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Foto F. Slaník

Vážení spoluobčané,
rok 2013 je za námi a stává se nezvratně historií, a je
na každém z nás zhodnotit, do jaké míry se nám podařilo naplnit naše předsevzetí, úkoly a přání. Uplynulý rok
byl z pohledu vedení města velmi významný, a to z důvodu ukončení I. etapy revitalizace centrální části náměstí, což je jistě zásadní proměna. Názory na tuto změnu jsou pozitivní a pro nás bylo nové náměstí, slavnostně nasvícené na první adventní neděli, pouze potvrzením
toho, že je to cesta správným směrem. K celkovému dojmu
přispěly i opravy fasád domů a střech na náměstí, a to
nejen na domech ve vlastnictví města. Z dalších velmi
úspěšných akcí realizovaných v minulém roce je přestěhování galerie L. Kuby ze zámku do nově zrekonstruovaných prostor bývalé jezuitské koleje. Odbor kultury,
ve spolupráci s radou města, pověřil Ing. Arch. Ondřeje
Kamenického architektonickým ztvárněním nové galerie
a vznikly tak velmi originální a neotřelé výstavní prostory, které jistě již většina z Vás navštívila. Dokončení
projektu digitálního povodňového varovného a vyrozumívacího systému pro město a spádové obce je jednou
z dalších úspěšně zvládnutých akcí. Následují: chodník
v Sadové ulici, výměna oken v domě čp. 132, dokončení
opravy lavic na tribuně stadionu, prořez stromů na
hřbitově a okolo rybníku Sázka, oprava chodníku L. Kuby
a další.
Jako každý rok, tak i letos, jsou připravené projekty
a žádosti na akce, z nichž, jak věříme, bude valná většina úspěšně realizována. První investice začíná již v lednu projektem „Kanalizace Martinice“, který bude dokončen v listopadu letošního roku. Další akcí je dlouho
očekávané zateplení budovy ZŠ. V letošním roce bude zateplena přístavba školy z roku 1978, spojovací krčky
budovy a obě tělocvičny, včetně výměny oken. Jako poslední proběhne v průběhu roku 2015 výměna oken
na původní budově školy. Také další etapa revitalizace

náměstí je plánována na letošní rok, kdy by měla zároveň probíhat rozsáhlá oprava průtahu silnice č. 19
v úseku od VOŠ a SOŠ do poloviny Počapské ulice. Termín stavby je závislý na projektové připravenosti Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem komunikace,
nebo obě stavby by měly probíhat současně.
Z dalších akcí, které jsou ve stadiu připravených projektů, jenom stručně: odbahnění rybníku Sázka, dětské
hřiště mezi školkami, zateplení budov 1. a 2. MŠ, dokončení výměny oken v čp. 132 – dům s peč. službou,
přechod a osvětlení přechodu v ul. Bubovická, revitalizace zeleně včetně naučné stezky a rekreačních venkovních center, vybudování kompostárny, dokončení II. etapy chodníku L. Kuby a další.
Kromě těchto zmíněných větších investic se vedení
města snaží o získání dalších prostředků na údržbu
a rozvoj služeb z fondů Středočeského kraje. Rozpočet
města samozřejmě nezapomíná ani na příspěvkové organizace, občanská sdružení a ostatní organizační složky
města, které přispívají ke zkvalitnění života v našem
městě. S finanční podporou mohou počítat i v tomto
roce, kdy město zároveň nabízí možnost odpracování
placených brigád.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že tématem č. 1 pro
vedení města, je zubní ordinace. Zastupitelstvo města
rozhodlo o investici do vybavení zubní ordinace, která
bude majetkem města, a předpokládáme podstatně větší
okruh případných zájemců z řad mladých lékařů, kteří
nemají potřebné finanční prostředky na vybavení zubní
ordinace, což je cca 1,7 mil. Kč.
Co z těchto plánů a představ se nám podaří skutečně
zrealizovat ukáže rok 2014. Přeji nám všem, a je to rok
úspěšný.
Ing. Petr Procházka
místostarosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 10. 12. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:

1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 19. 11. 2013
a zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledek výběrového řízení na TDI - ZŠ Březnice zlepšení tepelně
technických vlastností. Nejvýhodnější nabídku ve výši 350.234,50 Kč
s DPH podal Ing. Miroslav Běhoun, Jince. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul). Návrh usnesení byl přijat.
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace Martinice - Březnice“ ze dne 5. 12. 2013. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení
„Splašková kanalizace Martinice - Březnice“ ze dne 5. 12. 2013. Dále
pověřuje místostarostu města v případě, že nebude možné uzavřít
smlouvu s vybraným uchazečem, uzavřít smlouvu s druhým v pořadí, v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne
30. 10. 2013.
5. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 26. 11. 2013.
6. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 27. 11. 2013.

1. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č. 3/2013 včetně příloh.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
2. Výsledek výběrového řízení na akci ,,ZŠ Březnice - Zlepšení tepelně technických vlastností“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s vybranou firmou RIOS Příbram s. r. o., Rožmitál pod Třemšínem
za celkovou cenu 11.309.794,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul). Návrh usnesení byl přijat.
3. Rozpočtové opatření č. 7/2013 dle přílohy a úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12. 2013.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2014 dle přílohy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOUHLASÍ:
1. Se zařazením správního území města Březnice do územní působnosti
Integrované strategie území MAS Podbrdsko o.s. na období 2014 - 2021.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
Ing. Petr Procházka v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu: Jana Bendová v.r., Jaroslav Paprštein v.r.

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 14. 1. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 10. 12. 2013
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 20. 9. 2013.
3. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 6. 12. 2013.
4. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne
16. 12. 2013.
5. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 3. 1. 2014.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOUHLASÍ:
1. Se zápisem stavby jezu, na pozemku p.č. 1739 v k.ú. a obci Březnice, pod novým parcelním číslem p.č. 1739/2 o výměře 26 m2 dle
geometrického plánu č.1271-2013557/2013, dosud nezapsaného
v evidenci katastru nemovitostí. Pozemek, který bude zapsán v KN
pod novým parcelním číslem p.č. 1739/2 o výměře 26 m2 , v k.ú.
a obci Březnice, zůstane nadále v majetku města Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

do 16. 12. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory zastupitelstva města za rok 2013 dle přílohy. Zastupitelstvo města bere
na vědomí výši finančních darů předloženou předsedy výborů pro
jednotlivé členy dle příloh.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLÍ:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro mládež, tělovýchovu a sport
p. Vlastislava Placáka, Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA POVĚŘUJE:
1. Radu města jednáním o odkoupení zařízení zubní ordinace
do výše 700.000,- Kč.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 971/2 o výměře cca 21 m2 za
cenu 153 Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice manželům I. a J. H., Březnice.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 29. 11. 2013

Ing. Petr Procházka v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Fiřtíková v. r.
Mgr. Oldřich Motáň v. r.

ZAHÁJENO ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KANALIZACE V MARTINICÍCH

V prosinci 2013 byl vybrán dodavatel na realizaci projektu
„Základní škola Březnice - Zlepšení tepelně technických vlastností“. Ze 12 přihlášených uchazečů byla vybrána společnost
RIOS Příbram spol. s r. o., která předložila nejnižší cenovou
nabídku. S touto společností máme již dobré zkušenosti s realizací obdobného projektu na zateplení obou budov Polikliniky
Březnice. Realizace projektu bude pokračovat na jaře letošního
roku a její ukončení se předpokládá nejpozději v srpnu 2015.
Zateplením obvodového pláště, střechy a výměně oken dojde
k významným úsporám energie.Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie , primární oblast podpory
3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor
energie.
Jiří Štěrba, starosta

Koncem minulého roku byla zahájena realizace projektu
„Splašková kanalizace Martinice - Březnice“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní, primární oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů.
Realizací projektu dojde k bezpečné likvidaci odpadních vod,
které budou odváděny do městské ČOV. Zhotovitelem stavby je
společnost STAMOZA, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu v rámci výběrového řízení ze 16 přihlášených uchazečů. Ukončení
realizace projektu je plánováno na listopad letošního roku.
Jiří Štěrba, starosta
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STATISTICKÝ PŘEHLED za rok 2013 – Informace odboru vnitřních věcí MěÚ Březnice
ÚDAJE Z EVIDENCE OBYVATEL
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2013
Březnice
3 254
Bor
70
Dobrá Voda
32
Martinice
55
Přední Poříčí
44
Zadní Poříčí
24
celkem
3 479
průměrný věk: 42,44 let (ženy – 44,18 let / muži – 40,61 let)
změny za rok 2013
narození
26
úmrtí
43

přistěhování
odstěhování
stěhování v rámci Březnice

67
72
84

PODATELNA
- počet došlých a vypravených dokumentů – 14 259
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – 121
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního
rejstříku…)
- počet vydaných rybářských lístků – 38
SOCIÁLNÍ PRÁCE
sociální šetření celkem – 148
- sociální šetření v rodinách – 32
- sociální šetření u seniorů a zdravotně znevýhodněných – 96
- sociální šetření na dožádání – 20
Město Březnice vykonává opatrovnictví 4 osobám, kterým byla
omezena svéprávnost.
PŘESTUPKY
Počet došlých oznámení v roce 2013: 97
Počet nedořešených přestupků z roku 2012 přecházejících k projednání: 16
Celkem k projednání: 113
Jednotlivé přestupky:
Nejvíce bylo, stejně jako v minulých letech, projednáno přestupků
proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm.c) zákona o přestupcích v platném znění. Následují přestupky podle § 50 zákona
o přestupcích v platném znění (proti majetku).
Oproti minulému období došlo k navýšení přestupků proti veřejnému
pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby a rušení nočního klidu).
Sankce:
21 méně závažných přestupků bylo vyřízeno uložením blokové pokuty na místě u přestupkové komise, což přispělo k zjednodušení
a zrychlení přestupkového řízení.
Takové vyřízení je možné v případech, kdy přestupce vinu přizná a je
ochoten blokovou pokutu na místě uhradit. V blokovém řízení odpadá povinnost úhrady nákladů přestupkového řízení.
Řešení méně závažných přestupků blokově je vhodné pro obě strany
(jak správní orgán, tak pachatele). Bloková pokuta je jednak účinný
nástroj, jak na přestupce působit výchovně a preventivně, tak záruka
okamžité úhrady uložené pokuty bez následného vymáhání.
V dalších případech bylo uloženo napomenutí nebo pokuta dle příslušných ustanovení zákona o přestupcích a to jednak ve správním
řízení a jednak ve zkráceném (tzv. příkazním) řízení.
Je-li nařízeno ústní jednání, při kterém je pachatel uznán vinným
ze spáchání přestupku, ukládá správní orgán kromě sankce povinnost
uhradit náklady přestupkového řízení v paušální částce 1.000,- Kč, stanovené vyhláškou ministerstva vnitra.
Celkem bylo na samotných pokutách uloženo přes 20.000,- Kč,
k tomu je nutné přičíst náklady řízení, které činily více než 10.000,- Kč.
Dobrovolně neuhrazené sankce jsou předávány k vymáhání finančnímu odboru MěÚ Březnice.
V lednu 2013 byly takto předány k vymáhání neuhrazené pohledávky
KPP za rok 2012 ve výši 17.000,- Kč. V červenci 2013 za 1. pololetí
roku 2013 jsme předali k vymáhání částku ve výši 6.000,- Kč. V těchto
částkách jsou zahrnuty jak pokuty, tak náklady přestupkového řízení.
Bylo vydáno 193 výpisů z evidence údajů o přestupcích, ve kterých
na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda
osoba byla či nebyla projednávána před přestupkovou komisí.
Porovnáním statistických údajů zjišujeme, že v roce 2012 došlo
k výraznému navýšení počtu oznámených přestupků (z 65 na 100).
Tento počet se výrazně nezměnil ani v roce 2013.
MATRIKA
Matriční obvod Březnice tvoří obce: Březnice, Drahenice, Hlubyně,
Horčápsko, Hudčice, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
Matriční úřad Březnice zapisuje matriční události (úmrtí,
narození, manželství), k nimž došlo v jeho správním území
(viz obce uvedené výše). Následně po zápisu události vysta-

vuje matrika Březnice úmrtní, rodné či oddací listy a vyřizuje agendu s tím související.
Počet úmrtí v matričním obvodě celkem: 29
Z toho: v obci Březnice: 19, v obci Koupě: 1, v obci Hlubyně: 1, v obci
Nestrašovice: 2, v obci Tušovice: 1, v obci Tochovice: 2, v obci Starosedlský Hrádek: 1, v obci Hudčice: 1, v obci Horčápsko: 1.
Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
Počet sňatků v matričním obvodě celkem: 35
z toho: v obci Březnice: 33 (zámek – 21, reprezentační sál – 10, zámecká kaple – 1, nádvoří konvent – 1), v obci Nestrašovice: 1, obci
Tochovice: 1 / sňatky s cizinci: 2 – Velká Británie, 1 – Slovensko
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným
před matričním úřadem: 12
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vystavuje se občanovi ČR, který hodlá uzavřít sňatek v cizině): 1
Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu z matriky: 17
Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 29
Rozhodnutí o změně příjmení: 3
Podklady k zápisu do zvláštní matriky Brno (zápis narození,
úmrtí, sňatku občana ČR, ke kterému došlo v cizině): 1
Počet legalizací (ověření podpisů na listinách) a vidimací
(ověření fotokopií listin): 762
Na jaře a na podzim proběhlo slavnostní vítání dětí do života, kterého se zúčastnilo: 22 dětí se svými rodinami.
S příchodem nového roku bychom rádi připomněli občanům,
že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města o poskytování
dárkových poukázek ve výši 300,- Kč občanům, kteří se dožívají životního jubilea 70, 75, 80, 85 a výše a mají trvalý pobyt
na území našeho města – tj. Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice,
Přední Poříčí a Zadní Poříčí. Rádi vám dárkový kupon a pamětní
list předáme bu přímo u vás doma nebo lze individuálně domluvit
i jiné převzetí (např. v podatelně městského úřadu). K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat, potřebujeme ovšem
vzhledem k ochraně osobních údajů váš souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města. Vyplněný pak můžete odevzdat na
podatelně městského úřadu. Tato informace se týká nových jubilantů. Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový.
Původní platí do odvolání.
A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a nebudete zveřejněn(a) v Březnických novinách
Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas k opakovanému
zpracování mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště,
datum narození) v souvislosti s mými životními jubilei:
jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) - jméno a příjmení
datum narození
bydliště: ulice, č. p., obec
podpis
SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

B: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a budete zveřejněn(a) v Březnických novinách
Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas k opakovanému
zpracování mých osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště,
datum narození) a jejich opakovanému zveřejnění v Březnických novinách v souvislosti s mými životními jubilei:
jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) - jméno a příjmení
datum narození
bydliště: ulice, č. p., obec
podpis
SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

Pracovníci odboru vnitřních věcí MÚ Březnice
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Sprejer
Ze v průchodu u březnického náměstí poničil kdosi neznámý pod rouškou tmy z 16. na 17. listopadu. Hnědou barvou zde
vytvořil různé symboly a hesla. Svým jednáním způsobil škodu
ve výši 10 tisíc korun. Dopustil se tak přečinu poškození cizí
věci a hrozí mu v případě dopadení až roční vězení.

Zlodějny
Dům v Tušovičkách poctil svou návštěvou neznámý pachatel.
Mezi 26. listopadem a 10. prosincem odcizil z vnitřních prostor ocelová kamna, propanbutanovou bombu a svařovací soupravu. Z chléva ještě odnesl tři bomby na propan-butan, tři litinové tály od kamen a hliníkový žebřík. Nechal za sebou škodu ve výši 31 tisíc korun.
Dva kusy dřevěných dveří i s rámy v rozloženém stavu, jedny
dvoudílné garážové dveře a jedna vjezdová vrata ze dřeva s ozdobou slunce kdosi ukradl z truhlárny v Zadním Poříčí. Pro věci
si zloděj přišel mezi 4. a 10. prosincem. Vzniklá škoda je
36 tisíc korun.

Z MĚSTA
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KOMUNITNÍ
PROJEDNÁVÁNÍ
aneb Co je třeba ve Vašem regionu změnit
V lednu 2014 uspořádala Místní akční skupina Podbrdsko
Veřejné projednávání strategie rozvoje regionu. V Milíně, Rožmitále a Březnici bylo diskutováno s tamními obyvateli, co na svém
území potřebují změnit, co jim v regionu schází a jaké problémy
je třeba urychleně řešit.
V Milíně vidí nejvyšší priority ve vytvoření cyklostezek po okolí,
naučných stezek a opravy cest a prostranství kolem památníku
Slivice.
V Rožmitále místním obyvatelům nejvíce chybí větší koupaliště se zázemím, potřebují posílit autobusové spoje a podpořit
více drobných ubytovacích kapacit.

Měl u sebe větší množství marihuany i peněz
Policisté zastavili 9. ledna večer na Březnicku dva „zlobivé“
řidiče. Jeden (28 let) měl pozitivní test na marihuanu a u druhého (25 let) byly při kontrole vozidla nalezeny dva plastové
sáčky, které obsahovaly rostlinnou látkou o váze 170 g. Testem
hlídka zjistila, že by se mohlo jednat o marihuanu. Navíc měl
dotyčný motorista u sebe také 100 tisíc korun v hotovosti.
Ve věci probíhá další šetření.

Jízda pod vlivem
Dne 13. ledna navečer zkontrolovala hlídka v obci Tochovice
48letého řidiče. V dechu mu bylo naměřeno 0,12 promile. Následující den ve stejnou dobu policisté zastavili v Březnici
56letého motoristu, u kterého byla také dechová zkouška pozitivní. Přístroj vykázal hodnotu 0,26 promile.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

Co by se v Březnici mělo urychleně řešit je vysoká nezaměstnanost, využití Brownfieldu – Sublima a vytvořit v Jezuitské koleji centrum pro setkávání lidí různých generací.
Závěry, které byly z tohoto jednání získány, budou použity spolu
s výsledky z dotazníkového šetření na vytvoření Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro roky 2014 – 2020. Dle této
strategie budou v příštím plánovacím období na území MAS
Podbrdsko podpořeny žádané oblasti.
Veškeré návrhy, které v jednotlivých komunitních projednáváních
považovali lidé za důležité jsou na www.maspodbrdsko.cz.
Kancelář MAS Podbrdsko

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V BŘEZNICI
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás blíže seznámit s činností sběrného dvora v Březnici, který byl předán do plného provozu schválením provozního řádu Krajským úřadem Středočeského kraje.
Nejprve se zmíním o otevírací době, která je mimo svátků
stanovena takto:
pondělí a pátek od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 17.00 hod.
sobota
od 8.00 do 12.00 hod.
Účel sběrného dvora spočívá ve zvýšení účinnosti celého systému tříděného sběru v Březnici a přilehlých obcích. Zejména
jde o zajištění místa, kam mohou původci odpadů občané
(všechny fyzické osoby, které mají na území města a přilehlých
obcích trvalý pobyt) Březnice a fyzické osoby, které mají na
území města nebo v přilehlých obcích ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, odkládat ostatní
a nebezpečné složky komunálních odpadů, a tím snižovat toxicitu zbytkových odpadů.
Odpady jsou ve sběrném dvoře roztříděny do shromaž ovacích
prostředků v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Po nashromáždění jejich dostatečného množství, tak aby jejich transport
do koncového zařízení byl ekonomický, jsou předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.
Nyní bych Vás chtěl informovat o tom, co vše je možno na
sběrném dvoře ukládat. Největší zastoupení z uložených odpadů má objemný komunální odpad - což jsou koberce, nábytek,

atd., dále se jedná o papír, sklo, textilní materiály, plasty, pneumatiky a kovy.
Současně sběrný dvůr plní úlohu místa zpětného odběru použitého elektrozařízení zpětného odběru elektromateriálu, což
znamená, že veškeré elektrospotřebiče a jejich součásti, které
by měly být kompletní, může kdokoli na sběrném dvoře uložit. Zde jsou základní druhy elektrospotřebičů - pračky, myčky,
monitory, počítače, audio, video technika, bojlery, sporáky, ledničky, mrazáky, luxy, tiskárny, světelné zdroje - (žárovky zářivky atd.) a kabeláže.
Poslední okruh odpadů, na který bych chtěl upozornit, jsou
nebezpečné odpady. Tyto jsou separovány ve zvláštním oddělení
a podléhají jinému režimu nakládání než komunální odpad.
Pro představu uvedu několik příkladů nebezpečného odpadu,
který lze ve sběrném dvoře uložit. Jsou to oleje přírodní i minerální, barvy, ředidla, kyseliny, zásady, baterie, pesticidy
a jiné.
Bohužel sběrný dvůr kapacitně není zařízen na odběr všech
druhů odpadů a některé druhy odpadů jsou objemově omezeny.
U právnických osob a osob, které nemají trvalé bydliště v obci
Březnice, nebo přidružených obcích, jsou ještě další omezení.
Pokud budete mít dotazy k čemukoli, co je spojeno s provozem sběrného dvora, budou Vám zodpovězeny správcem sběrného dvora na tel. 777 711 635.
Petr Bartuněk
vedoucí odd. TS města Březnice

2/2014

STP / Z MĚSTA

BŘEZNICKÉ NOVINY

5

UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále komunální odpad), aby všechny své nedoplatky neprodleně
uhradili.
Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme. Splatnost je do 30. 6. každého roku. Poplatek
za komunální odpad na rok 2014 je ve výši 450,- Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském roce podle konkrétní sazby!
Nedoplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Města Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého Finančního úřadu
Březnice): pondělí a středa 8.00 - 11.00, 12.00 – 17.00 hod., pátek 10.00 – 12.00 hodin.
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského
úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné
identifikovat platbu.
Dagmar Fiřtová, referent finančního odboru MěÚ Březnice

STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 5. února
2014 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hod. za účasti
paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.

P Ř I P R AV U J E M E
5. února 2014 (středa) – jedeme do divadla A. Dvořáka v Příbrami na bláznivou komedii podle filmu Woody Allena PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA. Odjezd od Kova
v 9.15, v 9.20 hodin z autobus. nádraží v Březnici, z Tochovic
v 9.30 hodin. Cena 130,- a 150,- Kč včetně dopravy. Kdo se nedostane na představení a měl by ještě zájem, představení se
bude opakovat 28. 5. 2014.
18. února 2014 (úterý) – se uskuteční ve spolupráci s MěKZ
Tematický zájezd do Prahy. Dopoledne navštívíme Náprstkovo muzeum, odpoledne výstavu L. Kuby na Hradčanech. Odjezd v 8.00 hod. od KOVA, 8.10 z autobus. nádraží, 8.15 z Tochovic. Cena 250,- Kč včetně dopravy a vstupů. Předpokládaný příjezd v 17.00 hodin.

Jdeme do kina
19. února 2014 (středa) – budou v místním kině v KD promítat americký film ANNA KARENINA, romantické dra-

ma od L. N. Tolstoje. Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Začátek je ve 13.30 hodin. Vstupné je 30,- a 50,- Kč.
Občerstvení: káva a čaj.

Předběžná informace
Na muzikál MAUGLÍ nás zve STP Milín. Odjezd do pražského divadla Kalich je z autobus. nádraží v Březnici dne 22. 3.
2014 (sobota). Cena 400,- Kč. V případě plně obsazeného
zájezdu bude cena snížena. Čas odjezdu bude včas oznámen.
Výlet do Lenory bude 29. 4. 2014 (úterý). Pro velký počet
zájemců se bude opakovat!
Informace a přihlášky osobně u p. Feitové v lékárně
v Březnici nebo na tel. číslech: 318 682 050, 721 603 455.

Důležitá informace
Všimli jste si, že se naše organizace jmenuje již jinak? Místo
SPCCH spadáme dnes pod STP v ČR, o.s. (Svaz tělesně postižených). Tedy: MO STP Březnice (Místní organizace, Svaz
tělesně postižených Březnice). Podrobnosti se dozvíte na jarní
členské schůzi 8. dubna 2014.
Za výbor STP Březnice
připravila Jana Štefanová

„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRO CHARITU 2014
Letos se opět tři skupinky tříkrálových koledníků z Březnice
přidaly ke koledníkům z Charity v Rožmitále a zapojily se do
celorepublikové „Tříkrálové sbírky pro Charitu“.
Skupinky Tří králů, pod vedením paní D. Nesvedové, J. Bartákové a P. Liebnerové, se vydaly vybírat do některých březnických domácností, základní školy a dalších organizací peněžní
dary na prospěšnou věc. Finanční dary se vybíraly do speciálně
označených kasiček. Charitní koledníci nešli s prázdnou, ale
měli pro dárce balíčky cukru nebo kalendáříky.
Charita Rožmitál organizovala tuto sbírku už potřinácté.
V Rožmitále vybíralo celkem 6 skupinek za velké účasti rožmitálských Skautů. Dále se vybíralo ve Voltuši a Hvož anech.
LETOS SE V BŘEZNICI PODAŘILO VYBRAT KRÁS NÝCH 7 058 Kč. CHARITA ROŽMITÁL TAK VYBRALA
CELKEM 29 697 KČ.
JAK JE VÝTĚŽEK SBÍRKY VYUŽIT?
Vybraná částka je odeslána na sbírkový účet Charity ČR, která pak Charitám, které sbírku organizovaly, přidělí 65 % z vybrané částky na schválený místní záměr.
V Březnici bylo v minulých letech schváleno několik záměrů
a z výtěžku sbírky byl spolufinancován například venkovní betonový stůl na stolní tenis, který je v současné době umístěn v areálu
koupaliště a dále vybavení dětského koutku v místním Středisku výchovné péče. Ve spolupráci se sociální referentkou MěÚ
Marcelou Pinkavovou byly vytipovány děti ze sociálně slabších
rodin a těm se přispělo na školní pomůcky. Příspěvek pomohl

i rodině se zdravotně postiženým
dítětem na zakoupení kompenzační pomůcky na dýchání.
Část výtěžku v loňském roce putovala do Mateřského centra Pampeliška Březnice (byl zakoupen zahradní stan a výtvarné potřeby na
programy pro rodiny s dětmi).
Další část loňského výtěžku
pomohla financovat projekt
„Kola pro Afriku“, uspořádat rodinný program – cyklistické odpoledne „Kola, kolečka“ a zorganizovat setkání rodičů a dětí
cizinců a českých rodin ve spolupráci s MC Pampeliška, Kulturním gangem Březnice a občanským sdružením InBáze Berkat,
pobočka Rakovice.
35 % ze sbírky použije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a sociální pomoc u nás i v zahraničí.
VELKÝ DÍK PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ TŘEBA
I DROBNÝM DAREM PŘISPĚLI, A TAKÉ DĚTEM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM A VEDOUCÍM SKUPINEK, KTEŘÍ POMOHLI DOBRÉ VĚCI.
KDO BY CHTĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO CHARITNÍ
SBÍRKY, MŮŽE POMOCÍ DÁRCOVSKÉ SMS. DMS
KOLEDA POSLAT NA Č. 87777 (CENA SMS JE 30 Kč,
CHARITA OBDRŽÍ LETOS NOVĚ 28,50 Kč).
Charita Rožmitál p. Tř.
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.20
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.40
14.35
14.40
15.28
16.20
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.05
6.35
6.40
7.00
7.35
8.30
9.25
13.30
13.37
14.07
15.37
15.12
16.00
16.52
17.37

P
P
P
P
P
Š
Š
P
P
P
Š
P
P
Š
P
Š
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10 –
6.20 –
7.10 –
10.00 –
12.10 –
12.35 –
14.00 –
14.30 –
14.45 –
14.45 –
15.40 –
16.25 –
16.30 –
17.35 –
18.20 –

7.00
7.25
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.12
15.25
16.15
16.55
16.59
18.10
18.50

Š
P
Š
P
P
P
Š
Š
P
P
Š
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
22.15

– 6.10
– 6.52
– 8.54
– 14.52
– 15.25
– 22.52

P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.15
6.17
6.59
7.25
11.10
13.35
14.42
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.37
7.19
7.45
11.30
13.55
15.03
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.55 –
5.11 –
7.21 –

5.15
5.32
7.42

P
P
P

7.40
9.15
12.10
13.30
14.45
16.05
16.15

–
–
–
–
–
–
–

7.59
9.35
12.25
13.51
15.08
16.25
16.35

P
P
P
P
P
P
Š

Vlak Písek – Březnice

Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 –
6.10 –

7.00
7.35

P
P

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
17.25 – 18.50

P
P

P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak Březnice – Příbram
5.00
5.50
6.39
7.08
8.39
9.43
11.43
13.05
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.43

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.22
6.12
6.58
7.40
8.58
10.07
12.07
13.29
14.07
14.58
16.07
16.58
18.07
20.07

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.46
7.05
8.05
9.17
10.13
12.13
13.17
14.13
15.06
16.13
17.17
18.13
19.17
21.02

Os
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os

P

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.55
6.55
9.08
9.57
11.08
13.08
13.57
15.08
17.08
17.57
19.08
19.57
22.18

Os
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os

5.48
6.38
7.08
8.38
9.38
11.38
13.38
14.38
15.38
16.38
17.38
19.38
23.15

Os
R
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os

P

P

Vlak Březnice – Blatná
4.25
5.55
7.11
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.54
6.23
7.41
9.51
11.51
13.51
15.51
17.51
19.51
21.51

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

3.52
5.17
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.21
5.46
6.25
8.31
10.31
12.31
14.31
16.31
18.31
20.31

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.

P
P

5.13
6.07
6.43
9.40
12.33
15.40
16.16
18.33

–
–
–
–
–
–
–
–

5.26
6.20
6.55
9.53
12.46
15.53
16.29
18.46

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

Vlak Rožmitál p. Tř. - Březnice
P

Vlak Březnice – Písek
4.07
6.01
8.18
9.18
10.18
12.18
13.18
14.18
16.18
17.18
18.18
19.18
21.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vlak Blatná – Březnice

Vlak Příbram – Březnice
5.24
6.42
7.44
8.59
9.48
11.50
12.59
13.50
14.42
15.48
16.59
17.48
18.59
20.39

5.01
5.58
6.19
7.58
8.50
10.50
12.50
13.58
14.50
15.58
16.50
18.50
22.28

P

P

5.29
6.23
6.57
10.57
12.49
15.57
16.57
18.57

–
–
–
–
–
–
–
–

5.42
6.36
7.10
11.10
13.02
16.10
17.10
19.10

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
Zpracovaly
K. Štěrbová a M. Kováříková
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
BŘEZNICE MÁ NOVÉHO PANA FARÁŘE
V neděli 19. 1. 2014 v kostele sv. Ignáce
z Loyoly a sv. Františka Xaverského v Březnici
sloužil první mši svatou P. Metoděj Zdeněk Kozubík, premonstrát, nový správce naší farnosti.
Narodil se 1. 11. 1951 v Kyjově na jižní Moravě. Bydlel ve
vesnici Karlín, poté se přestěhoval s rodiči do Hodonína, kde
dokončil základní školu. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Hodoníně a přihlásil se na Teologickou fakultu do Litoměřic. Během studia tajně vstoupil do řádu Premonstrátů a dostal
řeholní jméno Metoděj. Jeho domovským klášterem je Strahov.
V roce 1978 byl vysvěcen na kněze a poslán na první kaplanské
místo do Jindřichova Hradce. Byl tam dva roky. Poté působil
10 let ve Strmilově (farnost mezi Jindřichovým Hradcem
a Telčí). Když se změnil režim, v roce 1989, byl P. Metoděj Zdeněk Kozubík převelen panem opatem do Milevska do kláštera

Premonstrátů, protože klášter na Strahově nebyl ještě zpřístupněný. V Milevsku byl 11 let. Odtud znal i našeho tehdejšího pana faráře P. Bruno Rafaela Skřepka, (který působil v Březnici a pak i v Milevsku). Poté byl P. Kozubík poslán do další
klášterní farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě. V této premonstrátské farnosti působil téměř 7 let. Následně působil 5,5
roku v lázeňském městě Bechyni. V pátek 10. 1. 2014 byl požádán otcem biskupem, aby odešel do naší farnosti. On tak
učinil a bude zde působit spolu s naším farním kaplanem
P. Janem Mikešem.
Oběma našim duchovním otcům přejeme vše dobré, hodně
zdraví, Božího požehnání, ochrany Panny Marie a darů Ducha
Svatého v jejich kněžské službě.
Farníci z Březnice
a okolí

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 22. 12. 2013 náhle zemřel
JUDr. Milan Horký ,
expert pro sociální a pracovní právo, až do r. 2002
člen stálé prac. skupiny Rady vlády ČR pro sociální
strategii.
V Březnici žil do r. 1960, byl členem atletického
oddílu Tatran Březnice a nositelem několika titulů
Přeborník Plzeňského kraje. V roce 1956 společně
s dalšími členy oddílu Vašákem, Kačírkem a Pilným
vytvořili československý rekord v běhu na 4 x 800 m.
Působil i v dechové kapele p. Pražáka.
Až do své smrti pravidelně Březnici navštěvoval
a podle svých možností se stýkal se svými bývalými
spolužáky (ročník 1937).

Dne 18. 2. 2014 uplyne jeden rok
od úmrtí Mařenky Petrovičové .
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Děkujeme za tichou vzpomínku,
přítel Pavel a vnučky Angela a Patricia.

VZPOMÍNKA
Dne 25. února tomu bude 9 let,
co nás navždy opustila naše milovaná babička
paní Emilie Pancová.
S úctou a láskou vzpomínají
vnuci Roman a Libor.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Čest jeho památce!
Mgr. Eva Číhalová
sestra

VZPOMÍNKA
VZPOMÍNKA
1. února uplyne 5 let,
co nás opustila paní Irena Vitáková.
Vzpomíná dcera Lada
s rodinou

Dne 25. 2. 2014 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jan Noháček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 6. 2. 2014 uplyne 100 let
od narození pana Karla Sladkého,
instalatéra v Březnici.
Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.
S láskou a vděčností vzpomínají syn a dcery
s rodinami.

Dne 29. ledna 2014 to byly dva roky,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Dušková
z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují děti a sourozenci s rodinami.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY BŘEZNICE
Salzburg
Týden před Vánoci, přesně 17. prosince, jsme se my, žáci 8.
a 9. ročníku vydali na celodenní výlet do rakouského města Salzburg. Odjezd byl naplánován přibližně na pátou hodinu ráno,
a tak se také stalo. Zhruba po pěti hodinách cesty jsme dorazili
do vesnice Oberndorf, to proto, že se zde nachází kaple zvaná
Stille Nacht (Tichá noc), kde tato píseň poprvé zazněla.
My jsme si ji zde také samozřejmě zazpívali. Krásný zážitek.
Poté jsme se konečně vydali do našeho opravdového cíle, Salzburgu. Již když jsme vjížděli do města, působilo na nás vše
naprosto úchvatně. Okolo se tyčily alpské vrchy, radost pohledět. Jako první byla na programu majestátná pevnost Hohensalzburg, kam jsme se dopravovali lanovkou. Zde to bylo velmi
zajímavé. Průvodkyně nám sdělila spoustu informací a my jsme
si mohli prohlédnout velké množství exponátů různých druhů.
Též nesmím opomenout okouzlující výhled na přírodu a Alpy.
Ve chvíli, kdy jsme zhlédli vše, co pevnost nabízela, sjeli jsme
opět dolů lanovkou, kde na nás čekal další zážitek v podobě
Dómu na náměstí Rezidentsplatz a následně rozchod na vánočních trzích, jež na nás dýchaly úžasnou atmosféru z každého
koutku. Po dvou hodinách, když už jsme dostatečně načerpali
tuto atmosféru, sešli jsme se a naše cesta pokračovala na zámek Mirabellschloss a jeho zahradu. Ale i cesta tam zahrnovala
mnoho zajímavých míst, od rodného domu W. A. Mozarta, přes
restauraci s velkým dřevěným betlémem až po školu, kde Mozart učil. A konečně jsme dorazili k zámečku, jenž měl opravdu
nádherné zahrady, a i on sám byl úchvatný. Poslední část našeho denního programu jsme měli za sebou, tak nezbývalo, než
se vydat k autobusu a na cestu domů. Tento den byl sice celkem fyzicky náročný, ale to kvůli obsáhlému množství navštívených míst. Velmi příjemný a obohacující zážitek, díky naší
výřečné a vzdělané průvodkyni. Líbilo se mi zde a myslím, že
mluvím za všechny účastníky.
Adéla Šedivá 9.a

ZŠ / VOŠ a SOŠ
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MATURITNÍ PLES 4. CS
V pátek dne 17. ledna 2014 se uskutečnil maturitní ples 4. CS
– maturitního ročníku oboru Sociální činnost.
Slavnostní večer byl zahájen vystoupením taneční skupiny
NGR CREW, dále následoval nástup a šerpování studentů.
Poté zazněla báseň od studentů a po ní k nám promluvil náš
třídní učitel pan Mgr. Oldřich Motáň. Popřál nám hodně úspěchů do závěrečného finiše našeho studia a hlavně úspěšné složení maturitních zkoušek.
Přítomní hosté mohli shlédnout naše vlastní video z doby
našeho působení na škole, které bylo promítnuto na plátně.
V průběhu celého večera byly na plátně také promítány fotografie všech maturantů. K tanci a poslechu hrála kapela Signál
a po půlnoci hrál DJ Zbity.
Během celého večera mohli návštěvníci ochutnat speciální
míchané nápoje, kupovat štěstí s hodnotnými cenami, či se zúčastnit dražby skoleného daňka.
Zlatým hřebem večera potom bylo půlnoční překvapení –
taneční kreace ve stylu retro.
Celý večer byl poznamenán dobrou náladou. Myslím si, že
tento ples se velmi vydařil a všichni na něj budeme jistě ještě
dlouho vzpomínat.
Michal Lepič, student 4. CS

Soutěž „Požární ochrana očima dětí“
Je tato soutěž důležitá? Dokáží si děti uvědomit, co všechno
může požár způsobit? Mnoho rodičů podceňuje možná rizika.
A právě proto vznikla soutěž „Požární ochrana očima dětí“.
Zapojily se mateřské, základní a střední školy i domov mládeže
prostřednictvím pěti soutěžících. Ti vytvářeli projekty pomocí
určitých výtvarných technik. Oceňovala se zejména originalita
a složitost výrobku. Všechny nápady byly vystaveny v konventu
Březnice. Veřejnost mohla hlasovat a vybrat tak vítěze. Soutěž
měla veliký ohlas, proto si myslím, že splnila svůj účel.
Simona Šimáňová
studentka 4. ročníku oboru Sociální činnost

FILMOVÝ FESTIVAL

EXPEDICE, SKÁLY, DIVOČINA, JESKYNĚ,
DOBRODRUŽSTVÍ, ODVAHA
Dva večery s promítáním filmů o dobrodružství, divoké
přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Zajímaví hosté,
poutavé vyprávění a další vstupy.

BŘEZNICE – kulturní dům – přízemí
sobota 8. 3. 2014 a 15. 3. 2014 vždy od 19 hod.

SBĚR PAPÍRU
V rámci ekologických aktivit bude ZŠ Březnice pořádat vždy poslední čtvrtek v měsíci sběr papíru. Suchý
a svázaný papír je možné odkládat na označené místo na
rampě ve dvoře školy v době od 7.00 do 16.00 hodin.
Získané finanční prostředky budou použity ve prospěch
žáků, k financování charitativních akcí a aktivit v oblasti
ochrany přírody.
Za podporu předem děkujeme.

Přesný program v příštím vydání Březnických novin
Letošní „Expedička“ navštíví 204 měst Čech a Slovenska.
Je skvělé, že i v dnešní době je stále obrovské množství lidí,
jejichž seberealizací je pobyt venku v přírodě, dobrodružství,
čerstvý vzduch, vůně lesa, otevřenost plání i majestátnost hor.
Promítané filmy vám tyto prožitky jistě nenahradí, ale věříme,
že budou motivací, inspirací i příjemným filmový zážitkem.
Srdečně zve
Kulturní Gang Březnice, o. s.
Děkujeme za podporu Městu Březnice.
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
PROJEKTU
Dne 14. ledna 2014 se uskutečnila na Vyšší odborné
škole a Střední odborné škole Březnice, Rožmitálská 340
závěrečná konference projektu „Inovace vzdělávacího
programu v souladu s potřebami trhu práce na
VOŠ Březnice“ (registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.1.00/32.0018).
Tento projekt, který je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní
osa terciární vzdělávání, výzkum a vývoj v celkové výši
finanční podpory 4,8 mil. korun, probíhá od 1. února
2012 do 31. ledna 2014.
Na závěrečnou konferenci byli pozváni všichni partneři projektu, zástupci Odboru školství, mládeže a sportu
KÚ Středočeského kraje a projektový manažer MŠMT
odboru CERA. Na programu bylo zhodnocení práce
v průběhu uplynulých dvou let. Setkání se konalo
v učebně – studentské kanceláři, která byla rekonstruována a vybavena z prostředků projektu a je využívána
k výuce studentů denního a kombinovaného studia vyšší
odborné školy.
Hlavní cíl projektu, kterým bylo zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím inovace vzdělávacího programu
a propojení teoretických poznatků s praxí, byl rozhodně
splněn. Klíčovými aktivitami projektu byly:
1. Inovace vzdělávacích předmětů
Došlo k inovaci studijního programu, rozšíření studijních předmětů a zpracování elektronických materiálů v prostředí moodle. Celkem bylo inovováno 17 teoretických předmětů vyšší odborné školy, na kterých se podílelo 20 učitelů, odpracovali 5730
hodin. Inovace hlavních studijních předmětů a využití nových
metod výuky úspěšně proběhla, elektronické učební materiály
byly vytvořeny. V současné době je v e-learningovém portálu
přihlášeno přes 200 studentů dálkového a kombinovaného studia a 100 studentů denního studia. Všichni tyto materiály,
včetně kontrolních testů, vhodně využívají.
2. Podpora spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem
Vstoupili jsme do spolupráce s VŠERS České Budějovice, pobočka Příbram. Během dvou let bylo uskutečněno osm seminářů, čímž došlo k propojení VŠ a naší VOŠ.
Pro absolventy VOŠ je velkým přínosem nejen zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, ale možnost pokračovat ve zkráceném
bakalářském studiu na VŠ. Díky inovaci studijního programu,
rozšíření studijních předmětů či doplnění studovaných předmětů prostřednictvím jednotlivých seminářů se zlepšila prostupnost mezi VOŠ Březnice a VŠ. Studenti jsou na studium na
VŠ lépe připraveni, což ve svém důsledku vede ke zkrácení

doby studia na VŠ. 13 prvních úspěšných již získalo na VŠERS
bakalářský titul a další studenti pokračují ve studiu.
Zároveň jsme v průběhu realizace projektu uskutečnili tři semináře v cizím jazyce. Sociální systém v Německu, Sociální
systém v Anglii a Ochrana životního prostředí v angličtině.
3. Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích
zaměstnavatelů
Vhodnou spoluprací s našimi partnery došlo k propojení teoretických poznatků s praxí a k lepší uplatnitelnosti studentů na
trhu práce, nebo projekt přispěl k lepšímu seznámení s činnostmi na jednotlivých pracovištích. Za to patří poděkování
všem 11 partnerům našeho projektu. Jsou to: Město Březnice
a jeho zařízení; Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb; Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb; Mateřské centrum Pampeliška Březnice; Městské
jesle a rehabilitační stacionář Příbram, příspěvková organizace; Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42; Dětský domov
Husita, o.p.s.; Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace;
ALKA, o.p.s.; Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola
a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace.
V rámci realizace projektu absolvovalo odbornou praxi na pracovištích našich partnerů během 46 týdnů celkem 82 studentů
VOŠ, kteří vykonávali činnosti spojené s poskytováním přímé
péče o seniory, s osobami se zdravotním postižením různého
věku a s výchovou a vzděláváním dětí v dětských domovech.
V každém z těchto zařízení byli seznámeni s vnitřními předpisy, s vedením dokumentace, s právními předpisy, s podmínkami přijímání klientů, s posláním a organizační strukturou zařízení. Pro studenty byly v systému moodle vytvořeny materiály,
např. metodika zpracování Zprávy z praxe, pokyny pro výkon
odborné praxe, náplň odborné praxe, smlouva o zajištění praktického vyučování, hodnotící list odborné praxe, nabídka zařízení s bližším popisem poskytovaných služeb a další úkoly.
Průběh praxe byl supervizory a studenty kladně hodnocen.
Závěrečná konference se uskutečnila ve velmi přátelské atmosféře. Po zhodnocení jednotlivých klíčových aktivit proběhla
i neformální výměna zkušeností. Všichni přítomní konstatovali, že projekt byl velmi prospěšný pro všechny strany a přispěl
k lepší komunikaci mezi školami a zařízeními. Určitě budeme
i nadále ve vzájemné spolupráci pokračovat v dalším období,
čímž bude zajištěna udržitelnost projektu.

HLUBYÒŠTÍ RYBÁØI zvou srdeènì všechny dìti i jejich rodièe na

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v

sobotu 15. 2. 2014 od 14.00 hodin v kulturním domì v Hlubyni
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

PAMPELIŠKA
ÚNOR 2014

středa
od 17.00 ANGLIČTINA pro začátečníky s Mgr. Jitkou Bartákovou, noví zájemci vítáni!
pátek
od 16.45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Fritzie Černou

Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA otevřena každý čtvrtek
od 15.00 do 17.00 hod. vyjma mimořádných akcí

Mimořádné akce

pondělí
od 10.00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10.00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Zuzkou Kocíkovou
od 9.15 ležím, lezu, sedím
od 10.00 chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 7.45 ANGLIČTINA pro pokročilé s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17.00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Libuší Fořtovou,
noví zájemci vítáni!

8. 2. od 15:00 Balónkový maškarní rej
Tradiční maškarní veselice pro děti i dospělé v KD Březnice,
připraveny budou soutěže, občerstvení, skvělá balónková show
a balónková dílna. Nápadité kostýmy a dobrou náladu vezměte
s sebou.
13. 2. od 15:30 Úskalí partnerského života
Základem zdravé rodiny je fungující partnerský vztah. Přednášku na rodinné téma povede ing. Libuše Rychterová. Program
se uskuteční v rámci oslav Národního týdne manželství.
25. 2. od 10:00 Malý maškarní rej
Taneční a soutěžní dopoledne pro nejmenší děti a jejich rodiče
v herně MC.
Připravujeme: přednáška o rodině (6. 3.), jarní výtvarné dílny,
přednáška o výrobcích firmy JUST
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

Město Březnice – odbor kultury zve všechny děti na

KINOHRANÍ
aneb Pohádky
pro prázdninovou pohodu
Středa 5. února 2014 – kulturní dům od 9.00 a 13.30 hodin
Od 9 hodin je pro nejmenší diváky připraveno hodinové pásmo pohádek „Naše Karkulka“
(vstupné 9 Kč)

Od 13.30 hodin zveme starší děti na animovanou
fantasy komedii „Norman a duchové“
(vstupné 35 Kč)
Hlavní hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct
a má jednu zvláštní schopnost, vidí duchy a umí se
s nimi dohodnout.
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se
ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč, a to na základě zákona ČNR
č. 241/1992 Sb., O státním fondu na podporu a rozvoj kinematografie.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2014
8. 2. 1941

12. 2. 1863

(před 73 lety) zemřela v Praze Marie Alšová (viz obr.), vdova po malíři Mikoláši Alši, která v Březnici chodila od podzimu 1864 do prvních dvou tříd obecné školy. Bydlela tady u bratra svého děda,
krupaře Ignáce Baka v domě čp. 4 na náměstí. Do Březnice se vrátila za 46 let v roce 1912. Bylo to
rok před smrtí Mikoláše Alše, který se svou chotí naposledy zavítal do rodného kraje. Manželé se
zastavili i v Březnici, ale z rodiny Baků již nikdo nežil. V březnickém mlýně měla paní Maryna
další příbuznou z mirotického Říhovic mlýna, kterou zašla navštívit. Při své jediné návštěvě Březnice poseděl M. Aleš s veselou společností strávníků „Na Zelené“. Marie Alšová přežila svého muže
o 29 let a pobývala v Praze u dcery Maryny.
(před 151 lety) slavila „Březnická Beseda“ potvrzení stanov a zaházení činnosti mší, střelbou
a večerní akademií se společnou hostinou.
Zakládací listina je však již z 1. října 1862 a je podepsaná Josefem Matějovičem, Vilémem Hájkem
a Dr. Hanušem Jurenkou. Uvádí se v ní místo pro scházení: byt v domě čp. 69, který náležel Hynku
Javůrkovi. Seznam „údů“(zní doslovně), čili členů: jen pro zajímavost, jak byly zastoupeny všechny
tehdejší stavy obyvatelstva - kupec, koželuh, učitel, barvíř, mlynář, řezník, skotoléčitel, kovář,
zahradník, pekař, myslivec.
V únoru 1863 potvrzené stanovy besedy města Březnice (úvodní část):
1. Beseda březnická jest spolek založený k tomu, aby jeho členové společensky se vyráželi a duševně
se bavili rozmlouváním, čtením a jinými zábavami pospolnými.
2. Členem spolkovým čili besedníkem může býti každý dvacetiletý muž, jenž svým ve státě postavením a smýšlením nevzbuzuje obávání, že by tím cíl vytčený mohl rušen býti; o přijímání členů rozhoduje výbor. Školní mládež jest od přistoupení do spolku vyloučena. Bodů je ještě 28.
Kdy Březnická beseda zanikla, není přesně známo, pravděpodobně v 80 letech 19. století.

Změna pojmenování některých obcí od roku 1924.
22. 2. 1924
(před 90 lety) výnosem zemské správy politické v Praze byly změněny v soudním okrese březnickém
názvy některých obcí, osad nebo částí osad:
Název do roku 1924
od roku 1924
Račany (obec Drahenice)
Hradčany
Hlubín
Hlubyně
Hošovice
Hostišovice
Hučice
Hudčice
Chrast
Chrást
Osly
Oslí
Koupí
Koupě
Vejfuk (obec Koupě)
Výfuk
Jamka (obec Leletice)
Jamky
Vejteč Zalany (obec Nepomuk)
Výteč Zalány
Pinovice
Pňovice
Pořičí Přední
Poříčí Přední
Pořičí Zadní
Poříčí Zadní
Rastely
Raztely
Mejta (obec Roželov)
Mýta
Rožmitál
Rožmitál pod Třemšínem
Zalany (obec Rožmitál)
Zalány
Strýčkov
Strýčkovy
Titulní strana „Bozeňsko“ –
Radýň (obec Uzenice)
Radyně
30. dubna 1941, ročník IV., číslo 1.
Černísko (obec Uzeničky)
Černívsko
Lis (obec Vacíkov)
Liz
Teslín (obec Věšín)
Teslíny
Melin (obec Vranovice)
Melínka
Trtina (obec Výšice)
Drtina
Voltuše
Voltuš
25. 2. 1940
(před 74 lety) se konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol v Březnici. Zprávy potvrdily,
že místní Sokol nezahálel ani za pohnutých dob roku 1939. Starostou Sokola byl zvolen bratr
Ing. Emil Kubát, místostarosty bratří Josef Kropš a Bohuslav Partika. Vedením vzdělavatelského sboru pověřen bratr Josef Štěrba, po stránce cvičební byl pověřen funkcí náčelnickou bratr Jan Koubovský a sestra Anna Vitáková. Při Sokolu byl vzkříšen k novému životu odbor loutkářký, který značným nákladem obnovil loutky a rekvisity, zařídil a vymaloval stabilní loutkové jeviště pod zkušenou
rukou „principála bratra Rudolfa Pavlů. Každý týden loutkohraní bavilo mladou i starší drobotinu.
Čerpáno z Věstníků městské spořitelny, Bozeňska a Březnických kulturních přehledů.

Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

■

3. 2. – 28. 2. 2014
– výstava automatických kreseb Jaroslavy
Kozubíkové
– výstava per, tužek a propisovacích tužek
ze sbírky Blanky Koubové
14. 2. od 17 hodin – „Ty moudré ráno – a já,
večer hloupý“ – literárně hudební pásmo – více
informací na plakátku
Tematická výstavka knih – Bydlení

Dne 27. 2. bude Městská knihovna z provozních důvodů u z a v ř e n a .

Dětské oddělení na ZŠ
tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■
■
■

Řemesla našich předků - 5. ročníky
Lovci perel 2014 – čtenářská soutěž
Tematická výstavka – Jaroslav Foglar a jeho dílo
Potopme se do hlubin příběhů ….
Holky a kluci, milovníci knížek
a příběhů, nyní se můžete zapojit
do celoroční hry,
ve které se stanete lovci perel.

V průběhu celého roku máte šanci získávat perly jednoduše
tak, že při čtení knížek budete trochu aktivní!

... NAVLEČTE SI SVOJI DLOUHOU ŠŇŮRU PEREL!

LOVCI PEREL 2014
Celostátní akce do které se zapojilo i dětské oddělení
Městské knihovny v Březnici.

Kniha na mém nočním stolku
Dlouhé zimní večery můžeme vyplnit různě. Jednou takovou
možností je vzít si v teple domova do rukou knihu, přenést se
do světa literárních hrdinů, nechat pracovat svoji fantazii, procvičit si mateřštinu a třeba i obohatit slovní zásobu. Knihy českého autora Josefa Formánka jsou našim čtenářům dobře
známy. Přede dvěma roky jste se s ním mohli osobně setkat při
jedné z Literárních kaváren. Útlý román, který jsem si pro vás
připravila, přečtete možná za jeden či dva večery. Jmenuje se
Umřel jsem v sobotu a je to příběh, který se skutečně stal.
Nápis, vytesaný na domě v Třebíči, vídal v dětství muž, který
na sklonku života vyprávěl autorovi svůj příběh. „Z osudu rukou a vůle boží“. Tady začíná autorovo putování za tajemnou
větou, za domem, který aniž by sám chtěl, ovlivňuje život jeho
i život ostatních.
Příběh o lásce, osudu, ztrátě dítěte a druhých šancích, které
už se nikdy nebudou opakovat. Kniha ve vás určitě zanechá
potřebu přemýšlet. Je to příběh emoční, temný a dobrou náladu vám asi nepřinese. Jak se ale uvádí v jedné z recenzí - mrazí
z něj v zádech, v srdci i v hlavě.
Formánkův knižní debut Prsatý muž a zloděj příběhů vyšel
v roce 2003 a vzbudil obrovský ohlas u čtenářů i kritiky. Vyšel
v neuvěřitelných 11. vydání. Jeho knihy si můžete vypůjčit
v městské knihovně.
Krásné chvíle s dobrou knihou
přeje Petra Bartoníčková

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Antonová Elizabeth – Slečna Darcyová se nevzdává – román
pro ženy; mladá dáma z urozené rodiny se chce stát malířkou, což
je v Anglii na počátku předminulého století pro ženu zcela vyloučená věc…
Ó Connorová Anne-Marie – Dáma ve zlatém – romantický příběh o osudu, umění, vášni a síle lidského ducha, sahající z předválečné Vídně až do nejžhavější současnosti
Ausstenová Jane – Brontëová, Charlotte – Hledání štěstí –
nevydané prózy
Brunnegger Herbert – Osení v bouři – autor líčí idealismus
i kamarádství panující v jednotce SS-Divizion Totenkopf, které pomáhá překonat těžké bojové podmínky
Carusová Giacinta – Muž, který kradl rukopisy – filmový scénář někdy může mít cenu života…
Fiolka Birgit – Kamara, hrdá Amazonka – je unesena, prodána do otroctví a proto se rozhodne vzít osud do vlastních rukou…
Chaloupka Otakar – Slaná chu cigaret – česká detektivka
James Peter – Hon se smrtí – z moře je vytaženo tělo teenagera,
kterému chybí životně důležité orgány…
Kessler Leo – Hlídka smrti – válečný román; bitevní lodi a setkání Churchilla s Rooseveltem u břehů Kanady
Kessler Leo – Hitlerova mládež útočí – mladiství dobrovolníci
v SS divizi zemřou dříve, než začali skutečně žít…
Koláček Luboš Y. – Císařovna musí zemřít – mocenské boje
o post císaře římského ve 14. století
Medlicott Joan – Zápisník z minulosti – příběhy z Covingtonu;
temný mrak se vznáší nad obvykle radostí naplněnou farmou…
Myers Tamar – Šamanovy ženy – Amanda přijme nabídku vést
penzion v africkém Kongu…
Rommel Erwin – Pěchota útočí – v knize z roku 1935 popisuje
své největší bitvy, ukazuje způsob, jakým je vyhrál…
Roseová M. J. – Strážci paměti – volné pokračování románu
Reinkarnovaný
Roseová, M. J. – Tajemný Hypnos – volné pokračování strhujících románů o minulých životech Reinkarnovaný a Strážci paměti
Carusová Giacinta – Zahrada pozemských rozkoší – inspektor Hall pracuje u londýnské policie; jednoho dne mu přistane
na pracovním stole uříznutá ženská hlava…
Volný Sláva – Slepá ulička – detektivní příběh se odehrává mezi
partou lesních dělníků…
Adamson Lydia – Kočka v rouše vlčím – kočičí krimi
Bauer Jan – Dárek pro mistra kata – kniha o středověkých detektivech Jakubu z Protivce a otci Blasiovi nás zavede na Nové
Město pražské do doby vlády krále Václava IV…
Decker De Michel – Královna Margot – rebelka bez předsudků
Doyle Virginia – Rudá kočka – historický kriminální román;
případ pro vyšetřovatele Hansena…
Edwardson, Áke – Kamenná plachta – švédská detektivka
Fallon Jane – Ve stínu sestry – román se zamýšlí nad tím, nakolik
lidský vzhled ovlivňuje život člověka, jeho vlastnosti a chování okolí;
přináší příběh s romantickými prvky novodobé pohádky o Popelce…
Gallenzi Alessandro – Bestseller – prvotřídní britská satira, kterou autor pojal jako tragikomedii mravů
Hassel Sven – Vláda pekel – druhá světová válka se chýlí ke konci, německá vojska se musí z ruských plání stáhnout do Polska…
Hayes Gwen – Dnem i nocí – středoškolačka Theia se jedné noci
stane svědkem něčeho zvláštního…
Hulick Souhlas – Mezi zloději – podsvětí nebezpečného města
vyhledává a likviduje potíže uvnitř organizace…
Ishiguro Kazuo – Soumrak dne – o dobrovolném ponížení člověka v komornickém fraku…
Jacobs Kate – Jako od maminky – hrdince, populární osobě
v televizním pořadu o vaření, se trable nevyhnou…
Kolbe Uwe – Thrácké hry – netradičně pojatý román s podtextem kriminálního pátrání
Lenková Jitka, Pavlík Václav – Nejdůležitější bitvy v českých dějinách – chronologický přehled nejdůležitějších bitev našich dějin
McCullers Carson – Odlesky ve zlatém oku – próza sleduje
pustinu vztahů v kasárenském prostředí hlubokého Jihu
Nowak Helmuth – Země zalévaná krví – autorovy bohaté zážitky z druhé světové války…
Připravila Kateřina Štěrbová
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Městská knihovna a Infocentrum Březnice V á s z v o u

na výstavu per, tužek
a propisovacích tužek
ze sbírky Blanky Koubové

na výstavu
automatických kreseb
Jaroslavy Kozubíkové
3. 2. – 28. 2. 2014 v prostorách Městské knihovny

Městská knihovna a Infocentrum Březnice V á s z v o u
na literárně - hudební pásmo
s názvem

„Ty, moudré ráno
- a já, večer hloupý“
Ze stejnojmenné knihy bude číst úryvky
autorka Lenka Vlková.
Jednotlivé části budou prokládány vlastními
písněmi Jiřího Hejnice (zpěv, kytara, baskytara)
a Pavla Kabíčka (zpěv, kytara, housle).

Přijte rozjímat nad krásou mluveného
i zpívaného slova.

Pátek 14. 2. 2014 od 17 hodin
v prostorách Městské knihovny

BŘEZNICKÉ NOVINY
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V Městské knihovně Březnice je možné
si zapůjčit
publikaci vydanou k výstavě: Ludvík Kuba – Poslední
impresionista, která právě probíhá v Salmovském
paláci v Praze a navštívit ji můžete do 6. dubna 2014.
Autoři stejnojmenné knihy
jsou Veronika Hulíková,
Petr Kaleta, Jiřina Langhammerová a Petr Štembera. Monografie obsahuje
řadu nepublikovaných materiálů a dobových fotografií, mapuje vývoj Kubova
díla, jeho cesty do srbské
Lužice, na Balkán a také
dosud zcela opomíjenou plakátovou tvorbu. Rozsáhlá
obrazová příloha přináší
přes 300 fotografií, kreseb,
pastelů a olejů. Kniha je
v českém jazyce s anglickým
resumé.
Čtenáři si mohou tento titul, zařazený do regionální literatury,
zapůjčit prezenčně.
Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková

Městská knihovna a Infocentrum Březnice
připravuje na měsíce květen – červen

výstavu s názvem

„Věci z půdy“.
Máte-li doma nebo najdete-li při jarním úklidu
na svých půdách, ve sklepích a garážích

drobné předměty ze starých časů
– staré žehličky, hmoždíře, váhy, dečky, stolky,
brýle, dobové oblečení, kabelky, obrazy
i obrázky, přehozy, pohledy, staré noviny a knihy,
kočárky, panenky a jiné hračky, porcelán,
modlitební knížky, věšáky, dřeváky,
obálky se známkou, gramofonové desky
– zkrátka věci z dob minulých,
prosíme o jejich zapůjčení.

Jestliže se Vám podaří nějaké předměty objevit
a budete ochotni je knihovně na výstavu zapůjčit,
přineste je prosím během měsíců března a dubna
do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16 (1. patro nad Českou spořitelnou).
Bližší informace na tel. 318 682 453.

Máme v úmyslu zavzpomínat na časy již minulé.
Za Městskou knihovnu Kateřina Štěrbová

KNIHOVNA
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
ÚNOR 2014
4. 2. 1719 – před 295-ti lety vyšlo v Praze první číslo českých periodických novin s velice dlouhým názvem Sobotní
(Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin
přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské
milosti nadáním obdarované. Název se postupně zkracoval
až na Pražské české poštovské noviny nebo jen Pražské
noviny. Vydal je pražský tiskař Karel František Rosenmüller,
na jehož památku je na domě č. p. 526, na Uhelném trhu v Praze umístěna bronzová pamětní deska s dekorativním reliéfem
postilióna a s textem „Zde stával dům U zlatého kříže, kde
4. února 1719 pražský tiskař Karel František Rosenmüller
začal vydávat první list v českém jazyce Pražské poštovské
noviny“.
■

7. 2. 1869 – se v Klenčí pod Čerchovem narodil Jindřich
Šimon Baar, který byl roku 1892 vysvěcen na kněze a poté
působil na mnoha místech jako duchovní; v letech 1918 – 1921
byl předsedou Jednoty katolického duchovenstva. Ve svých dílech se snažil zobrazit běžný život na vesnici. Chodská trilogie
Paní komisarka (o působení B. Němcové na Chodsku, 40. léta
19. století), Osmačtyřicátníci, Lůsy je jeho nejznámějším dílem. Zemřel 24. 10. 1925 ve svém rodném městečku.

■

■ 10. 2. 1929 – se v Hýskově narodil František Nepil (před
85-ti lety), propagační referent, textař, od roku 1969 pracovník
redakčního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu, od roku 1972 spisovatel na volné noze. Nejznámější je
především jeho tvorba pro děti. Pohádky Já Baryk a Makový
mužíček byly zfilmovány jako Večerníčky. Zemřel v Praze
8. září 1995

13. 2. 1999 – před 15-ti lety zemřel lidový vypravěč, malíř
a spisovatel Zdeněk Galuška, který se dostal do povědomí široké veřejnosti souborem povídek Slovácko sa nesúdí, podle
které byl natočen stejnojmenný televizní seriál.
■

14. 2. 1919 – se v Plzni narodil Ing. Miroslav Zikmund,
cestovatel, spisovatel a publicista. V letech 1947 – 1950 podnikl
spolu s J. Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou
tuto výpravu absolvovali společně vozem Tatra 87. Z této cesty
bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží, pořídili velké
množství fotografií a natočili množství filmového materiálu
jehož dokumentární cena je značná (147 dokumentárních, krátkometrážních a televizních filmů). Natočili celovečerní filmy
Afrika I., Afrika II., Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě
ráj. Společně napsali mnoho cestopisů – Tam za řekou je Argentina, Mezi dvěma oceány, Přemožení pouště, S československou
vlajkou na Kilimandžáro atd.

■

■ 24. 2. 1979 – před 35-ti lety zemřel spisovatel a scenárista
Jan Otčenášek, (narozen 19. 11. 1924) od roku 1952 působil
ve Svazu československých spisovatelů, v roce 1960 se rozhodl
pro svobodné povolání jako spisovatel a roku 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového studia Barrandov. Publikoval
v Literárních novinách, Květech, Hostu do domu. Je autorem
řady televizních a filmových scénářů (seriály Byl jednou jeden
dům, Dnes v jednom domě; film Lásky mezi kapkami deště).
Napsal romány Romeo, Julie a tma; Občan Brych; Kulhavý
Orpheus a další.
■ 29. 2. 1864 – (před 150-ti lety) se narodil Josef Svatopluk Machar, český básník, prozaik, satirik, publicista a politik, spoluautor Manifestu České moderny a představitel kritického realismu. Patřil mezi svobodné zednáře, byl navržen na
Nobelovu cenu za literaturu. Psal prózu (Řím, Kriminál…),
sonety (Letní, Jarní, Zimní, Podzimní), poezii (Boží bojovníci),
epiku (Zde by měly kvést růže) i politické knihy (Pět roků
v kasárnách, Oni a já…).
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Valentýnské koblížky z trouby
Ingredience: 1/2 kg hladké mouky, 250 ml vlažného mléka,
1 žloutek, 40 g cukru krupice, 50 g másla, špětka soli, 1 vanilkový cukr a 1 kostka droždí (kvásek); na potření: kousek másla
a lžička rumu
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme těsto ručně nebo
v domácí pekárně. Těsto necháme 1/2 hodiny vykynout. Potom
si těsto rozdělíme na části a rozválíme plát, ze kterého vykrajujeme kolečka pomocí sklenice. Na polovinu koleček klademe
povidla nebo marmeládu a druhým kolečkem přikryjeme. Kraje důkladně stlačíme.
Naskládáme na plech vyložený bu pečícím papírem nebo vymazaný, pře vložením do trouby necháme ještě 20 minut vykynout a pak pečeme při 170°C cca 13 minut.
Ihned po vytažení z trouby potíráme rozpuštěným máslem
s jednou lžičkou rumu a pocukrujeme.

Valentýnské zamotané koláčky
Ingredience: na těsto: 250 ml vlažného mléka, 1 celé vejce, 20 g
másla, 2 polévkové lžíce oleje, 1 polévková lžíce sádla, 2 polévkové lžíce rumu, 250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky,
100 g cukru, 2 čajové lžičky sušeného droždí, citrónová kůra,
1 vanilkový cukr, asi 1 cm silný plátek másla na následné potření rozváleného těsta, 1 vejce na potření
pudink: 400 ml mléka, 1 sáček vanilkového pudinku, 1 vanilkový cukr
na ozdobu: konzerva mandarinek (lze použít i broskve, švestky...)
Postup: Na těsto lze použít i vaše vyzkoušené kynuté těsto.
Uvaříme pudink a necháme vychladnout. Když je těsto hotové,
vyklopíme ho na pomoučený vál a rozválíme na placku velkou
asi 30 x 50 cm. Placku potřeme rozehřátým máslem a po delší
straně zamotáme jako závin (také jsem zkusila těsto rozdělit
na dvě menší placky, potřít máslem a krájet... jsou pak hezčí
kolečka, velikostně jsou koláčky trochu menší, ale při pečení
nabudou a jsou pak akorátní a ne tak velké jako z jedné placky). Poté krájíme nožem asi 1cm silná kolečka (šneky), která
pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. Do každého
„šneka“ uděláme prsty olík a naplníme pudinkem, potřeme

❦

rozšlehaným vajíčkem a nakonec ozdobíme mandarinkou.
Dáme péct do předehřáté trouby na 180°C dozlatova. Ještě teplé koláčky posypeme moučkovým cukrem.
Na pečící papír koláčky pokládejte spíš dál od sebe, protože při
pečení dost nabudou.

Řezy „Karamelky“ k Valentýnu
Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 4 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce teplé až horké vody.
Na povrch: 1 marmeláda či džem, cca 1,5 balíčku piškotů, rum
+ voda (cca 1 dcl v poměru 1:1), čokoládová poleva (či čokoláda na vaření + kousek 100% tuku).
Krém: 1 Salko, 1 tvaroh a kostka másla.
Postup: Celou neotevřenou konzervu slazeného kondenzovaného mléka dáme do vody a cca 2 hodiny vaříme (vodu doléváme,
aby byla plechovka stále při varu pod vodou), v téže vodě pak
necháme vychládnout – nejlépe do druhého dne. Vychládlé otevřeme a vyšleháme s máslem a tvarohem (nebo - 1 uvařené Salko
+ 1 máslo a karamelový pudink ze 400 ml mléka bez cukru).
Žloutky ušleháme s cukrem a přidáváme po lžících vodu. Pak
vmícháme mouku, nakonec sníh z bílků. Vše opatrně promícháme a rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech či na peč.
papír a upečeme. Vychládlý korpus potřeme silněji marmeládou či džemem, poklademe piškoty, které jsme smočili ve vodě
s rumem (1:1). Pak potřeme karamelovým krémem a polijeme
čokoládovou polevou. Pokud chcete mít povrch dvoubarevný,
tak ještě vidličkou děláme vlny až do krému. Dáme ztuhnout
do lednice.

Šátečky s pudinkem a čokoládou k Valentýnu
Ingredience: 1 balíček listového těsta (500 g), uvařený hustý
vanilkový pudink, čokoláda, cukr na posypání
Postup: Těsto rozpůlíme. Každou půlku vyválíme na obdélník
a rozkrájíme na malé obdélníky. Na každý položíme lžíci pudinku a zapíchneme do něho několik kousků čokolády. Přehneme napůl, okraje dobře přitiskneme a naskládáme na plech. Pečeme při 230°C asi 10 minut. Hotové pocukrujeme (moučkový
cukr můžeme smíchat se skořicí).
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO II. ❦

Bez černý

Borůvka černá

- keř vysoký 3 - 5 metrů s větvemi vyplněnými
bílým pletivem dřeně
- opadavé listy jsou složeny z 3 - 5 lístků
- pětičetné voňavé bílé květy uspořádány do
chocholíkových květenství
- tmavofialové až černé plody dozrávají v srpnu
až v září
- rozšířený v celé Evropě
- roste u plotů, cest, na okrajích lesů, sbírají se květy i plody
- květy se suší na sítech ve stínu, plody se používají také sušené nebo čerstvé na přípravu šávy
- mezi účinné látky obsažené v květech patří flavonoidy, třísloviny, glykosid, organické kyseliny, cholin, sacharidy, stopy silice a vitamin C
- úplně zralé plody neobsahují jedovatý sambunigrin, obsahují hodně barviva, sacharidů, pektin, karoten, vitaminy B a C a další
Použití: na pocení při nemocech dýchacích cest, revmatismu
a všude tam, kde je pocení žádoucí ke snížení tělesné teploty
(1 lžička sušených květů se zalije litrem vroucí vody – doporučuje se pít denně 3 – 5 sklenic; k výplachům ústní dutiny,
k inhalacím při zánětech uší, na obklady při křečových žilách;
na zmírnění bolestí proti migréně, neuralgických potížích (šáva); k domácí výrobě šáv, vína, marmelád (plody)

- bohatě rozvětvený keřík, dorůstající do výšky
50 centimetrů
- na vystoupavých trojhranných větvičkách opadavé, střídavé, řapíkaté, vejčité kožovité listy
- květy jsou stopkaté převislé s růžovou kulovitou korunou
- plody jsou černé s šedomodrým voskovým povlakem, kulovité, mnohosemenné, velmi chutné
- dozrávají od července do srpna
- roste v kyselých půdách v podrostu jehličnatých nebo bukových lesů až po vysokohorské pásmo
- listy obsahují velké množství tříslovin, flavonoidy, glykosidy,
kyselinu olejovou, vitamin C, silici a další, plody potom třísloviny, kyselinu jablečnou a citronovou, pektin, karoteny, vitaminy B a C atd.
Použití: při zánětech trávicích cest, močového měchýře, při cukrovce (5 g nakrájených suchých plodů se vyluhuje v 200 ml
vroucí vody – užívá se 3x denně před jídlem); při střevních potížích – čerstvé plody; při ekzémech a lupénce – šáva z plodů
na potírání; při zánětech ústní dutiny a krku – šáva z plodů
zředěná vodou jako kloktadlo
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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Známá show Na Stojáka bude mít zastávku
v KD Březnice
Chcete se upřímně zasmát,
až se budete za břicho popadat?
Pokud ano, tak přijte
1. března do KD Březnice,
kde se poprvé uskuteční
Stand up comedy show
NA STOJÁKA.
Koncept festivalu a občanského spolku Kačeři se rozrůstá o další akci.
Tentokrát organizátoři oslovili účinkující republikové známé Stand up Komedie Na Stojáka. Do KD Březnice
přijede v sobotu 1. března sestava
Ester Kočičková, Karel Hynek, Daniel
Čech a Vojtěch Záveský. Tyto všechny
tváře můžete vídat bu živě v putovní show Na Stojáka, anebo každý
týden na obrazovkách České televize.
Ti, kteří nevědí, o co v show Na Stojáka jde, se mohou těšit dvojnásob.
Umělci se předvedou ve vtipných scénách se svými skeči v několika vystoupeních. S jistotou můžeme uvést, že
o zábavu je vždy postaráno. Ester
Kočičkovou jistě znáte jako moderátorku, zpěvačku a šansoniérku mimo
jiné z obrazovek ČT nebo vysílání
Radiožurnálu a Rádia Limonádový Joe.
Herec a komik Daniel Čech je jedním
ze zakladatelů toho žánru u nás, kterému se věnuje již od roku 2006. Vojtěch Záveský je příbramským i březnickým divákům znám jako herec divadla Antonína Dvořáka a také hudebník
Vojtaano. Žádaný textař, komik a borec Karel Hynek patří k nejúspěšnějším vystupujícím
v tomto druhu umění.
Kromě vystoupení těchto známých tváří se na pódiu
objeví také jeden vyvolený z řad místních komiků. Připravena bude fotostěna, kde se budete moci vyfotit s vystupujícími nebo svými přáteli.
Důležitým bodem celého večera je také charitativní část.
Kačeři se totiž rozhodli vybrat finanční dar pro mladého
chlapce, kterému osud nebyl nakloněn.
Vstupenky si zajistíte v předprodeji, který probíhá
v Infocentrech v Březnici, Rožmitále p. Třemšínem, Milíně
a na recepci příbramského hotelu Belveder. Vstupenka
v předprodeji vyjde na 150,- Kč, na místě na 180,- Kč.

Více informací se dozvíte na stránkách festivalu
Kačeři www.kaceri-festival.cz .
Vlastimil Ševr
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Město Březnice – odbor kultury
ve spolupráci se STP pořádá

LITERÁRNÍ VÝLET
DO PRAHY
aneb

po stopách Augusta Geringera a Ludvíka Kuby
úterý 18. února 2014, odjezd z autobusového nádraží v 8.00 hodin
Navštívíme:

v 10.00 hodin Náprstkovo muzeum - historický interiér knihovny muzea, která sloužila
k půjčování knih a jako společenské centrum, průvodcem nám bude PhDr. Milena Secká,
členka Amerického klubu dam

ve 14.00 hodin výstavní prostory NG v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí,
kde nás soubornou výstavou Ludvíka Kuby provede Mgr. Veronika Hulíková
Mezi prohlídkami bude dostatek volného času na kávu či oběd.
Cena 250,- Kč.
I n f o r m a c e a p ř i h l á š k y : 318 682 153, 731 456 761 – Petra Bartoníčková, 318 682 050, 721 603 455 – Ludmila Feitová
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BŘEZNICKÝ RODÁK ANTONÍN MARTÍNEK
ČESTNÝM DOKTOREM
Když jsme v r. 2009 psali o životním úspěchu Ing. Antonína Martínka, M.A.Sc., P.Eng., domnívali jsme se, že to
je vrcholné uznání, jehož se může český občan žijící v cizím prostředí dočkat. Nedávno nás zastihla zpráva, že
A. Martínkovi udělila Technická univerzita v Liberci čestný doktorát (dr. h. c. – doctor honoris causa). Tento titul
mu byl udělen 29. října 2013 na slavnostním zasedání vědecké rady Technické univerzity. Jeho zásluhou spolupracuje strojní fakulta univerzity s kanadskými vysokými
školami. Podnět byl dán 19. února 1990, když prezident
Václav Havel ve svém projevu ke krajanům v Torontu
otevřel možnosti hlubšího kontaktu s jejich domovem.
Tím byl dán podnět vzniku „Kanadského fondu pro české
a slovenské univerzity“. Fond vznikl okamžitě již v roce
1990 a mezi zakladateli nacházíme i A. Martínka. Od roku
1991 se stal dokonce jeho prezidentem na následujících
10 let. Patrony fondu byli pánové Tomáš Baa a Josef
Škvorecký. Jednání fondu se vždy konala v kancelářích
firmy Baa v Torontu a pan Baa, kdykoliv byl v Torontu, se jednání Fondu pravidelně zúčastňoval. A. Martínek
při aktivní činnosti ve fondu byl v letech 1991 – 1993
zároveň v čele projektu „Programu spolupráce mezi Kanadou a ČSFR“. Založil také soukromé stipendium pro
české studenty strojního inženýrství v Liberci. Tím umožnil jejich několikatýdenní pobyt na kanadských univerzitách a v průmyslových podnicích. Ke své mateřské škole
se vždy hrdě hlásil. Při slavnostním udělení čestného titulu pronesl obsáhlý projev, ve kterém nejen shrnul své
vědecké celoživotní dílo, ale dotkl se i svých lidských osu-

A. Martínek (vpravo) s prof. Hyžíkem a J. Kočárkovou v libereckém divadle.

Antonín Martínek
Doctor honoris causa
Technické univerzity v Liberci
Blahopřeji k šedesáti letům imponujícího pokroku
od skromných začátků Vysoké školy strojní v Liberci
k dnešní pevně zakotvené a mezinárodně uznávané
univerzitě. Přeji univerzitě do dalších let dynamický
Zdravice A. Martínka v univerzitním časopisu.

dů. Připomínáme některé.
Narodil se 7. prosince 1939
v Březnici. Do školy chodil
v našem městě, gymnázium
vystudoval v Příbrami. Vysokoškolské vzdělání získal
na tehdejší Vysoké škole
strojní a textilní v Liberci,
na její strojní fakultě. Studium ukončil v prosinci
A. Martínek přebírá čestný
1962 a získal titul Ing.
doktorát.
V letech 1963 – 1965 byl
zaměstnán v Leteckých
opravnách v Praze Malešicích jako vedoucí technického
rozvoje. Do roku 1967 působil jako odborný asistent na
katedře obráběcích strojů své mateřské školy v Liberci.
V roce 1966 doprovázel rektora Vysoké školy strojní
a textilní při návštěvě Newcastle University ve Velké Británii. V lednu až březnu 1967 zde přednášel jako hostující lektor. V září 1967 byl pozván kanadskou University
of Waterloo v Ontariu. Zde absolvoval postgraduální studium, věnoval se výzkumu a přednáškám na této univerzitě. Vzhledem ke svým odborným znalostem a pedagogické erudici bylo jeho další působení v letech 1970 – 1998
spjato s působením na Conestoga Institute of Technology
and Advanced Learning v Kitcheneru kanadského Ontária. Zde byl profesorem, vedoucím katedry strojírenské
technologie a děkanem Fakulty inženýrské technologie
a exekutivním ředitelem hlavního areálu Institutu – Doon
Campus. V roce 1973 získal kanadské státní občanství při
zachování českého. V kanadském Jižním Ontáriu již žije
46 let. Přesto byl a je stále hrdý na Československou
a později Českou republiku „po odečtení tehdejší ideologické svěrací kazajky“, jak se vyjádřil ve svém projevu
při udělení čestného doktorátu. S úsměvem vzpomínal,
jak byl v roce 1970 v nepřítomnosti vyhozen z místa odborného asistenta liberecké strojní fakulty a Okresním
soudem v Liberci odsouzen na dva a půl roku vězení za
nepovolený pobyt v cizině podle § 109 tehdejšího trestního zákona. Martínkův týdenní pobyt v Liberci při převzetí významného titulu završujícího jeho celoživotní vědeckou i pedagogickou dráhu mu bohužel nedovolil, aby se
mohl setkat se svými přáteli v Březnici jako v roce 2009.
Určitě proud vzpomínek na rodiče a mladá léta patřil rodnému městu. A tak nezbývá než přát našemu milému krajanovi a jeho blízkým do dalších let dobré zdraví a životní
pohodu.
PhDr. Jaroslav Kozlík

rozvoj, jehož výsledkem bude zasloužená pozice mezi
předními světovými univerzitami technického zaměření.
Vycházím z racionálního zhodnocení dosaženého potenciálu a i odvážné představy o další generaci intelektuálních úspěchů. Umím si představit, že v horizontu 15–20 let se liberecká univerzita zařadí mezi 200
nejlepších univerzit technického zaměření ve světě.
Moc jí to přeji.
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin věnujeme panu Petru Duškovi.
Vaše květinářství se nachází tam, kde bývala CUKRÁRNA JAROSLAV JEZBERA, kterou z dětství pamatuji. Jste příbuzní? Jak dlouho cukrářství existovalo?
Můj pradědeček Jaroslav Jezbera s mou prababičkou Eleonorou roz. Fürstovou (sestra keramika Václava Fürsta) koupili
v r. 1901 v Březnici na Náměstí dům č. 4 a provozovali v něm
cukrářství a pernikářství (dílnu a krám). Objekt byl přízemní,
patro bylo přistaveno v letech 1925 - 1927. V té době se můj děda
Jaroslav Jezbera po vyučení a praxi vrátil do Březnice. V r. 1932
se oženil a převzal cukrářskou živnost. Jeho otec se věnoval už
jen hospodářství a v r. 1936 zemřel, prababička žila do r. 1950.
Děda s babičkou měli co dělat, aby uspěli v konkurenci dalších
3 březnických cukrářů a uživili své 3 děti (moje matka Jiřina
byla nejmladší). Jejich živnost byla v roce 1950 znárodněna
a přešla pod Západočeské pekárny a cukrárny. De facto se nic
nezměnilo. Jen odváděli do Plzně tržby a chodily kontroly.
V roce 1958 byla cukrářská dílna i obchod jako nevyhovující
uzavřeny a stroje odvezeny. Babička odešla do invalidního
důchodu a děda dojížděl do výrobny v Rožmitále. Jejich syn
taktéž Jaroslav dokončil v r. 1951 učení obor cukrář a dojížděl
dělat do cukrářské dílny v Blatné. Po vojně se k oboru už nevrátil a byl zaměstnaný u ČSD jako signalista.
A co VÁCLAV FÜRST – v Březnici známý tím, že vytvořil např. za Březnicí keramickou reliéfní výzdobu kapličky. Jsou zde také příbuzenské vztahy?
Václav Fürst byl bratr mé prababičky Eleonory Jezberové roz.
Fürstové. Narodili se společně s dalšími sourozenci v Březnici

v domě č. 66 v rodině kamnáře. Dům se nacházel na „Kozím
plácku“ a byl v padesátých letech minulého století zbourán.
Václav Fürst byl výtvarně zručný. Vyučil se keramikem v Bechyni, pak pracoval 11 let ve Vídni, 3 roky v Horaž ovicích
a nakonec se usadil s rodinou v Podbořanech.
Václav Fürst jezdil do Březnice navštěvovat rodiče a svou sestru Eleonoru Jezberovou a její rodinu. Během těchto pobytů
zhotovil keramický reliéf v kapličce, výzdobu sloupů kolem
vchodu na březnický hřbitov, na hřbitově pak náhrobek pro své
rodiče Václava a Eleonoru Fürstovy s jejich podobiznami (nyní
ve vlastnictví města Březnice), také náhrobek pro rodinu Jezberovu. V soukromém držení jsou kachlová kamna, betlémy,
různé kalamáře, vázy. Naposledy byl Václav Fürst v Březnici
v r. 1936 na pohřbu svého švagra a mého praděda Jaroslava Jezbery. V roce 1940 zemřel v Podbořanech. V Podbořanech také
žijí jeho přímí potomci.

Jaký je Váš vztah k Březnici a co přispělo k tomu, že
jste se zde usadil?
Vyrůstal jsem a chodil jsem do školy v Liberci, kam se dostala
moje matka Jiřina po škole na umístěnku a provdala se tam.
Od malička jsem však každé prázdniny jezdil s rodiči, pak i sám
do Březnice k dědovi a strejdovi. Takže mi po smrti strejdy
Jaroslava Jezbery v r. 1993 nedělalo problém přesídlit se do
Březnice. Za pomoci rodičů jsem obnovil v domě č. 4 obchod,
bohužel ne cukrárnu, ale nyní už známé KVĚTINY u JEZBERŮ.
Rozhovor připravil
MUDr. Jiří Beran

POSLEDNÍ IMPRESIONISTA V PRAZE
V Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze probíhá od 28. 11. 2013 souborná výstava výtvarného díla Ludvíka Kuby uspořádaná při příležitosti 150.
výročí jeho narození a otevřená téměř ve výroční den
jeho úmrtí (30. 11. 1956). Výstava s celkem lákavým
názvem Poslední impresionista nabízí přehled Kubovy
tvorby od jeho výtvarných počátků až téměř do smrti.
Ačkoli Kuba nezačal s malováním již ve svém mládí, přesto vytvořil rozsáhlé výtvarné dílo, nebo mu bylo dopřáno dožít se úctyhodného věku 93 let, navíc to musel
být velice pracovitý člověk. Výstavu zahájil ředitel NG
Vít Vlnas spolu s kurátorkou PhDr. Veronikou Hulíkovou, zaznělo několik lidových písní sebraných L. Kubou. Pozvaných hostů bylo hojně, mezi nimi i početná
skupina z Březnice, nechyběli zástupci Lužických Srbů
z Budyšína (SRN).
Národní galerie dala k dispozici Salmovský palác.
Tato historická budova je otevřena teprve krátce po nedávné rekonstrukci a obrazy jsou instalovány v řadě za
sebou jdoucích menších místností. Mezi obrazy jsou
umístěny texty přibližující to či ono Kubovo tvůrčí období, jeho výtvarný záměr a kontext, v němž díla vznikala. Divák zde najde mnoho poučení. Zajímavý je soubor Kubových plakátů z přelomu 19. a 20. století,
o nichž se moc neví, přičemž vedle známějších Muchových zcela obstojí! Škoda, že Národní galerie nenašla
pro Kubu větší prostory! Velkému množství vystavených
děl jsou místnosti Salmovského paláce poněkud těsné.
Rozměrnějším obrazům by víc prospělo, kdyby je divák

viděl z většího odstupu, jak to impresionismus vyžaduje.
Impresionisté kladli jednotlivé barvy na plátno vedle
sebe převážně v základních tónech, teprve v divákově
oku vzniká výsledná škála barevných odstínů, hra barev, světla a stínu. Kubovi se ovšem nejednalo jen o to,
aby zachytil barevnou a světelnou atmosféru svého námětu, ale snažil se jít k podstatě věci a tak je otázkou,
zda ho mezi pravé impresionisty řadit. Výstava by nemohla vzniknout bez zápůjček od institucí a soukromých majitelů. Březnice na výstavu též několik děl
z Galerie Ludvíka Kuby zapůjčila.
Při příležitosti výstavy vyšel závěsný kalendář na rok
2014 a hlavně obsáhlá monografie o 300 stránkách uspořádaná kurátorkou Veronikou Hulíkovou. To, co o Kubovi není na výstavě, je v této knize. Najdeme v ní mimo
jiné sta Petra Kalety o Kubovi jako badateli v srbské
Lužici, sta Jiřiny Langhammerové přibližující Kubovy
cesty na jih a východ slovanské Evropy a sta Petra
Štembery věnovanou Kubovým plakátům. Vedle toho
jsou v monografii reprodukce většiny vystavených obrazů, dobové fotografie, životopisná data, přehled Kubových výstav a seznam použité literatury. Tato monografie by měla být v březnické knihovně!
Doufejme, že zájemce o Kubovo dílo, jichž je i v současné době poměrně dost, přivede pražská výstava do
Galerie Ludvíka Kuby v Březnici. Naopak březničtí by
měli využít ojedinělé příležitosti vidět pohromadě celistvý soubor Kubových děl a do začátku dubna 2014 se na
výstavu vypravit.
MUDr. Jiří Beran
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HISTORICKÝ SPOLEK HEROLD BŘEZNICE
Kdo jsme a o co se snažíme
Pivovar Herold vždy byl a stále je významnou součástí
města Březnice, její historie i tradic. Jeho hlavní budova
je rovněž významnou architektonickou památkou, bohužel se v současnosti nachází v neutěšeném stavu. To byl
hlavní důvod vzniku Historického spolku Herold Březnice, který si klade za jeden z hlavních cílů pomoci tuto
památku zachránit. Hlavní budovu zdobí kamenné sochy
svatého Jana Křtitele a svatého Josefa, patronů pivovaru. Jsou významnou památkou českého baroka. Sochy,
značně poškozeny přírodními vlivy i stárnutím kamene,
je nutné sesadit ze střechy pivovaru a předat je do odborné péče restaurátorů. Poté budou vystaveny a do pivovaru se vrátí jejich kopie. V podobném stavu jako
sochy je i kamenný erb, který je nutné rovněž zrestau-

rovat. Na jejich záchranu spolek vyhlásil veřejnou sbírku, přispět mohou
lidé bu do kasičky na vrátnici pivovaru nebo na transparentní sbírkové
konto 2000306842/2010, kde mohou
také kontrolovat nakládání se získanými penězi. V dlouhodobějším horizontu se spolek chce zaměřit také na oživení prostor
pivovaru pořádáním kulturních, uměleckých či společenských akcí. Celý velký potenciál této historické březnické
dominanty bude však možno využít po její základní
rekonstrukci. O aktivitách spolku se můžete také dozvědět na jejích webových stránkách spolekherold.cz.
Za spolek Herold Tereza Šoltésová

Město Březnice – odbor kultury
a ZUŠ Březnice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BUBOVICE

Vás zvou na

ODPOLEDNE
S HUDBOU

Vás zve

na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
k tanci a poslechu hraje

„MIX“

sobota 22. února

2014

od 20 hodin

k poslechu a tanci hraje

FIVE O'CLOCK COFFEE
instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice

neděle

16. 2.

2014 od 15 do18 hod.

SK Březnice 1918

Vás srdečně zve na

Sportovní taneční zábavu,
která se uskuteční

29. března 2014

od 20 hodin
v Kulturním domě v Březnici.

vinárna KD Březnice

O Vaši zábavu se bude starat hudební skupina
MELODION

vstupné 60,- Kč

od 21 hod. vystoupení Příbramských mažoretek
v průběhu zábavy budou vyhlášeny výsledky
ankety „Sportovec města Březnice 2013“
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

vstupné včetně místenky 100 Kč

BŘEZEN 2014

předprodej vstupenek od 3. 3. 2014
Tabák u Nuslů Březnice

19. února 2014 ve 12 hod.
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2013
Výbor pro mládež, tělovýchovu a sport ve spolupráci s radou města Březnice
vyhlašuje anketu „Sportovec města Březnice roku 2013“
Smyslem ankety „Sportovec města Březnice“
je ocenění nejlepších sportovců či osobností za
uplynulý kalendářní rok nebo za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu a podpořit tím další rozvoj sportu v našem městě.
PROPOZICE ANKETY
- Anketa je rozdělena dle sportů a v každém sportu
do dvou věkových kategorií (dospělí a mládež)
- Anketa je dále rozdělena do dvou částí – odborná
a laická
- V odborné části si jednotlivé sportovní spolky sami vyhlásí nejlepšího sportovce v obou věkových kategoriích
- V laické části dostane prostor veřejnost. V každém
sportu budou opět vyhlášeni vítězové v obou věkových
kategoriích
- Seznam nominovaných sportovců bude zveřejněn
v únorových a březnových BN
- Anketní lístky budou otištěny v BN. Vyplněné je bude
možno odevzdat v knihovně - infocentru, v podatelně

MěÚ a členům vedení sportovních spolků. Hlasy lze
zaslat i mailem na j.nepivoda@tiscali.cz . Každý občan
Březnice může hlasovat v libovolných kategoriích
a sportech dle vlastního uvážení. Může tedy dát hlas
více sportovcům v různých sportovních a věkových
kategoriích.
- Anketa je vypsána pro tyto sporty – fotbal, tenis, stolní
tenis, volejbal, cyklistika, aiersoft, kynologie, fitnes
a požární sport.
- Uzávěrka hlasování v laické části je posunuta na
10. 3. 2013
- Výbor pro mládež, tělovýchovu a sport zároveň vyhlásí
vítěze v anketě „sportovní osobnost Březnice“ do které
mohou sportovce nominovat jednotlivé sportovní spolky
- Slavnostní vyhlášení výsledků odborné i laické části
ankety proběhne na sportovní taneční zábavě v březnu
2014, výsledky budou poté zveřejněny v BN.
Všem předkladatelům za hlasování předem
velmi děkujeme!

NOMINACE SPORTOVCŮ dle výběru jednotlivých sportovních klubů
Kategorie
– dospělí

Fait Ladislav
Lojín Richard
Ševr Vlastimil
Vaněček Tomáš
Žid Martin
Hybrant Miloš
Šofrová Petra
Cintula Pavel
Matějka František
Pinkava František
Štípek Oldřich
Barták Robert
Jelínek Zdeněk
Kasík Václav
Mlynářová Tereza
Roubík Jaroslav
Kostínek Richard
Kubát Jiří
Ranglová Jeanette
Karas Jiří
Kočárková Alice
Kotěšovský Pavel
Placák Roman
Zemek Martin
Haník Josef
Petrovic Pavel
Sedláčková Helena
Soused Milan
Soused Zbyněk

kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
tenis - Vitality
tenis - Vitality
airsoft
airsoft
airsoft
airsoft
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
kynologie
kynologie
kynologie
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis

Kategorie
– mládež

Hartl Lukáš
Češka Karel
Petráň Matěj
Šilhavý Václav
Mayaleh Jásim
Vintr Jan
Kadlec Michal
Koňas Matěj
Novák Tadeáš
Rezková Tereza
Tůma Dominik
Vaněček Jakub
Hybrant David
Stichenwirth Petr
Trčka Tomáš
Ureš Filip
Veselá Aneta
Barek Ondřej
Kostínek Richard
Soukup Daniel
Haštava Jaroslav
Karas Jiří
Mastný Josef
Petráň Matěj
Staňek Filip
Čížek Marek
Drábek Martin

kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
airsoft
airsoft
airsoft
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
stolní tenis
stolní tenis

Po z n . – d a l š í k l u b y n o m i n a c i n e d o d a l y

HLASOVACÍ LÍSTEK • SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2013
VĚKOVÁ KATEGORIE – MLÁDEŽ – DOSPĚLÍ
SPORT:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVANÉHO SPORTOVCE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVATELE :
Datum:

Podpis:
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SDH BŘEZNICE
BĚH HASIČŮ DO SVATOHORSKÝCH SCHODŮ
A NOČNÍ SOUTĚŽ DOLÍNEK
Vážení čtenáři,
sezóna soutěží v požárním útoku již skončila, a tak jsme
vymýšleli, jak ještě reprezentovat náš sbor a město Březnice.
První soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Běh hasičů do Svatohorských schodů, který se konal dne 14. 9. 2013 v Příbrami.
Nabuzení adrenalinem a plní síly, ve složení dvojic Jakub
Labuda + Martin Trňák („staří mazáci“) a druhá dvojice Josef
Brotánek + Zdeněk Hrušovský („nováčci“) jsme odjeli do Příbrami. Pro první dvojici byla tato soutěž již čtvrtým rokem
tradicí a pro druhou něčím úplně novým. Na letošní ročník se
přihlásilo 61 dvojic. Protože jsme dostali přidělena vysoká startovní čísla, máme dostatek času se se vším seznámit. Celá soutěž je o fyzické zdatnosti a vůli závod dokončit. Tra měří
560 metrů, výškový rozdíl je 80 metrů a start-cíl od sebe dělí
289 schodů. Průměrné stoupání činí 14,65% a maximální stoupání je 31,02%. Po hodině a půl čekání se dostala na start zkušenější dvojice Jakub Labuda a Martin Trňák. Kluci si oblékli
na záda dýchací přístroje a po odstartování popadli nářadí
(2 hadice + jedna proudnice)a vyběhli na tra. Prvních 120m je
fyzicko-technických. Zbytek tratě je pouze o běhu a vůli přežít
až do konce. Martin s Kubou vše zvládli a dokončili v čase
6:08.14, za který jim patřilo krásné 23. místo. Dvojice Josef
Brotánek a Zdeněk Hrušovský se postavila na start cca po další
půlhodince čekání. I ona vše zvládla a doběhla v čase 6:40:15,
za který obsadila 34. místo. Po slavnostním zakončení a předání diplomů jsme odjeli s krásným zážitkem a dobrým umístěním zpět domů na základnu nabrat síly.

Druhou soutěží, která je pro nás úplně něčím novým, je Noční soutěž Dolínek – Memoriál Bédy Černého 2013. Celý závod,
který pořádá SDH Dolínek a SDH Úžice, je ve své kategorii
výjimečný. Vše se odehrává v duchu simulovaných zásahů a podle bojového řádu, který by správný hasič měl znát. Složení družstva je: Josef Brotánek (velitel družstva), Jakub Labuda (strojník, řidič a spojka), Jan Hofman (hasič), Zdeněk Hrušovský (hasič) a doplňují nás Miloš Břicháček z SDH Počáply a Miroslav
Kačena SDH Namnice. Celý tým uzavírají pomocná rozhodčí
Petra Hampeisová a fotograf a kameraman Martin Trňák. Příprava jednotky trvala celý měsíc. S dobrou náladou odjíždíme
po deváté hodině od naší hasičské zbrojnice do Odolené Vody.
Ještě za bílého dne začíná denní část soutěže. Tou je štafeta, na
kterou nastupuje 18 sborů. Tuto zvládáme se čtvrtým nejrychlejším časem a připisujeme si úspěšný start do soutěže. Po setmění se konečně rozjelo noční klání plné nepříjemných nástrah, fyzické a i psychické námahy. Celou noc se potýkáme
s 15 fyzicky velmi náročnými úkoly, o nebezpečí, které hrozí
v každé části, ani nemluvě. Prolézáme starými polorozpadlými
domy, probíháme silážními jámami, lezeme na požární žebří-

ky, které jsou ukotvené pouze na hromosvodu, lezeme do sklepení plného odpadků a starých pneumatik. Všechny soutěže
nejsou jen o fyzické zdatnosti, setkáváme se i s odpočinkovými
a vtipnými, jako je soutěž v jedení piškotů. Také naše znalosti
z různých školení, která jako členové výjezdové jednotky absolvujeme, byly pro nás silnou zbraní. Jedna z částí byla o zdravovědě. Pod vedením Jakuba Labudy vše zvládáme a o raněné je
dobře postaráno. Za výkon obsazujeme v této části 6. místo.

Další velmi cennou zkušeností je autonehoda. Tuto jsme brali zprvu jako ostrý zásah, protože u auta nikdo z rozhodčích nestál a nebylo tedy jasné, zda jde o jednu z disciplín, nebo o skutečnou autonehodu. Celou situaci perfektně zvládáme a obsazujeme výborné 2. místo. Silně unavení a ospalí přijíždíme
k poslední části, tou je královská disciplína s názvem ZRYCHLENÝ PŘESUN. V plné výzbroji vybíháme na tra, která má
na délku cca 1,5 km a je doplněná o přejezd rybníka na pramici. V 1:30 se vracíme na základnu, tady si dopřáváme zasloužený odpočinek a čekáme na vyhlášení výsledků. Ve čtyři hodiny
ráno jsou výsledky jasné. Březnice obsazuje 1. místo mezi nováčky a 16. místo celkově. Po předání diplomu vyrážíme s dobrým pocitem a velmi cennými zkušenostmi domů.
Za SDH Březnice Brotánek Josef

MO ČRS Březnice

Výroční členská schůze
v sobotu 29. 3. 2014 od 10 hodin
v restauraci na stadionu
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Z BŘEZNICE AŽ DO SAN FRANCISKA
Začalo to nevinně – běháním okolo Březnice. Stráž,
vinice, zámecký park...Pokračovalo to kondičním běháním
v rámci studií, menšími běžeckými soutěžemi. Daniela
Mottlová dostala letos v srpnu nápad přihlásit se spolu
s kamarádkou na We run Prague. Poslední srpnový den
si oblékla tričko s nápisem „Běžím za Cosmopolitan“,
navštívila stánek Cosma, kde se zaregistrovala, poskytla rozhovor a vydala se na běh dlouhý 10 km. Asi za
měsíc po závodu přišel studentce Pedagogické fakulty
email, ve kterém stálo, že byla vybrána, aby reprezentovala naši republiku v Cosmo týmu na NIKE WOMEN’S
MARATHON 2013 v San Francisku. „Vůbec jsem tomu
nevěřila. Hned jsem volala domů a byla štěstím bez
sebe“, popsala své bezprostřední pocity Daniela. V pátek
18. října odletěla spolu s redaktorkami časopisu, fotografkou, manažerkou společnosti NIKE, vylosovanou
vítězkou We run Prague, blogařkou a dvěma reprezentantkami ze Slovenska do San Franciska. Let trvající
13 hodin unavil všechny z týmu. „Nejhorší byla asi cesta na hotel. Rovné silnice a zastavování na každé křižovatce.. Když nás uvedli na pokoj, čekal nás další šok –
celý apartmán pro sebe. NIKE sponzoroval ubytování,
oblečení, stravu, prostě vše.“
Ranní tréninky podél pobřeží, fotografování, běh městem a poznávání okolí vyvrcholily 20. října v 6:30 ráno,
kdy se na startovní čáře sešlo 30 000 žen z 55 zemí světa. Před Danielou přímo nyní vyvstala velká výzva –
pokořit 13,1 míle (= 21,0975 km). Atmosféra připomínající velkolepou párty v ulicích však nedala prostor obavám či trémě. Hudba, ohňostroj a dobrá nálada. Fanoušci po celé trase. Všude je cítit euforie a nadšení.
„Na prvních kilometrech jsme udržovaly tempo, klábosily a stihly se i fotit. Pak jsem se odpojila. „Čip ve vestě naměřil Danče čas 2 hodiny 05 minut. V cíli obdržela
každá běžkyně přívěsek od Tiffanyho od muže ve smokingu. Výtěžek běhu šel na výzkum leukémie. Ve výloze
NIKE Town na Union Square od října najdeme mezi tisíci i jméno Daniela Mottlová. A co skromná dívka, která
se takovýmto zážitkem nikde nechlubila, plánuje dál?“

Při ranním běhu po pobřeží. Daniela Mottlová pátá zleva.

Vzpomínkové tričko – Daniela vpravo.

„V dubnu poběžím v Českých Budějovicích, pak chci zaběhnout Rožmitál-Březnice a samozřejmě i Tuháčkův
běh v Chrástu!“ dodává na závěr s úsměvem.
Mgr. E. Moravcová

BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ STRUČNĚ BILANCUJÍ ROK 2013
Minulý rok byl pro náš klub náročný, ale úspěšný.
V kynologickém programu jsme uspořádali jarní a podzimní zkoušky, jarní a podzimní kurzy pro veřejnost,
tradiční závod o pohár města Březnice spojený se závodem o získání titulu Cact, Mistrovství ČR v kategorii
podle národního zkušebního řádu ZVV3. Naši členové se
svými čtyřnohými partnery získali několik oceňovaných
míst, a již ve sportovních soutěžích, ale i ve výstavnictví.
Získáním bodovaných výsledků za prvá místa na soutěžích v krajské kynologické lize byli dva členové naší
organizace vyhodnoceni na prvním a třetím místě. V rámci
výborné spolupráce s městem Březnice jsme se opět
účastnili programu oslav dětského dne. Ukázky výcviku
jsme provedli na pozvání i v okolních obcích.
Brigádnická činnost byla a je zaměřena na pronajatý
areál cvičiště a jeho nejbližší okolí včetně příjezdové komunikace a přilehlé lesní plochy. Bylo provedeno oplocení areálu drátěným pletivem.

V letošním roce bude náplň
činnosti naší organizace obdobná, zahajujeme jarními kurzy pro veřejnost v měsíci dubnu. Závěrem bychom chtěli
ještě jednou poděkovat Městu Březnice za projevenou
přízeň a finanční podporu
v roce 2013, dále „fotbalistům“ za zápůjčky fotbalového hřiště a všem svým ostatním sponzorům.
V roce 2014 přejeme svým příznivcům vše nejlepší,
hodně zdraví atd., zkrátka řečeno „A se daří!!!“
Informace o činnosti a o termínech získáte na internetových stránkách zko-breznice.wbs.cz.
Jiří Kubát
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POŽÁRNÍ SPORT U SDH BŘEZNICE V ROCE 2013
Vážení čtenáři BN,
rádi bychom Vás seznámili s průběhem sportovní sezony 2013.
V zimních a jarních měsících jsme se především věnovali
úpravě požární stříkačky zakoupené v roce 2012. Ze staršího
zařízení jsme udělali výkonný sportovní stroj schopný konkurovat vybavení okolních sborů.
První závody se každoročně odehrávají v sousedním Rožmitále, kde se nám v posledních letech velice dařilo. Také letos
jsme tréninku věnovali několik sobot a 20. dubna jsme vyrazili
na soutěž. Ani v konkurenci 11 mužských družstev jsme
nezklamali. Po těžkém boji jsme obsadili 2. místo za stále
neporazitelným Třebskem.
Na 11. května byly naplánovány okrskové závody v Březnici,
z kterých jsme se chtěli opět probojovat na závody okresní. Ale
z důvodu velmi nepříznivého počasí byly tyto závody zrušeny.
Na další závody jsme vyrazili 25. května do Drahenic. I tato soutěž je pro nás tradicí. Z Březnice se účastnila dvě družstva mužů.
Na rozmáčeném terénu zde áčko skončilo na druhém místě těsně za hlubyňskou juniorkou, březnické béčko obsadilo 9. místo.
15. června jsme absolvovali závody v Hlubyni, které byly spojeny se 110. výročím založení tamějšího hasičského sboru. Ženy
po velmi dobrém výkonu skončily na 2. místě, ale muži obsadili až místo sedmé.
O týden později jsme jeli do Blatné. Ve velmi silné konkurenci týmů z Šumavské ligy jsme poprvé pokořili hranici 20 vteřin
v požárním útoku. Ani tento výkon nám však nestačil na medailové pozice a obsadili jsme 5. místo.
V sobotu 29. června nás čekal závod závodů. Byla to domácí
soutěž „O pohár starosty města Březnice“. Na toto klání se sjelo
množství velmi kvalitních družstev. Březnické áčko po součtu
dvou pokusů skončilo na třetím místě za družstvem z Vysoké

SK Březnice 1918 o.s. přeje
panu Josefu Štefanovi
k jeho významnému životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a životního optimismu.

Pece pod Pleší a vítězným družstvem z Chobota. Ani B-tým se
nenechal zahanbit a obsadil dobré šesté místo. Zato ženy si zde
vypily pohár hořkosti do úplného dna. Po prvním nevydařeném
útoku obsadily druhé místo. Při dalším pokusu nemohly dlouhých 20 vteřin kvůli závadě na koši nabrat vodu a propadly se
na třetí místo.
6. července vyrazil březnický B-tým do Volenic. Závody se zde
skládaly ze dvou útoků, a to požární útok z bedny a požární
útok ze základny. Naše družstvo zde po mnoha chybách obsadilo deváté místo.
Dne 27. července odjel A-tým s novými posilami na závody
do Nestrašovic. Během prvního útoku jsme časem 18,80 sekund vytvořili osobní rekord. Celkově jsme se umístili na druhém místě za družstvem ze Starosedlského Hrádku.
10. srpna jel A-tým opět na závody do jižních Čech, a to do
Bezdědovic. Zde jsme skončili až na 11. místě.
24. srpna vyrazilo březnické áčko na soutěž do Uzeniček. Zde
se setkalo se starými známými družstvy z jižních Čech. Smůla
nás provázela i na těchto závodech a po technické chybě v podobě rozpojených hadic jsme obsadili s časem 61 vteřin 8. místo.
31. srpna jsme se zúčastnili hasičských závodů v Sedlici
u Blatné. Po perfektním startu a dodání vody do vedení nás
opět zradila technika a rozpojený rozdělovač nám zmařil šanci
na dobré umístění. Skončili jsme na 7. místě.
21. září jsme jeli na poslední závody v požárním útoku
v Radíči u Sedlčan. Ve velmi siné konkurenci a na podmáčeném terénu jsme obsadili 6. místo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří se zúčastňovali soutěží. Do nové sezony jim přejeme hodně síly
a soutěžního štěstí.
Za SDH Březnice
Petr Vršecký a Josef Brotánek

SK Březnice 1918 o.s. o z n a m u j e ,
že

valná hromada

se uskuteční 22. února 2014 od 18 hodin
ve sportovním klubu na stadionu Březnice.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRONAJMU byt 2 + 1 v Březnici. Tel. 737 964 131.
PRODÁM byt 3 + 1, 70m2 v OV v Březnici, Rožmitálská ulice, 5. patro s výtahem. Dům je zateplený, EU okna, zasklená
lodžie, bezbariérový přístup. Cena včetně garáže a malé zahrádky dohodou na tel. 728 127 227.
 PRODÁM byt 3 + 1 v Březnici. Orientován – jihovýchod, 1. patro, etážové topení, plyn, pevné palivo, balkon, garáž.
Kontakt - v Městské knihovně.
 DARUJI barevná morčecí miminka narozená 11. 12. 2013. Holka a kluk. Tel. nebo SMS – 603 582 381.
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PEDIKÚRA • MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET

Aneta Ryjáčková

EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

Objednávky na tel. 777 985 290
(po dohodě možnost víkendu)
Adresa: Dr. Jurenky 201, Březnice

• mokrá pedikúra 235 Kč

Informace na tel. +420 728 873 970
www.rspalety.cz

(kompletní ošetření + peeling + masáž)

• NOVĚ – aplikace nehtových špon
(rovnátek) PODOFIX

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

• technické prohlídky • dovozy • měření emisí (benzín, nafta, plyn)
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel
• STK traktorů

- slouží pro odstranění zarostlých nehtů
- aplikace je vhodná pro každého, včetně dětí
a diabetiků
- účinek během první aplikace, neomezuje v práci
ani ve sportovních aktivitách

• Manikúra, modelace gelových nehtů
• DÁRKOVÉ POUKÁZKY
PRO VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBÁCH
VOLEJTE NA UVEDENÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Při návštěvě v lednu – SLEVA na druhou
návštěvu pedikúry 30%

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk
• servis klasických i LCD televizorů – svoz a odvoz zpět
k zákazníkovi
• prodej televizorů, LCD, LED – naše služby nekončí prodejem,
ale zboží dodáme do bytu, nastavíme, seřídíme antény
• prodej satelitních kompletů včetně montáže a sestavení
dle přání
• aktivace placených programů SKYlink
• při opravě zapůjčíme náš provozní sat přijímač nebo
LCD televizor
d.
– 17
262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 9 hod.
– 11
tel. 731 489 362, 327 723 120
SO 9

ho

VĚ
NO ENO
VŘ
E
T
O

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011
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MA SÁŽE
Petra Komoňová
Tel. 739 203 422

Za Sokolovnou 802, 262 72 Březnice
❧ Relaxační a regenerační masáž
❧ LomiLomi (Hawajská masáž)
❧ Hot Stones (Lávové kameny)
❧ Indická masáž hlavy – antistresová
❧ Lifting obličeje
❧ Baňkování
❧ Možnost dárkových poukazů

Nově otevřený

SALÓN KRÁSY
na náměstí v Březnici
hledá

kolegyně na manikúru
a pedikúru
Informace na telefonu 608 450 975.
Prostory k pronájmu pro RK, pojišovnu - levně

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

777 336 705

Fa HANÍK
T O P E N Í -V O D A - P LY N
N a b í z í m e : topenářské a instalatérské práce,
rozvody plynu, rekonstrukce koupelen, kotelen,
montáž krbových kamen s výměníkem, montáž kotlů,
bojlerů, práce s autogenem, opravy topných
a vodovodních systémů pomocí zmrazovacího stroje
(bez vypuštění systému), strojní čištění kanalizací,
montáž podlahového vytápění, nabízíme také prodej
instalatérského a topenářského materiálu
na našem E-shopu

Kontakt: 606 842 009, 732 151 811
www.topeni-hanik.cz • info@topeni-hanik.cz

INZERCE
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Potřebujete nabrousit

nůžky, nože, pily, sekery, kotouče, aj.

SBĚRNA BROUŠENÍ
ŽELEZÁŘSTVÍ
NÁMĚSTÍ 10, BŘEZNICE
tel. 734 103 055
E-mail: zelezarstvi.br@seznam.cz

Zpracování daňových přiznání daně
z příjmů, DPH, daň z převodu
nemovitosti, daň silniční,
darovací, dědická.
Vedení účetnictví a daňové evidence
fyzických i právnických osob,
včetně BD a SVJ.
Kateřina Seimlová
tel. č.: 731 465 341
email: katerina.seimlova@email.cz

JUDr. Kocík Milan
– Lidový zástupce §§
a) Zprostředkovatelská činnost služeb v oblasti:
- právních služeb
- zastupování v přestupkovém řízení
(alkohol za volantem...)
- pracovních vztahů
- pobytu cizinců na území ČR
- řešení pojistných událostí
- převodu nemovitostí…

§ §

b) Služby v oblasti administrativní správy

- výkon zadavatelské činnosti pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy
- zpracování žádostí, dožádání, stížností, odvolání
proti rozhodnutí, oznámení všeho druhu směřující ke státním institucím i soukromým osobám
- žádosti o přijetí do pracovního poměru, ukončení pracovního poměru
- zpracování životopisů
- zpracování žádostí o přezkoumání rozhodnutí
o nepřijetí na střední a vysoké školy
- zákon o matrikách, jménu a příjmení – zpracování žádostí o změny

Kontakt: mob. 731 553 318
E-mail: LZ-milan.kocík@seznam.cz
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ZAHÁJEN

PRODEJ KRMIVA

Krmné směsi pro nosnice
granulované i sypké
Zrnina a krmivo pro drobné ptactvo
Krmivo pro ryby a želvy
Krmné směsi pro králíky, morčata atd.
Obojky, vodítka, flexi samo navíjecí
vodítka atd.
Stelivo, podestýlky, hobliny, písek.....

ŽELEZÁŘSTVÍ – NÁMĚSTÍ 10
tel. 734 103 055

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Dr.Jurenky 202 | Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz
NOVĚ od 15.00 do 18.00 hod.
(a déle dle dohody)

cestovní agentura

OLIVER TOUR
SLAVÍ 11 LET
Výhody dovolené First Minute
➣ sleva od 21% na dosp. os. při včasné rezervaci
nebo
➣ sleva od 15% dosp. os. + až 2 děti zdarma
➣ promo pokoje limitovaný počet pokojů
za skvělou cenu
➣ klubové hotely se spoustou zábavných
a sportovních aktivit v českém jazyce
➣ parkování u letiště zcela zdarma
➣ záloha pouze 2.000 Kč na osobu
➣ sleva pro věrného klienta 1.000 Kč
➣ sleva pro seniory 300 Kč na osobu

STÁLÍ KLIENTI OBDRŽÍ
s nákupem zájezdu pro zimní
i letní sezónu 2013/2014
ZDARMA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
2. 2. neděle v 18.00 hodin

THE DOORS

Vstupné 48 Kč

Celovečerní rockový dokumentární film,
USA, 2010, české titulky
Dokumentární snímek odkrývá dosud
nezveřejněné záběry čtyřčlenné rockové
kapely a staví zejména na záběrech natočených v letech 1966 – 1971.
Režie: Tom DiCillo
Vstupné 48 Kč
od 12 let

Q

86 minut

Q

Přístupno

5. 2. středa

KINOHRANÍ – aneb
Pohádky pro prázdninovou
pohodu
9.00 hodin – NAŠE KARKULKA –
pásmo pohádek pro nejmenší děti
Vstupné 9 Kč

63 minut

Q

13.30 hod. – NORMAN A DUCHOVÉ
– animovaný rodinný film, USA, 2012
Vstupné 35 Kč

Q

93 minut

5. 2. středa v 18.00 hodin

MAFIÁNOVI
Akční krimikomedie, USA, Francie, 2013,
české titulky
Bývalý mafiánský boss, jeho manželka
a děti jsou za příkladnou spolupráci se
zákonem umístěny do programu na ochranu svědků. Žít spořádaným životem se
jim však příliš nedaří. Čekejte svižnou
akční komedii s hereckými hvězdami
první velikosti.
Režie: Luc Besson
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer,
Tommy Lee Jones, Dianna Agron, John
D'Leo a další
Vstupné 49 Kč
od 12 let

Q

111 minut

Q

Přístupno

Q

80 minut

Q

Přístupno

16. 2. neděle v 18.00 hodin

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
Romantické drama, Itálie, Španělsko,
2013, české titulky
Svobodná matka Gemma přijíždí se svým
dospívajícím synem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety
ji museli kvůli bosensko-srbské válce
opustit. Gemma se vrací do míst, která
v ní probouzejí dávné vzpomínky.
Režie: Sergio Castellitto
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane
Birkin, Mira Furlan, Adnan Haskovic
a další
Vstupné 49 Kč
od 15 let

Q

127 minut

Q

Přístupno

19. 2. středa ve 13.30 hodin
odpolední představení pro širokou
veřejnost

ANNA KARENINA

Vstupné 30 Kč
od 12 let

Q

130 minut

Q

RIDDICK
Sci-fi thriller, USA, 2013, české znění
Vin Diesel se vrací ve své slavné roli antihrdiny – trestance Riddicka. Nejnovější
pokračování slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou akci.
Režie: David Twohy
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee
Sackhoff, Dave Bautista, Jordi Molla, Raoul Trujillo a další
Q

119 minut

Q

Přístupno

12. 2. středa v 18.00 hodin

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný film pro děti, Francie, 2012,
české znění
Příběh neobyčejného přátelství mezi
medvědem a myškou.

Romantické drama, USA, 2012, české
znění
Q

130 minut

Q

Přístupno

23. 2. neděle v 18.00 hodin

Upíří romance, USA, 2012, české znění
Dvě záhadné mladé ženy hledají útočiště
v malém přímořském městečku. Za záhadných okolností začínají v městečku
umírat lidé, tajemství dívek se začíná šířit a temná minulost je pomalu dohání.
Režie: Neil Jordan
Hrají: Saoirse Ronan, Gemma Arterton,
Caleb Landry Jones, Sam Riley, Daniel
Mays a další
Q

118 minut

Drama, USA, 2013, české titulky
Příběh ženy, která se ocitá v těžké životní situaci. Nový film Woodyho Allena vypráví o důsledcích, které mohou nastat,
když lidé zavírají oči před realitou
a pravdou, kterou nechtějí vidět.
Režie: Woody Allen
Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Louis
C.K., Andrew Dice Clay, Tammy Blanchard a další
Vstupné 49 Kč
od 12 let

Q

98 minut

Q

Přístupno

Dětské dopolední představení:

12. 2. 2014 středa v 9.00 hodin

Přírodopis v cylindru
Připravujeme na březen:
BÍDNÍCI (2. 3.), VEJŠKA (12. 3.)

Každé nedělní promítání je
zajištěno občerstvení, k dobrému filmu si můžete koupit
dobrou kávu, sklenku dobrého
vína či jiného nápoje.
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 2. Zimní soutěž
Mladých hasičů
v požárním sportu
KD

Q

8.30 hodin

8. 2. Maškarní ples pro
děti

BYZANTIUM –
UPÍŘÍ PŘÍBĚH

Vstupné 48 Kč
od 12 let

JASMÍNINY SLZY

Přístupno

19. 2. středa v 18.00 hodin

Vstupné 49 Kč
od 12 let

26. 2. středa v 18.00 hodin

NOVINKA

Romantické drama, USA, 2012, české
znění
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila
láska. Z románové předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého vytvořil režisér Joe Wright
naprosto unikátní zážitek.
Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron
Taylor-Johnson, Kelly Macdonald,
Matthew MacFadyen, Alexandra Roach,
Domhnall Gleeson a další

ANNA KARENINA

9. 2. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 49 Kč
od 12 let

Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar,
Benjamin Renner

Q

Přístupno

KD

Q

15.00 hodin

11. 2. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna

Q

16.30 hod.

15. 2. Oldies
KD 21.00 hodin

16. 2. Odpoledne s hudbou
KD – vinárna

Q

15.00 hod.

21. 2. Taneční zábava
KD Q 20.00 hodin
hrají B.O.S.
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