkolikrát pfiestavován. Roku 1606 ho od Bedfiicha Sal-
hausena koupil Abraham Bock. 1628 ode‰li do Saska. Obec získal Karel
Glich z Miltitz. 1676 ji Glichova dcera prodala Îofii a AneÏce Dietrichsteino-
vé ze Sebuzína. 1721 ji sÀatkem získal Ferdinand hrabû Harrach. Ten nechal
pfiistavût stávajícímu pivovaru 1753 novou budovu.

1841 koupil cel˘ majetek za 170 tisíc
zlat˘ch hrabû Karel Chotek (1783-1868),
nejvy‰‰í purkrabí Království ãeského.
Dolní zámek vûnoval synovi Bohuslavovi
(manÏel hrabûnky Kinské a otec hrabûn-
ky Îofie, která byla spolu s manÏelem
Ferdinandem d’Este zavraÏdûna v Sara-
jevu).V roce 1842 nechal postavit tzv.
horní zámek podle plánÛ vídeÀského sta-
vitele Heinricha Ferstela. Mínil se zde
usadit do dÛchodu. Je známo, Ïe byl
dvorsk˘mi intrikami donucen jít do penze
pfiedãasnû. (Chotkové mûli ve znaku dfie-
vûné kolo. Metternich se vyjádfiil Ïe „Cho-
tek je kolo, které se toãí pfiíli‰ rychle“
a netoãilo se jeho smûrem). 1843 byl
zámek roz‰ífien o postranní kfiídla a rodi-
na se natrvalo nastûhovala. Pfiestavbou
1885 aÏ 1910 podle plánÛ dráÏìanského
architekta Fleischera dostal zámek podo-
bu novorenesanãní vily s anglick˘m par-
kem. Zaké je známo, Ïe jedna z manÏe-
lek ChotkÛ prohrála vzácné jmûní
v Monte Carlu, a proto nemohl b˘t zámek
roz‰ífien podle plánÛ. Za 2. svûtové války
vyl pravnuk Karel Chotek fieditelem pivo-
varu. Byl obvinûn z kolaborace s nacisty
a odsunut roku 1945. Zemfiel v roce 1970
a tím vymfieli Chotkové po meãi. (Nedáv-
no zemfiela v Rakousku osmdesátiletá
dcera hrabûnky Îofie.)

Po zahájení provozu rakouské severo-
západní dráhy rolu 1874 se zvût‰ila v˘-
stavba v obci. Vlastníci pivovaru postavili
restauraci Tivoli u Labe. Opakující se po-
vodnû donutili obec postavit 1899 pfiehra-
du nad obcí. 18. srpna 1890 byl zahájen
provoz na soukromé místní dráze z Vel-
kého Bfiezna do Vernefiic s odboãkou na
Loveãkovice a Ú‰tûk. (Provoz byl zru‰en
28. kvûtna 1978 a o jeho ãásteãné obno-
vení se nûkolik let pokou‰í SdruÏení mu-
zeální Ïeleznice v Zubrnicích).

Kaple Nejsvûtûj‰ího srdce JeÏí‰ova
v zámeckém parku byla novogotická
stavba z roku 1893 postavená podle ná-
vrhu architekta Ernsta Fleischera. Vchod
pro panstvo ze zámku byl z pravého
boku stavby. Jepti‰kami ze starého

zámku (nyní Domov dÛchodcÛ) byla
kaple uÏívána je‰tû do zbofiení v bfieznu
1966.

U kóty 300m, západnû od lesní cesty
Velké Bfiezno- VráÏ jsou nad hlubokou
strÏí severov˘chodnû od uvedené kóty
dvû terénní kupy oddûlené od sebe
umûl˘m Ïlebem, pfiíkopem. Na jiÏní kupû
je oválné tvrzi‰tû, které je porostlé smí-
‰en˘m lesem. Tvrzi‰tû mûfií asi 30/15m,
po obvodu je lemováno pfiíkopem hlubo-
k˘m aÏ 10m. Val o v˘‰ce aÏ 4,5m obepí-
ná tvrzi‰tû na stranû zápasní,  v˘chodní
a jiÏní. Tvrz ãi hrádek existoval souãas-
nû s hradem Vartou. Dûjiny Velkého
Bfiezna mají mnoho spoleãného s dûji-
nami blízkého Svádova. U obou sahají
první písemné zprávy daleko do XII. sto-
letí. Obû místa tûÏila z ãilého ruchu na
Labi a obû prodûlávala stejné strasti
v období válek, které se tudy ãasto pfie-
hnaly. Obû místa také ãasto patfiívala
stejn˘m majitelÛ: VartenberkÛm nebo
SalhausenÛm.

V roce 1892 ve Velkém Bfieznû zemfiel
a byl pochován Alwin Castelli, kter˘ se
zapsal do dûjin na‰í geologie. Byl italské-
ho pÛvodu, narodil se 1822 v DráÏìa-
nech. Jako správce dolování v Horních
Zálezlech objevil ve znûlci velkobfiezen-
ského údolí minerál, kter˘ byl po nûm na-
zván Castellit. Chemicky vyjádfieno je to
kfiemiãitan a titaniãitan vápenat˘. Jeho
Ïluté krystalky se vyskytují narostlé téÏ
v Ïilách nerostÛ ve vyvfiel˘ch horninách.
Dnes víme, Ïe je to odrÛda titanu (sfénu).
Byl téÏ nalezen ve znûlci u Probo‰tova.
Castelli se zaslouÏil o geologick˘ prÛ-
zkum údolí, které se táhne na jihov˘chod
od Velkého Bfiezna kolem Homolského
potoka. 

Kfiivdili bychom Velkému Bfieznu, kdy-
bychom se nezmínili o vynikajícím pivu,
které sbírá medaile na v‰ech tuzem-
sk˘ch i zahraniãních v˘stavách a soutû-
Ïích.

První zmínky o pivovaru jsou z roku
1628, kdy byl souãástí panství. V roce
1753 nechal Ferdinand hrabû Harrach
postavit pivovarskou budovu. V roce
1842 získali panství Chotkové. 1873 si
pivovar pronajali Rudolf Eckelmann
a Vilém Wolfrum z Krásného Bfiezna, dr-
Ïitelé továrny na líh, droÏdí a likéry. V˘-
robu piva sice pozvedli, ale jako nájemci
nemohli pivovar dál roz‰ifiovat. 1876 byla
zaloÏena akciová spoleãnost, která pivo-
var pfievzala. 

Do 1. svûtové války byla zhruba tfietina
v˘roby urãena pro export. Pivo se vyvá-
Ïelo do Nûmecka, Anglie i USA.

HURÁ NA HOUBY...
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ZZZZ    ââââIIIINNNNNNNNOOOOSSSSTTTTIIII     NNNNAAAA····ÍÍÍÍ     ····KKKKOOOOLLLLYYYY
SoutûÏ Superstar

·kola hledala a na‰la své  superstar.
Îákovsk˘ parlament se nechal inspiro-
vat televizní soutûÏí a vyhlásil pro Ïáky
pûveckou soutûÏ. V bfieznu a dubnu se
konala vyfiazovací kola. Do finále, které
se uskuteãnilo 10. ãervna 2005 v aule
‰koly, postoupilo 6 dûvãat. Podpofiit fi-
nalistky pfii‰lo 160 divákÛ. Hlavním
sponzorem soutûÏe byla poãítaãová
firma pana Jifiího Mare‰e.

Nejvy‰‰í ohodnocení poroty ve
star‰í kategorii získala Tereza
Kubáková z 8. tfiídy a souãasnû
se stala i superstar publika, zís-
kala nejvíce hlasÛ. Okouzlila
písní z repertoáru Anety Langero-
vé Voda Ïivá.

Mlad‰í Superstar se stala Domi-
nika Franeková ze 3.A.

Crazy Look aneb „Dnes mohu vypadat potrhle“

K jiskfiivé  atmosféfie pûveckého klání
pfiispûli pfiíjemnû uvolnûn˘m projevem
Pepa Zahradsk˘ a Denisa Litterbacho-
vá, oba z 9.B.

Jdeme do ‰koly
jako kontejner,
okomentovala
svÛj vzhled dûv-
ãata na snímku.
Pfii pfiíleÏitosti
Dne dûtí se mohl
ten, kdo mûl od-
vahu,  odvázanû
vyhastro‰it.

Sbûr víãek
od pet
lahví 

vynesl 800 Kã,
které v pfií‰tím

‰kolním roce vû-
nujeme na dob-

roãinné úãely. 

▲

▲

▲

▲

▲
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·kolní 
jarmark

Ani letos nechy-
bûla dûtská
burza. Na hraã-
ky jsem uÏ
velk˘, ale
mohou je‰tû nû-
koho potû‰it,
fiíká ãtvrÈák
Martin.

Dûti vyzkou‰ely rÛzné atrakce

P¤EDSTAVUJEME ·KOLNÍ PROJEKTY
Projekt
„Îivot ve vodû“

Pod vedením vyu-
ãující pfiírodopisu
Evy Ka‰íkové  Ïáci
6. tfiíd zji‰Èovali ãis-
totu vody za pomo-
ci vodních Ïivoãi-
chÛ naloven˘ch v
Homolském potoce.
Uãili se vûdecky tfií-
dit vodní Ïivoãichy
a urãovat kvalitu
vody podle pfievlá-
dající skupiny.

▲

▲

▲ Nejvût‰í fronta byla na vÛz taÏen˘ koÀmi pana Musila
z Ole‰nice.
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LETO·NÍ ABSOLVENTI ·KOLY

9A                                                         9.B

27  absolventÛ se dostalo na maturitní obor, 11 jde na uãební obor. - Pfiejeme jim dobr˘ start.

Pfiíjemnou dovolenou v‰em
obãanÛm  pfiejí Ïáci
a pracovníci  základní ‰koly

BRANN¯ DEN
Ve spolupráci s Klubem civilní ochrany v Ústí nad Labem, Policií âR a Dobrovoln˘m hasiãsk˘m sborem z Velkého Bfiezna

byl uspofiádán 10. 6. 2005  brann˘ den. Îáci absolvovali hod záchrann˘m lanem, ‰plh, získali a procviãili znalosti a doved-
nosti v oblasti první pomoci, improvizované ochrany, topografii, dopravních situací a poÏární ochranû.
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Zpráva o ãinnosti TJ Spartak Valtífiov
Pfiíprava na podzimní ãásti sezóny 2004 - 2005 ve II.

tfiídû okresního pfieboru v kopané zahájilo na‰e muÏstvo
sérii pfiípravn˘ch zápasÛ opût pod vedením trenéra Míry
Hlaváãka. Na zaãátku odjela asi polovina muÏstva tra-
diãnû na Moravu, kde sehráli turnaj v malé kopané Mo-
rava laguna cup, kde 24 muÏstev hrálo v 6ti skupinách.
Na‰i se dostali mezi nejlep‰ích 8 muÏstev a skonãili na
hezkém 6 místû. Následoval dal‰í pfiíprava na domácím
hfii‰ti, kde ale na‰i hráãi nepodávali dobré v˘kony a vût-
‰inu tûchto zápasÛ prohráli, pouze jednou remizovali.
Tyto slabé v˘kony se zaãaly opakovat  i po zahájení pod-
zimní ãásti soutûÏe 2004 - 2005, tak Ïe na‰e muÏstvo
celou podzimní ãást hrálo na konci tabulky a nebylo
schopno se zvednout k lep‰ím v˘konÛm. Podzimní ãást
skonãili na pfiedposledním místû a s velk˘mi obavami se
ãekalo na jarní ãást. Pfies zimu muÏstvo trénovalo v ha-
lách, ale úãast na trénincích byla pofiád velice slabá
a mnoho hráãÛ ji nebralo váÏnû vzhledem k podmínkám,
které jim na‰e TJ nabízela i v zimû. Jaro soutûÏe zaãalo
o nûco pozdûji vzhledem k tûÏk˘m terénÛm a na‰e muÏ-
stvo zaãalo ukazovat, Ïe vût‰inou se jim dafií na jafie
a hráli zápas od zápasu lépe. Zaãali pfiedvádût dobré v˘-
kony a pomalu postupovat do stfiedu tabulky.Zaãali hrát
hezkou kopanou, dávat hlavnû branky a zaãalo se uka-

zovat, Ïe kdyÏ se dá muÏstvo fyzicky a hernû dohroma-
dy, dovede podávat dobré v˘kony a tím si získávat své
fanou‰ky, ktefií zaãali chodit na fotbal, kter˘ je bavil zrov-
na tak, jako hráãe.

Byla znát také pfiítomnost star‰ích hráãÛ, ktefií dovedou
muÏstvo uklidnit, povzbudit a naopak se také ukázalo, Ïe
fiada mlad‰ích hráãÛ se dostala z laviãky náhradníkÛ do
základního kádru a byli platn˘mi ãleny muÏstva, které
sv˘mi jarními v˘kony vybojovalo sedmé místo v tabulce.
Zb˘vá je‰tû poslední zápas s SPK Ústí, kter˘ by uÏ
nemûl zásadnû zmûnit postavení ve stfiedu tabulky. TJ
Spartak Valtífiov tímto dûkuje hráãÛm za v˘kony na hfii‰ti
na‰im fanou‰kÛm za úãast a povzbuzování na zápasech
a tû‰íme se na Vás pfii zahájení sezóny 2005 - 2006.

z dal‰í ãinnosti na‰í TJ bylo zaji‰Èování rÛzn˘ch akcí
pro dûti a dospûlé na na‰em hfii‰ti v loÀském roce na
podzim to byla Drakyáda a házení ‰ipek a vla‰tovek na
dálku. Zúãastnilo se 30 drakÛ rÛzn˘ch velikostí a tvarÛ
a velk˘ poãet divákÛ. Leto‰ní první akcí bylo pálení ãaro-
dûjnic, kde 28 krásn˘ch masek s velk˘m doprovodem
tvofiilo prÛvod na‰í obcí na hfii‰tû. Zde byly pfiipraveny
rÛzné soutûÏe ãarodûjnic, zapálení ohnû s následn˘m
vyhlá‰ením nejlep‰í ãarodûjnice. Pokraãovalo se volnou
zábavou, opékání vufitÛ a grilováním.

(Pokraãování na str. 10)

âARODùJNICE 2005

DRAKYÁDA 2004
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(Dokonãení ze str. 9)
Nejlep‰í akcí byl opût dûtsk˘ den, na kterém se se‰lo

asi 140 dûtí a je‰tû vût‰í poãet dospûl˘ch. SoutûÏilo se
o rÛzné ceny a sladkosti pro dûti v nûkolika disciplínách,
vãetnû jízdy na koních, skutrech, ukázka v˘cviku psÛ
a ukázka poÏární techniky. Dûtsk˘ den se i pfies velké
vedro, které bylo, vydafiil.

DùTSK¯ DEN 2005
Na závûr této zprávy bychom chtûli podûkovat na‰im

sponzorÛm a místním obãanÛm, ktefií nám pomáhají tyto
akce uskuteãÀovat a hlavnû podûkovat OÚ Velké Bfiez-
no za pozornost a finanãní pomoc, kterou vûnují na ãin-
nost na‰í TJ Spartak Valtífiov. TJ Spartak se opût tû‰í na
své pfiíznivce v sezónû 2005 - 2006.      15. ãervna 2005

Za Spartak Valtífiov Karel Turek

Informace o svozu Ïelezného ‰rotu,
velkoobjemového a nebezpeãného odpadu

Ve dnech 8. - 9. 4. 2005 probûhl
v obci Velké Bfiezno a Valtífiov svoz Ïe-
lezného ‰rotu. Celkem v leto‰ním roce
bylo vybráno 3,2 tuny Ïeleza, coÏ je
oproti loÀskému roku mimofiádnû málo.
DÛvodem je, Ïe nám bylo 2/3 ‰rotu roz-
kradeno. Vût‰ina obãanÛ zlodûje sama
vidûla, v nûkter˘ch pfiípadech jim i ‰rot
dala. ¤íkají, Ïe je to jedno kdo si ‰rot
vezme, hlavnû, Ïe je pryã. Ale opak je
pravdou.

Lidé si stále neuvûdomují, Ïe svoz
Ïelezného ‰rotu je jedním z mála pfiíj-
mÛ za odpady, kter˘ velmi ovlivÀuje
pfií‰tí cenu (za popelnice).

Ráda bych také zmínila, Ïe pfii svozu
velkoobjemového a nebezpeãného od-
padu bylo zji‰tûno, Ïe mnoho obãanÛ
odkládá velké mnoÏství Ïelezného od-
padu aã svoz této suroviny probíhá
vÏdy v pfiedchozím termínu. Chtûla
bych proto v‰echny obãany upozornit,
Ïe obec pfii tûchto svozech (velkoobje-
mov˘ch a nebezpeãn˘ch) za Ïelezn˘
‰rot peníze nedostává, ale naopak ho
je‰tû platí.

Vybízím proto obãany, aby pfii svo-
zech odkládali jen takov˘ odpad,
kter˘ je k tomuto urãen! 

Svoz velkoobjemového a nebez-
peãného odpadu se uskuteãnil v ter-
mínu 15.-16.4.2005 ve Valtífiovû a 22.-
23.4.2005 ve Velkém Bfieznû.

Jak si mohl kaÏd˘ v‰imnout v leto‰-
ním roce jsme nechali obãanÛm více
ãasu na úklid sv˘ch domÛ a proto jsme
zmûnili termíny svozÛ a to tak, Ïe jeden
t˘den se jezdilo pouze v obci Valtífiov
a druh˘ t˘den pouze v obci Velké Bfiez-
no.

Aãkoliv byli obãané s dostateãn˘m
pfiedstihem o zmûnách termínÛ infor-
mováni (plakáty, hlá‰ení místním roz-
hlasem) stalo se, Ïe se o t˘den dfiíve
v nûkter˘ch ãástech obce Velkého
Bfiezna zaãali vyskytovat hromady od-
padÛ. Vzhledem k tomu, Ïe jsme ne-
chtûli, aby tento nepofiádek obtûÏoval
okolí cel˘ t˘den, byli jsme nuceni ne-
chat tento odpad odvést dfiíve, neÏ byl
urãen termín svozu pro tuto obec. V ur-
ãeném termínu se pak na tûchto mís-
tech objevili nové, stejnû velké, ale
i vût‰í hromady odpadÛ.

V nûkter˘ch ulicích lidé vyhazovali
i velké mnoÏství skla a papíru i pfiesto,
Ïe na tento druh odpadu máme urãeny
kontejnery. I v tûchto pfiípadech obec

platí za nûco, za co by mohla peníze
dostat.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ (nere-
spektování svozov˘ch termínÛ, odha-
zování odpadÛ, které do svozu nepatfií
a odpadÛ pro které jsou v obci zfiízeny
kontejnery) nás leto‰ní svoz velkoobje-
mového a nebezpeãného odpadu stál
217 tis. Kã. 

Tato ãástka se promítne do ceny
popelnic v roce 2006.

Libu‰e Pokorná
Obecní úfiad Velké Bfiezno

VYÎÍNÁNÍ PLOCH
Pfiipomínáme tímto obãanÛm i ostat-

ním vlastníkÛm zelen˘ch ploch na
území na‰í obce, Ïe nastal ãas seãení.
Na‰e obec, jak jste si jistû v‰imli, jiÏ
svá prostranství vyÏíná. Dobfie udrÏo-
vané plochy v celé obci jsou vizitkou
celé obce, v pfiípadû jednotliv˘ch vlast-
níkÛ, je to jejich vizitka. 

Apelujeme na Vás, ti ktefií je‰tû neza-
ãali - uãiÀte tak.

Libu‰e Pokorná, 
Obecní úfiad Velké Bfiezno
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Z ãinnosti zvlá‰tní ‰koly
V dubnu se zúãastnila dûvãata 8. a 9. roã. soutûÏe

v pracovních dovednostech ,,0 zlatou vafieãku“ a Ïák L.
Novák reprezentoval ‰kolu v 9.roãníku soutûÏe zruãnos-
ti ÏákÛ 8. tfiíd zvlá‰tnich a speciálních ‰kol Ústecka ,,0
zlaté kladívko“ a vybojoval pro na‰i ‰kolu l. místo.

V dubnu jsem také mohli díky pfiíznivûj‰ímu poãasí zreali-
zovat akci, která byla jiÏ vyhlá‰ena na 17.3. - „Zasaì strom
pro Ústavu EU“ a na ‰kolní zahradû jsme zasadili spoleãnû
lípu. Kvûten byl ve znamení sportovních soutûÏí. Na novû vy-
budovaném víceúãelovém sportovním hfii‰ti v Ne‰tûmicích
se konalo okresní kolo Sportovních her, ve kterém se utkalo
72 dûtí ze 6 zvl. a spec. ‰kol. Nejlep‰í zástupci z jednotliv˘ch
‰kol soutûÏili ve skoku do dálky, hodu kriketov˘m míãkem,
vytrvalostních bûzích a sprintech. V silné konkurenci zástup-
cÛ ostatních ‰kol vybojovala L. Zárubová 2. místo v bûhu na
800 m v kategorii st.ÏákyÀ a J. Svobodová 2. místo ve skoku
do dálky v kategorii ml. ÏákyÀ. V kvûtnu jsme se také zú-
ãastnilí Bûhu zámeck˘m parkem, kter˘ pofiádala Z· ve V.
Bfieznû a ve kterém nás opût dobfie reprezentovala L.Záru-
bová, která obsadila v kategorii dívek 8. a 9. roã. v˘borné 2.
místo. Za zmínku stojí i v˘kon J. Svobodové, A. Proftové, B.
Palanové, M. Nováka a L. Nováka.

Kromû úãasti na sportovních akcích jsme uspofiádali v jed-
notliv˘ch tfiídách v˘tvamé dílny, kdy si Ïáci vyzkou‰eli tech-
niku malování na hedvábí. V˘sledkem byly vlastnoruãnû ma-
lované ozdobné ‰ály, které byly pûkn˘m dárkem kaÏdého dí-
tûte pro svou maminku ke Dni matek.

V mûsíci ãervnu jsme uspofiádali nebo se zúãastnili celé
fiady akcí, proto zmíníme ty nejzajímavûj‰í.Nejmlad‰í dûti se
vydali na v˘let do ústecké ZOO, pozvali jsme na besedu se
Ïáky k tématu prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ pracov-
níce Obãanského sdruÏení Drak, na stejné téma se uskuteã-
nily i besedy se ‰kolním metodikem prevence. Vybraní Ïáci
‰koly se zúãastnili zajímavé akce, kterou jiÏ ponûkolikáté po-
fiádá pro dûti ze zvl. a spec. ‰kol ústeck˘

DÛm dûtí a mládeÏe, kdy se dûti seznamují s jeho ãinnos-
tí, moÏnostmi vhodné náplnû volného ãasu. V‰ichni si mohli
vyzkou‰et techniku twistartu, seznámit se s prací na poãíta-
ãi a zúãastnit se krátké v˘uky bfii‰ních tancÛ.

V závûru ãervna nás je‰tû ãekají v˘lety do Bertina údolí
a na Erbenovu vyhlídku, na Vûtru‰i a VaÀovské vodopády
a do Zubrnic, v˘tvarn˘ a sportovní den, náv‰tûvy divadla
a závûreãné zhodnocení ‰kolního roku, kdy se rozlouãíme
s vycházejícími Ïáky.

V‰em dûtem pfiejeme pûkné prázdniny, hodnû nov˘ch zá-
ÏitkÛ a tûm vycházejícím také úspû‰né vykroãení do dal‰í
etapy jejich vzdûlávání..     

M. ProkÛpková,  fieditelka ‰koly

V˘let do planetária
ProtoÏe dûti ve ‰kolce rády po-

slouchaly ãetbu z knihu „Pohádky
z vesmíru“, vybrali jsme v˘let na
konci ‰kolního roku do planetária
v Teplicích, kde ãekalo dûti zajímavé
vyprávûní o hvûzdách, o Slunci
a o Mûsíci. Autobus nás v‰echny od-
vezl aÏ k cíli na‰eho v˘letu a v‰ech-
ny dûti i paní uãitelky se tû‰ily na
nové záÏitky. KdyÏ jsme v planetáriu
usedli do pohodln˘ch kfiesel, setmû-
lo se a nebe bylo plné hvûzd. V‰ech-
ny dûti, i ty nejmen‰í, sledovaly bez
jediného slÛvka pohádky promítané
do kopule planetária.Pohádkami
o Rákosníãkovi se dûti seznámily
s astronomickou tématikou, poznaly
nûkterá souhvûzdí a dozvûdûly se

mnoho zajímavého. Dûti si v˘let do pla-
netária pfiipomínaly pohádkami o Slu-
níãku a o planetkách, které se kolem
nûj otáãejí a kreslily obrázky Rákosníã-
ka se sv˘mi hvûzdiãkami.

V‰em dûtem i rodiãÛm pfiejeme slun-
né prázdniny.              Jana Jaro‰ová

Rákosníãka namaloval 
Martínek Kotrbat˘. 

Sluníãko Mariãka Neubauerová.
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FK Jiskra Velké Bfiezno - vítûz I. A tfiídy 2004/2005 nov˘ úãastník krajského pfieboru 2005/06
Stojící zleva: Lucka - vedoucí muÏstva, Lap‰o - asistent, Jirkovsk˘ st. - trenér, Kr˘sl, M. Kratochvíl, M. Dvofiák, ·ittler, ·Èast-
n˘, Joná‰, M. Melichar, Bázler, Luká‰ - pfiedseda FK; Sedící zleva: St˘blo, ·turm, J. Dvofiák, Cimpl, M. Jirkovsk˘, Barvínek,
Kulhánek - kapitán muÏstva, T̆ ce, ·ittler st. - masér

Fotbalisté Jiskry dosáhli svého cíle - postupují do krajského pfieboru
Tak dramatickou zápletku jaká na-

stala v závûru fotbalové I.A tfiídy by ne-
vymyslel ani nejlep‰í reÏisér. Na‰i fot-
balisté je‰tû dvû kola pfied koncem
soutûÏe ztráceli na vedoucí Vrbici ãtyfii
body a první místo v tabulce a tím i po-
stup do krajského pfieboru se zdály
b˘t ztraceny. 

Je potfieba ocenit pfiístup na‰eho muÏ-
stva, Ïe se rozhodlo bojovat do samého
konce, zaznamenalo ‰nÛru tfií vítûzství
a bodov˘ zisk z nich pfii shodû ostatních
pfiízniv˘ch okolností (lídr soutûÏe ztratil
v pfiedposledním kole za remízu doma
a v závûreãném kole po poráÏce na hfii‰-
ti zachraÀujících se Trmic celkem pût
bodÛ) nakonec Jiskru vynesl do ãela.

Postup do krajského pfiebor, resp. ná-
vrat po dvou letech, je velk˘m úspûchem
velkobfiezenského fotbalu a dal zapome-
nout na ne‰Èastn˘ sestup v sezónû
2002/2003, ke kterému nám „pomohly“
i objektivní okolnosti - zejména niãivá po-
vodeÀ v srpnu 2002, která nám zniãila
fotbalov˘ areál natolik, Ïe jeho obnova tr-
vala témûfi rok, po kter˘ jsme ztratili do-
mácí prostfiedí a museli hrát v azylu
v Malém Bfieznû. Navíc v té dobû sestu-
povaly z krajského pfieboru celkem ãtyfii
celky a ná‰ t˘m byl tím ãtvrt˘m odspoda.

Pro samou euforii z postupu v‰ak ne-
smíme nevidût nedostatky, které na‰e
muÏstvo v leto‰ní sezónû a zejména v její

jarní ãásti provázely - poãínaje tréninko-
vou morálkou hráãÛ a konãe jejich pfiístu-
pem a nasazením v zápasech. Zatímco
v podzimní ãást sezóny pro nás bylo do-
mácí hfii‰tû nedobytnou tvrzí, v jarní ãásti
se na‰emu muÏstvu dafiilo daleko více na
hfii‰tích soupefiÛ a z Velkého Bfiezna mûlo
dlouho témûfi komplex a ztratilo zde cel-
kem 10 bodÛ. 

Budeme-li trochu bilancovat, v jarní
ãásti sezóny 2004/2005 získala Jiskra
celkem 21 bodÛ za 6 vítûzství, 3 remízy
a 3 poráÏky pfii skóre 21 : 15. To je sice
ménû neÏ podzimních 28 bodÛ, ale to
zkresluje nestejn˘ poãet zápasÛ, kdyÏ
14. pÛvodnû jarní kolo bylo pfiededehráno
uÏ na podzim.

Na na‰ich 21 jarních vstfielen˘ch bran-
kách se podíleli 5x Vesel˘, 4x Joná‰
a St˘blo, 2x ·ittler a ·Èastn˘, 1x M. Meli-
char, Barvínek, ·turm a Cimpl.

Pln˘ poãet 12 zápasÛ sehrál na jafie
·ittler, o jeden ménû pak Barvínek,
·turm, St˘blo a Jirkovsk˘.

Po kaÏdém mistrovském zápase byli
vyhodnocováni tfii nejlep‰í hráãi muÏstva
v rámci soutûÏe Ústeckého deníku
o „Krále ústeck˘ch fotbalov˘ch trávníkÛ“.
Zde z na‰ich fotbalistÛ nejlépe uspûli
s 19. body Vesel˘, s 15. Kulhánek, s 10.
Joná‰, se 6. T̆ ce a s 5. body Cimpl
a ·ittler.

Mistrovské zápasy v krajském pfieboru
zaãnou uÏ 6. srpna, ãasu na pfiípravu

a konzolidaci muÏstva tedy není pfiíli‰
mnoho. V elitní krajské soutûÏi nás ãeká
silná konkurence - jestliÏe si uvûdomíme,
Ïe se budeme stfietávat s t˘my mûst jako
jsou napfi. Dûãín, Litomûfiice, Roudnice,
·tûtí, KadaÀ, Rumburk, je proti nim Velké
Bfiezno co do rozlohy a jistû i ekonomic-
kého potenciálu trpaslíkem. Nechtûli by-
chom v‰ak b˘t mal˘mi i co dofotbalového
projevu, i kdyÏ objektivnû vzato na‰ím
hlavním cílem v sezónû 2005/2006 bude
udrÏet se. K tomu je tfieba muÏstvo na
nûkter˘ch postech vhodnû doplnit a posí-
lit  - to je úkol pro v˘bor FK, a samozfiej-
mû optimálnû pfiipravit, coÏ bude mít
znovu na starosti V. Jirkovsk˘, kter˘ po-
kraãuje ve funkci hlavního trenéra. 

Letní pfiíprava bude zahájena zaãát-
kem ãervence a v jejím rámci na‰e muÏ-
stvo odehraje i dva letní turnaje - svádov-
sk˘ 23. ãervence a tradiãní Memoriál B.
Vejrycha 30. ãervence ve Velkém Bfieznû. 

Dûkujeme na‰im pfiíznivcÛm z Velkého
Bfiezna i ‰irokého okolí, Ïe své Jiskfie pfii
snaze o návrat do krajského pfieboru dr-
Ïeli palce a umûli povzbudit, i kdyÏ se
zrovna nedafii- lo. Cel˘ v˘bor FK i sami
hráãi by si v‰ak pfiáli, aby tak kvalitní sou-
tûÏ a dobr˘ fotbal, kter˘ se jistû bude hrát
i v na‰em podání, vidûlo mnohem více lidí
nûÏ je zatím bohuÏel ve Velkém Bfieznû
obvyklé.

Ing. Václav Luká‰
pfiedseda FK Jiskra Velké Bfiezno


