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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

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 obãanÛ - 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 pﬁilehl˘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 samozﬁejm˘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 celkovému zvelebování na‰í hezké obce.
Pouze bych si dovolil upozornit, Ïe zahrádkáﬁi spálí v ohni‰ti ostﬁíhané vûtve, suché shrabané traviny.
Je zakázáno vypalování luk, spalování mokrého listí, mokr˘ch travin a trestného ãinu se pﬁímo dpou‰tí ten, kdo spaluje 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.

Upozornûní pro obãany obce
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
Velké Bﬁezno a Valtiﬁov .12,22%
Malé Bﬁezno ..................15,32%
Homole u Panny ...........20,11 %
Zubrnice ..........................21,15%
Pavlína Linková

TIVOLI OPùT OTEV¤ENA
PovodeÀ na Labi v srpnu r. 2002 zaplavila v na‰í obci kromû jiného také
kulturní dÛm Tivoli. Voda dosáhla aÏ po
1 patro. První otevﬁení dveﬁí po povodni bylo hrozivé. V‰e vãetnû stropu bylo
nasáklé ﬁídk˘m bahnem a v objektu
stála voda.
Pﬁivolan˘ statik posoudil, Ïe není naru‰ena statika objektu a tak nastala usilovná práce o záchranu.
Obec poÏádala krajsk˘ úﬁad o podporu 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 pracovníci 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 vloupání nûkdo ukradl, coÏ policie dodnes
‰etﬁí. BohuÏel v dobû vysou‰ení nám
kdosi suterén opût vypláchl a tak vysou‰ení zaãalo na novo. Aby smÛly nebylo 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 odpovídal 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 listopadu 2003 byla stavební oprava celého
objektu ukonãena.
Dosavadní pronájemce Ústecké pivovary odmítla v˘zvu obce Velké Bﬁezno o ukonãení nájmu, k ãemuÏ obec
vedla nízká úroveÀ poskytovan˘ch sluÏeb z období pﬁed povodní o znaãkové
restauraci ani nemluvû a to tak, Ïe veﬁejnost pﬁestala KD témûﬁ nav‰tûvovat.
Zástupci Ústeck˘ch pivovarÛ, a.s. slíbili, 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-

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 ‰patn˘m stavem a zastaralostí. Pro rok 2004 byl novû upraven i nájem restaurace.
Starosta obce Velké Bﬁezno

DOPLNùNÍ ZELENù
Velké Bﬁezno letos na jaﬁe doplní zeleÀ v ulicích Ústecká a Klá‰terní. PÛjde celkem 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 odstranûní pﬁestárl˘ch dut˘ch ka‰tanÛ. V Aleji sportovcÛ v minulosti do‰lo k vykácení such˘ch nebo proschl˘ch stromÛ a je tﬁeba je nahradit.
Pavel Vomela, Zvelebovací komise Velké Bﬁezno

Obytn˘ soubor Vítov
Pro informovanost veﬁejnosti k pokraãující v˘stavbû souboru 61 rodinn˘ch domkÛ ve Vítovû s oznaãením
Vítov I. uvádím, Ïe z hlediska financování do‰lo k ãlenûní na I. a II.
etapu.
I. etapa, kde je investorem na‰e
obec se sestává z:
• Pﬁíjezdové komunikace od Litomûﬁické ul. po staveni‰tû RD, vãetnû
v‰ech sítí.
• Oprava a technologické vybavení
v˘tlaãné stanice pitné vody (bíl˘
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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 pivovary dokonãují jednání se sv˘m pﬁedchozím podnájemcem, kter˘ zde má
dodnes umístûn nábytek, aãkoliv nejasnosti 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, slouÏila kvalitnû v‰em i nadále. Má pro to
skvûlé pﬁedpoklady.
Václav Burian

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 stávajícími ãinÏovními domy V˘sluní.
II. etapa se stavá z celkové v˘stavby
61 RD a technické infrastruktury k nim.
Na základû dohod se zhotovitelem,
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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 jednotliv˘m ÏadatelÛm stavbu domku.
Kromû toho ve Vítovû je aktuelní
v˘stavba 6 domkÛ pﬁi silnici Litomûﬁická pod zahrádkáﬁskou osadou, aÏ
ke stávající novostavbû naproti PumprÛm. Jde o individuelní v˘stavbu
domkÛ a obec tyto pozemky v souãasné dobû stavebníkÛm prodává.
Václav Burian
Starosta obce Velké Bﬁezno

Zmûna územního plánu obce
Ve l k é B ﬁ e z n o ã . 2
Rozvoj na‰í obce Velké Bﬁezno vyvolává potﬁebu dal‰í zmûny územního plánu obce Velké Bﬁezno v poﬁadí jiÏ druhou.
Nutno dodat, Ïe i ﬁada obãanÛ poÏádala obec o tuto zmûnu s cílem jinak
vyuÏívat pozemky, které mají ve vlastnictví 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 Fikarová z Ústí nad Labem, která jiÏ
zpracovávala cel˘ územní plán obce
tak i zmûnu tohoto plánu ã. 1 a je s územím obce dostateãnû obeznámena,
navíc má k dispozici i v˘sledky prÛzkumÛ 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 dÛsledkÛm povodnû. Toky jsou vlastnictvím 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 zemûdûlskou pÛdu a navrhuje se její
transformace na zastavitelné území s
cílem realizovat zde obytné domy s nájemním bydlením. Jde vesmûs o vlastnictví obce, aÏ na 1 v˘jimku.
5) ¤e‰it proluku mezi „hájeãkem“ a
místní komunikací Zadní, kde jde rovnûÏ návrh dosavadní zemûdûlské vyuÏívání jako zahrádky, transformovat na
zastavitelné území, rovnûÏ jako v pﬁedchozím bodû 4) k v˘stavbû obytn˘ch
domÛ s nájemními byty. I zde jde o
vlastnictví obce. V obou pﬁípadech jde

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 oprávnûné osobû (pracovníkÛm Severoãesk˘ch sbûrn˘ch surovin Liberec)
a zabránili tak pﬁípadn˘m krádeÏím, které mají za následek men‰ího pﬁíjmu 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

Aktuality z finanãního úseku
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.3.2004 bude projednávat
rozpoãet na leto‰ní rok a rozbor hospodaﬁení 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

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 „PASTVINY“ mimo ochranné pásmo lesa. I zde
jde o zmûnu uÏívání dosavadní zemûdûlské pÛdy na zastavitelné území, s
cílem v˘stavby domkÛ. V tomto pﬁípadû
jde o soukromého majitele - obãana
obce.
Zmûna územního plánu obce probíhá dvoukolovû:
1) zadání
2) ãistopis.
V obou pﬁípadech je tﬁeba souhlasného stanoviska v‰ech dotãen˘ch orgánÛ státní správy.
Alena Bukoviãová
Stavební úﬁad Velké Bﬁezno

fondy /sociální fond, fond rozvoje bydlení/ 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 poloÏek je k nahlédnutí na úﬁedních deskách.
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 nûkolika investicemi:

•rrekonstrukce místní komunikace
Zadní
•rrekonstrukce komunikace ValtíﬁovNov˘ Les
•roprava chodníku a veﬁejného osvûtlení 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 prÛbûhu roku bude rozpoãet upravovat rozpoãtov˘mi opatﬁeními podle toho, jak
se budou potﬁeby obce a finanãní
moÏnosti vyvíjet.
Hana Fuchsová
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A znovu pitná voda
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOVOLIL BYCH SI VÁS INFORMOVAT O ZNOVUOBNOVENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY ZE ZDROJÒ VE VALTÍ¤OVù. V·ICHNI JIÎ VÍTE, ÎE OD 30.9.2003 BYLA ZASTAVENA DODÁVKA PITNÉ VODY
Z VALTÍ¤OVSK¯CH ZDROJÒ PRO MINIMÁLNÍ P¤EKROâENÍ STANOVENÉHO LIMITU PESTICIDNÍ LÁTEK.
Obec Velké Bﬁezno poÏádala Státní
Zdravotní ústav Praha o urãení mírnûj‰ího hygienického limitu pro pesticidní
látky, dusiãnany a zároveÀ zhodnocení
zdravotních rizik. Dne 5.3.2004 jsme obdrÏeli odborn˘ posudek jak na urãení
mírnûj‰ích limitÛ tak na zhodnocení
zdravotních rizik.(Tento posudek je
k nahlédnutí na Obecním úﬁadû). Na základû tohoto posudku byla podaná Ïádost ke krajskému hygienikovi a vydáni
souhlasu k zprovoznûní vrtÛ ve Valtíﬁovû. 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 dotãení 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 ukazatelích 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 veﬁejného zdraví.
6. Pﬁed zahájením dodávek pitné
vody s v˘‰e uveden˘mi mírnûj‰ími limity pro dusiãnany a jednotlivé pesticidní 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 dodávku drahé pitné vody od SãVaK.
Tímto obec Velké Bﬁezno dûkuje Severoãesk˘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 posudku ze Státního zdravotního ústavu.
Karel Jungbauer
tajemník Obecního úﬁadu

Hasiãi hlásí a informují
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 prÛmûrné 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 nehodû (Ole‰nice), 1x ke spadlé stﬁe‰e
na budovû Obecního úﬁadu (Zubrnice), 1x k ãerpání záplavové vody ze
silnice (V. Bﬁezno).
Ve v˘jezdech v tomto období absolvovala jednotka nejzávaÏnûj‰í
zásah v její dosavadní ãinnosti, kter˘m byl v˘jezd k poÏáru zahradní
obydlené chaty ve Valtíﬁovû dne 9. 1.
2004 ve veãerních hodinách (po
22.00 hodinû). Pﬁes vãasnost pﬁíjezdu jednotky k poÏáﬁi‰ti (do 5 minut)
a seznámení se se situací (do 1 minuty), Ïe v objektu chaty se nachází
malé dítû, nemohla jednotka provést
rozhodná opatﬁení k záchranû lid-
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ského Ïivota z dÛvodu rozsahu poÏáru
(III. stupeÀ), neboÈ by do‰lo k ohroÏení
ÏivotÛ samotn˘ch záchranáﬁÛ (vysoká
teplota). Jednotka provedla neodkladné úkony k ﬁe‰ení závaÏné situace (pﬁivolání dal‰ích sloÏek integrovaného
systému). K celé situaci ãlenové jednotky vyjadﬁují politování a pﬁipomínají jiÏ
zveﬁejnûné v˘zvy k ostraÏitosti obãanÛ
bûhem topného období.
V mimo zásahové ãinnosti se uskuteãnil v˘cvik s motorovou pilou v rozsahu 5 hod. za úãasti 4 hasiãÛ (Panocha
Jaroslav, Panocha Patrik, Kolev, Nedvûd, dále ‰kolení ﬁidiãÛ (9 hod. Kolev). Na údrÏbû techniky bylo odpracováno 54 hod. (vozidlo AVIA - 30
hod., LIAZ - 8 hod., motorová pila - 4
hod., technická kontrola - 12 hod.).
Kromû tého ãinnosti provádûla jednotka mytí v objektu Domova dÛchodcÛ
v rozsahu 3 hod. (3 hasiãi). dále byla
jednotka nápomocna pﬁi akci v Základní ‰kole ve Velkém Bﬁeznû v rozsahu 3
hod. (3 hasiãi).
K v nitﬁnímu Ïivotu jednotky je nutno
uvést, Ïe jednotka se od zaãátku roku
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2004 rozrostla o 2 ãleny (Nedvûd,
Pi‰l) a má v souãasné dobû 13
ãlenÛ.
V získávání sponzorÛ pro ãinnost
jednotky se podaﬁilo zástupcem velitele 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 hodnotû díla 18 000 Kã (nátûr a utûsnûní 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 sponzorské dary jimiÏ byl ﬁe‰en celkov˘
vzhled a zateplení objektu hasiãské
jednotky.
V závûru pravidelné relace ãlenové upozorÀují na nadcházející jerní
období, na dodrÏování ustanovení
o pálení ohÀÛ (likvidace porostÛ, odpadÛ) zákaz vypalování travních porostÛ apod.
Za JSDHO Velké Bﬁezno
Václav Bastl - velitel
Jaroslav Panocha - zástupce

LESY âESKÉ REPUBLIKY. S.D. Lesní správa Litomûﬁice informace obãanÛm
Obec Velké Bﬁezno leÏí v CHKO
âeské stﬁedohoﬁí, lesy v okolí obce obhospodaﬁují 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 lesích
(I) V lesích je zakázáno
a) ru‰it klid a ticho,
b) provádût terénní úpravy, naru‰ovat pÛdní kryt, budovat chodníky, stavût
oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáãky a sazenice stromÛ a keﬁÛ lesních dﬁevin,
d) tûÏít stromy a keﬁe nebo je po‰kozovat,

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 provádí 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 vyhrazená 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 dobytka lesními porosty,
o) zneãi‰Èovat les odpady a odpadky.
§ 22 -Bezpeãnost osob a majetku
(I) Vlastníci nemovitostí nebo investoﬁi staveb a zaﬁízení jsou povinni provést na svÛj náklad nezbytnû nutná
opatﬁení, kter˘mi jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zaﬁízení zabezpeãeny pﬁed ‰kodami zpÛsoben˘mi zejména sesuvem pÛdy, padáním kamenÛ, pádem stromÛ nebo jejich ãástí,
pﬁesahem vûtví a koﬁenÛ, zastínûním
a lavinami z pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa.
V pﬁípadû potﬁeby bliÏ‰ích informací
volejte na telefon:
605224537 Vomela Pavel
606877852 Ing. Pumprová Anna

Louãení se zimou a vítání jara

„Jarní zahrádka“ - Krist˘nka Kﬁivánková
do by se netû‰il na jaro a proã
nedat zimû najevo, Ïe by uÏ
mûla odejít. Tuto tradici jiÏ druh˘m rokem oÏivujeme a rozvíjíme
v na‰í mateﬁské ‰kole.
KdyÏ skonãí masopust, kter˘ oslavíme ma‰karním bálem, zaãínáme se
s dûtmi pﬁipravovat na oslavu lidového zvyku „Vyná‰ení Smrtky“.Pozorujeme probouzející se pﬁírodu a povídáme 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 podílejí v‰echny dûti.Nûkteré obstarají
slámu, ze které na dﬁevûn˘ kﬁíÏ pﬁi-

K

„Jarní zahrádka“ - Nela Batrynová

pevníme hlavu a ruce smrtky, jiné dûti
smrtku pomalují a vyzdobí, domalují detaily obliãeje, kter˘ vyjadﬁuje zlou babu
zimu.Pﬁi tûchto ãinnostech si dûti procviãují ﬁíkadla, kter˘mi doprovází smrtku na její cestû po obci k ﬁece.
Nejdﬁíve se dûti z obou tﬁíd shromáÏdí pﬁed mateﬁskou ‰kolou.Zde zaãíná louãení se smrtkou. Dûti utvoﬁí
kolem smrtky kruh a spoleãnû si
v‰ichni zazpíváme. Pak zaãíná nejatraktivnûj‰í ãást slavnostního dopoledne. V prÛvodu se zpûvem a ﬁíkadly
jdeme se smrtkou smûrem k ﬁece.Zde
smrtce naposledy zazpíváme. Vyvrcholením je odstrojení a hození smrtky do vody.

V prÛvodu nás doprovodily maminky 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 písniãku. Potom vodu otevﬁeme symbolick˘m klíãem. Obﬁad ukonãíme jemn˘m pokropením vody nabrané ze
studánky.
Teì uÏ se tû‰íme na opravdové
jaro se slavením velikonoãních svátkÛ.
Smrt nesem ze vsi, nové léto do
vsi, s ãerven˘mi vejci, Ïlut˘mi mazanci.
A. Bártová a J. Jaro‰ová
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ZE ÎIVOTA ZÁKLADNÍ ·KOLY
Recitaãní soutûÏ ZLATÁ RATOLEST

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

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 ekologickém poﬁadu Hra na zelenou. Televizní natáãení poﬁadu probíhalo 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.

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 sportovní událost, které se bude konat v pátek 7. 5. 2004.
Rekordy bûhu zámeck˘m parkem
1.tﬁídy
2.tﬁ.+3.tﬁ.
4.tﬁ.+5.tﬁ. - dívky
4.tﬁ.+5.tﬁ.
6.tﬁ.+7.tﬁ.
6.tﬁ.+7.tﬁ.
8.tﬁ.+9.tﬁ.
8.tﬁ.+9.tﬁ.

-

chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci

2001
1999
1998
2001
2000
2003
2002
2001
1998

Zdenûk Vegner
Jakub Kmoníãek
Pavla Kolmanová
BoÏena Radiãová
Jakub Kmoníãek
BoÏena Radiãová
Libor Lap‰o
Kateﬁina Radiãová
Luká‰ ¤ehák

1:13
2:16
3:03
3:03
2:41
2:56
2:56
3:47
6:53

●

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

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

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

min
min
min
min
min
min
min
min
min

Podûkování patﬁí firmû ·D reklama za triãka, obecnímu zastupitelstvu za ceny pro vítûze a ing. Musilovi, kastelánovi
velkobﬁezenského zámku, za moÏnost konat soutûÏ v zámeckém parku.
Bûh zámeck˘m parkem je situován do pﬁekrásného prostﬁedí 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 sportovnímu 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 kulturními pﬁehledy a v neposlední ﬁadû na internetov˘ch stránkách ‰koly.
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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

ZPRAVODAJ VELKÉ B¤EZNO a VALTÍ¤OV

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

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 Velemína. 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 svaãinu, propisovaãku, pﬁípadnû peníze na
vlak nebo autobus
Spoleãná akce ÏákÛ, uãitelÛ, rodiãÛ, absolventÛ a pﬁátel ‰koly!
Mezi úãastníky minul˘ch roãníkÛ
najdeme i tûchto 90 váÏen˘ch obãanÛ: pan Horálek, pan Hudeãek, pan
Koﬁínek, pan Haspra, manÏelé Fuchsovi, ing. Anto‰ko, paní âerná, paní Jakubínská, paní Zemanová, sleãna Tuãková, 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 Lípová, 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, sleãna Zárubová, paní Litterbachová, paní
Pflegshörlová, pplk. König, manÏelé
Nevolovi, sleãna Îelezná, manÏelé Hovorkovi, manÏelé Soukupovi, paní Kre-

idlová, pan Václavík, paní Sedláãková,
pan Bláha, paní FraÀková, pan Capljuk, paní Lípová, pan ·uma, manÏelé
Strnadovi, manÏelé Bastlovi, pan Vin‰,
paní Vegnerová, manÏelé Hiblerovi,
paní Pa‰ková, pan âáslava, paní Cermanová, manÏelé Macháãkovi, manÏelé Mare‰ovi, manÏelé ·mídovi, paní Jaro‰ová, manÏelé Královi.

Pﬁestávkov˘
pﬁedjarní

TURNAJ
V DÁMù
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. Nejlep‰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 Petera, 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 Martina V˘borná z 8.B.
Ivanka Nováková

Z ãinnosti Zvlá‰tní ‰koly ve Velkém Bﬁeznû
V leto‰ním ‰kolním roce se Ïáci na‰í ‰koly zúãastnili 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.Fliegerová a M.Trousil vybojovali ve dvouhﬁe pro na‰i ‰kolu nejvy‰‰í pﬁíãku. Tradiãní byla naopak na‰e úãast v okresním
kole v ko‰íkové.
Na‰ím zatím nejvût‰ím úspûchem kromû získání Poháru 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 zúãastnili 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 prezentovat 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 praktick˘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 netradiãní pﬁipomenutí si Dne uãitelÛ.
âtenáﬁÛm Velkobﬁezenského zpravodaje pﬁejeme pﬁíjemné proÏití svátkÛ jara.
Îáci a pracovníci Zv·
Velké Bﬁezno
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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 oãekávají zahájení jarní ãásti I.A tﬁídy, ve
které na‰e muÏstvo po podzimu figuruje na druhém místû tabulky jen s jednobodovou ztrátou na vedoucí Pokratice.
Tato dobrá v˘chozí pozice souãasnû
znamená reálnou ‰anci vybojovat prvenství a vrátit se do elitní krajské soutûÏe.
Jak se podaﬁí tento cíl naplnit, napoví 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 tﬁikrát na hﬁi‰ti soupeﬁe !
První provûrkou pﬁipravenosti a ambicí 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 muÏstvo povzbudit v hojném poãtu.
Od zaãátku ledna tohoto roku naordinoval 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 konkurenci osmi muÏstev s pﬁevahou vyhráli. Nutno v‰ak objektivnû konstatovat, 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 Mimoní, pﬁedním celkem libereckého krajského 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 favoritem 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 odhalili své rezervy v produktivitû. Generálkou na první mistrovsk˘ zápas, nepﬁíli‰ podaﬁenou, bylo povinné vítûzství
na domácí ‰kváﬁe 20.3. s SKP Ústí
v pomûru 1 : 0, ale kéÏ by platilo,“‰patná 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 Svádova, R. Kocveru a Berjaka do Malého
Bﬁezna, Radlu a Eggersdorfa do Valtíﬁova.
Problémem je, v prvních mistrovsk˘ch zápasech asi budeme ze zdravotních dÛvodÛ postrádat R. Melichara,
Cimpla a Spálenku, vÛbec k dispozici
nebude ze zdravotních a studijních dÛvodÛ J. Kratochvíl.
MLÁDEÎNICKÁ DRUÎSTVA

n˘m v˘razn˘m zmûnám a dÛvûru dostanou 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, Kulhánek, Barvínek, T˘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 T˘ce,
hráã âL Ne‰tûmice, na podzim hostující ve V‰eboﬁicích. Do Ne‰tûmic se vrátil 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 hostování do okolních klubÛ niÏ‰ích soutûÏí,

Na svoji premiéru mistrovsk˘ch zápasÛ 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 poctivû 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 pﬁípravn˘ 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-podlaÏní budova (kabiny, soc. zaﬁízení,
ubytovna) v areálu FK a stane se tak
dÛstojn˘m protûj‰kem kulturního domu
Tivoli, akci realizuje firma MIREL. Nejpozdûji v kvûtnu bude dokonãen a uveden do provozu volejbalov˘ a nohejbalov˘ antukov˘ kurt mezi travnat˘m
a ‰kvárov˘m hﬁi‰tûm, kter˘ bude k dispozici 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 upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe aktuální informace o sportovním dûní naleznou ve
fotbalové skﬁíÀce u prodejny Jednoty
ve Velkém Bﬁeznû.
Ing. Václav Luká‰
pﬁedseda FK Jiskra Velké Bﬁezno
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