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VOŠ a SOŠ

ROZPOČET MĚSTA V PLUSU
Krize, o které se mluví všude kolem nás, se promítá také do
hospodaření obcí a měst. Ministerstvo financí očekává, že
v letošním roce budou obecní rozpočty v celkovém minusu patnáct miliard korun.
I zastupitelé během roku sledovali, zda se příjmy a výdaje
vyvíjí v souladu s plánem.
Díky dobře připravenému rozpočtu, ve kterém se už počítalo
s méně penězi, se město do žádného nečekaného dluhu zatím
nedostalo.
Ke konci října jsou celkové příjmy plněny na 81,8 procent
a příjmy z daní na 82,8 procent. Na základním běžném účtu
města zbývá necelých 6 milionů korun. Na dalším „podúčtu“,
ze kterého je hrazena stavba nového mateřského centra, zbývají 2,76 milionu korun. I když lze předpokládat, že tato částka se
městu příští rok vrátí, a to z evropské dotace po ukončení akce
a odevzdání všech potřebných dokumentů na regionální radu.

ZMĚNA NA MĚSTSKÉM ÚŘADU
Zastupitelé před nedávnem rozhodli, že ke konci roku bude
zrušeno Městské kulturní zařízení. Jak jsem již psala, neznamená to, že by se o kulturu v obci nikdo nestaral. Pouze dojde
k organizační změně a na městském úřadě vznikne nový odbor
kultury. Vedoucí je od 1. prosince jmenovaná Pavlína Heverová,
která uspěla ve výběrovém řízení.
Všichni současní zaměstnanci kulturního zařízení se stanou
zaměstnanci radnice.

BŘEZNICKÝ KOMÍN JE JIŽ
MINULOSTÍ
Marně byste v současné době hledali dominantu panelákového sídliště, 33,5 metrů vysoký komín u kotelny K 15. Byl
v havarijním stavu a odpadávající části ohrožovaly kolemjdoucí
lidi. Protože se komín už delší dobu nepoužíval, zastupitelé
rozhodli o jeho demolici.
Protože se komín nachází mezi obytnými domy, nešlo ho odstřelit. Proto ho firma PH servis Trutnov, která vyhrála výběrové řízení, postupně rozebrala a zlikvidovala su. Město za
akci zaplatilo 344 000 tisíc korun.

CENA ZA ODPADY ZŮSTÁVÁ STEJNÁ
Zastupitelé schválili na listopadovém zasedání první dvě letošní vyhlášky. Jedna se týkala ceny za svoz a likvidaci odpadů.
Občané i letos zaplatí za vyvážení popelnic 400 korun. Tato
částka se v Březnici nemění už od roku 2007.
A to i přesto, že průměrné náklady v předešlém roce činily
393 korun na jednoho občana a k nim se může přidat dalších
250 korun. Zastupitelstvo se rozhodlo, že této možnosti nevyužije a opět bude službu dotovat z obecního rozpočtu. Jde o částku zhruba jeden milion korun. Město tuto dotaci považuje jako
určitou kompenzaci pro všechny občany za to, že se na našem
katastru nachází skládka odpadů. I když je třeba připomenout,
že z ní plynou do obecní pokladny nemalé peníze.
Současná vyhláška zachovává i seznam lidí, kteří tuto sumu
platit nemusejí. Jsou to osoby nevidomé a držitelé průkazu

Vážení občané,

ráda bych Vám
i Vašim blízkým popřála
krásné a pohodové prožití
Vánoc a v roce 2010 zdraví,
štěstí a radost v osobním
i profesním životě.
Jana Krajmerová

ZTP-P, obyvatelé domova důchodců, lidé ve vězení a hlášení
na takzvané úřední adrese, kteří se ale ve městě nezdržují a ti,
co prokážou dlouhodobý pobyt v cizině.
Druhá vyhláška se týká použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí – ta se vypočítává tak, že je stanoven určitý základ, který se liší podle druhu nemovitosti a také podle velikosti obce, kde se nachází. Ministerstvo pak dovoluje obcím,
aby tuto základní cifru upravovaly pomocí koeficientu 1 až 5,
kterým se částka bude násobit.
V Březnici doposud platil koeficient 1,6 a v Boru, Dobré Vodě,
Předním Poříčí, Zadním Poříčí a Martinicích 1,4. Protože však
ministerstvo na rok 2010 zvýšilo základní ceny na dvojnásobnou částku, rozhodli se zastupitelé občanům aspoň trochu pomoci a snížili koeficienty na minimum. Proto schválili pro nemovitosti k bydlení koeficient 1 a u staveb pro individuální
rekreaci, garáží oddělených od obytných domů, samostatných
nebytových prostor a budov užívaných pro podnikatelskou činnost zůstává koeficient 1,5. Díky tomu se u obytných budov
nezvýší daň o sto, ale jen asi o 25 až 40 procent.

O ČEM JEŠTĚ JEDNALI ZASTUPITELÉ
V LISTOPADU
Zastupitelé schválili prodej pozemku Z.Š., majiteli sýpek
Na Špýcharu. Jde o 421 metrů čtverečních, které tvoří příjezd
k jeho objektům. Cena je 300 korun za každý metr s tím,
že v kupní smlouvě budou ošetřena věcná břemena příjezdu
i vstupu k sousední nemovitosti.
(pokračování na str. 2)
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Odsouhlaseno bylo i zveřejnění záměru darovat pět parcel města o celkové výměře 451 metrů čtverečních. Požádal o ně Národní
památkový ústav, nebo se nachází v areálu zámku a tvoří komunikaci, kterou se vstupuje do parku u pivovaru. Město zde
nevlastní jiné pozemky a tyto navazují na pozemky žadatele.
Kladné stanovisko o přeložení vodovodní přípojky ze své parcely obdrží i A. S. Středem jejího pozemku vede městský vodovod do skladu propanbutanových lahví a proto zde majitelka
nemůže nic postavit. Ze tří možností, jak potrubí nově vést,
vyhrála ta nejlevnější.

MĚŘIČE RYCHLOSTI BUDOU
Tři body jednání zastupitelstva se týkaly dopravy.
Zastupitelé schválili dodatek číslo 2 ke smlouvě o závazku
veřejné služby. Jde o potvrzení, že tři autobusové spoje budou
v rámci takzvané ostatní dopravní obslužnosti ze svých prostředků hradit města a vesnice, skrz které vedou. V loňském
roce devatenáct obcí doplácelo celkem 127 tisíc korun.
Naopak nejistý je osud komerční autobusové linky Praha Sušice. Společnost Bosák bus upozornila na to, že je autobus
dlouhodobě ve ztrátě. Proto požadoval od obcí na trase finanční
příspěvek. Březnice by tak měla zaplatit 31 725 korun, což zastupitelé odmítli. Osud autobusu nyní závisí na provozovateli.
Zastupitelstvo také potvrdilo instalaci tří měřičů rychlosti na
již vytipovaných místech – v Počapské ulici, u školy a u Kottova
mlýna. Kraj na ně přispěl částkou 147 tisíc korun, která určitě
nebude stačit. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která akci bude dělat a také stanoví konečnou cenu. Teprve pak se město dozví, kolik bude muset doplatit. Příspěvek
přislíbil i Nadační fond Bozeň. Měřiče by měly být ve městě
ještě do konce tohoto roku.
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KRAJSKÉ GRANTY
Hejtman Středočeského kraje vyhlásil 3. listopadu výzvy na
čerpání peněz z grantových programů. V současné době má
město připraveno několik projektů, na které by peníze rádo
získalo. Spoluúčast obcí je totiž pouze 5 procent, zbytek tvoří
peníze krajské.
Zastupitelé proto schválili zpracování žádostí na dotace ze
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému - osm hasičů by mohlo získat zásahové oblečení, boty a přilby, z Fondu sportu, volného
času a primární prevence by mohly přijít peníze na čtvrtou etapu opravy tribuny na březnickém stadionu.
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst by mohl pomoci s rekonstrukcí sociálního zařízení na základní škole a Fond životního prostředí a zemědělství zase se splaškovou kanalizaci
v Martinicích. Nejde o žádné malé částky.
Například hasičské vybavení je zhruba za 300 tisíc korun.
O kanalizaci v Martinicích jsem již několikrát psala. Březnice
neuspěla ani na Ministerstvu zemědělství, ani při posledním
grantu. Rekonstrukce záchodů na škole je letitý problém.
Na základě zpracované projektová dokumentace víme, že na ni
bude potřeba 13 milionu korun. Uvažuje se o tom, že se stavba
rozdělí na více etap a postupně se toalety opraví v jednotlivých
budovách. Začít by se mělo na prvním stupni.
Čtvrtá etapa stadionu by umožnila dokončit celkovou úpravu
tribuny – tedy výměnu původních laviček, vstupních dveří
a opravu zděných částí. Rozpočet na tuto akci se ještě připravuje.
I když na tyto dotace není právní nárok a v loňském roce
Březnice ve Fondu životního prostředí a Fondu rozvoje obcí
neuspěla, obec se přesto pokusí podat žádost znovu.
Jana Krajmerová
starostka

Město Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 2/2009
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
12. 11. 2009 usnesením č. 091112/20 usneslo vydat na
základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Podle § 6, odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se
u nezastavěných stavebních pozemků umístěných v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro násobení základní
sazby daně takto:
Březnice
Bor, Dobrá Voda, Přední Poříčí,
Zadní Poříčí, Martinice

koeficient 1,0
koeficient 1,0

Článek 3
Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se
na území celého města u jednotlivých druhů staveb uvedených
v § 11, odst. 1, písm. b) až d) zákona:
a) stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané
pro individuální rekreaci včetně doplňkových staveb
k těmto objektům s výjimkou garáží,
b) garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné
nebytové prostory užívané jako garáže,
c) stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost stanoví
zvýšený koeficient 1,5 pro výpočet výsledné sazby daně
z nemovitostí tzn., že zákonná sazba po provedeném zvýšení
za každé další nadzemní podlaží se vynásobí tímto koeficientem.

Článek 2

Článek 4

Podle § 11, odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se
u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů, umístěných v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně, případně
zvýšené o částku za každé další nadzemní podlaží takto:

Podle této obecně závazné vyhlášky se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2010.

Březnice
Bor, Dobrá Voda, Přední Poříčí,
Zadní Poříčí, Martinice

Článek 5
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna
2010.

koeficient 1,0
koeficient 1,0

František Pinkava, v.r.

Jana Krajmerová, v.r.

místostarosta

starostka
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Město Březnice

Děkujeme Nadaci Bozeň

Obecně závazná vyhláška města Březnice
o místních poplatcích číslo 1/2009
Zastupitelstvo města Březnice se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 091112/02 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Touto vyhláškou se m ě n í Obecně závazná vyhláška města
Březnice o místních poplatcích číslo 1/2004, oddíl VI - Poplatek za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
(1) článek 30 - Sazby poplatku odstavec 1 zní:
Sazbu poplatku v celkové výši 400,00 Kč tvoří:
a) částka 150,00 Kč za osobu uvedenou v článku 29 a kalendářní rok, a
b) částka 250,00 Kč stanovená na základě skutečných nákladů
města předchozího roku vynaložená na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v článku 29
a kalendářní rok.
Článek 2
(3) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2010.
František Pinkava, v.r.
Jana Krajmerová, v.r.
místostarosta

Městská police

starostka

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vás informoval o změnách
u Městské policie Březnice, se kterými jste
se v posledních měsících mohli setkat. Jak
jste již byli informováni náčelníkem Městské policie Březnice inspektorem Milošem
Nuslem, od 8. října 2009 tvoří MěP celkem
4 strážníci, kteří mají v rámci výkonu služby rozdělené území Březnice a přidružených obcí do 4 rajonů
(včetně obce Chrást, kde plní povinnosti vyplývající z podepsané veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi).
Výkon služby strážníků MěP Březnice bude vykonáván
v celém katastrálním území města Březnice dle aktuálních
úkolů, se zvýšenou odpovědností za svěřený rajon.

RAJON I.
Odpovědný strážník: Miloš Nusl
Seznam ulic tvořící hranici přiděleného rajonu: Lokšany, Náměstí,
V Koleji, Počapská, Drahenická, Blatenská, hřbitov, Horní Valy, včetně ulic
Dr. Jurenky, Jana Švermy, Dolní Valy, část
ulice Rožmitálská a ČOV
Obec: Přední a Zadní Poříčí
RAJON II.
Odpovědný strážník: Ing. Miloš Caisek
Seznam ulic tvořící hranici přiděleného rajonu: Obránců míru, Za Lokšany, část Sadové ul., 9. května, Na Kloboučku, Rožmitálská, ZŠ, VOŠ a SOŠ,
autobusové nádraží, Bubovická, Pod
Stráží, Kamenická, Na Tržišti, Stráž,
Za Sokolovnou, Hlubyňská
Obec: Martinice
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Nadace Bozeň od samého svého počátku sdružuje finanční
prostředky na projekty, které přispívají k rozvoji Březnice.
Zaměřuje se na oblast školství, sociálních potřeb, kultury a veřejného pořádku. V souladu s tímto programem pomohla
360 tisíci vybavit třídy základní školy. Na specielní zařízení
domova důchodců přispěla 100 tisíci. Pro větší bezpečnost
ve městě podpořila částkou 50 tisíc korun umístění měřičů
rychlosti (radarů), což je významný příspěvek k dotaci, kterou
město získalo od Středočeského kraje. Za všechnu dosavadní
podporu záměrům zastupitelstva města děkujeme nejen Nadaci Bozeň, ale také všem, kteří do fondu nadace přispěli a přispívají.
Jana Krajmerová, starostka

Příprava na Advent

Foto Městská knihovna

RAJON III.
Odpovědný strážník: Jiří Vydra
Seznam ulic tvořící hranici přiděleného rajonu: Sadová, Městský park, Stadion, Židovský hřbitov, Tochovická, Chrástecká, Višňovka, část ulice Ludvíka Kuby,
Zámecký obvod, Na Odboji, Na Spořilově,
Za Nádražím, Pod Nádražím, U Nádraží,
Petra Bezruče
Obec: Chrást, včetně skládky
RAJON IV.
Odpovědný strážník: František Otta
Seznam ulic tvořící hranici přiděleného rajonu: Ludvíka Kuby, Zámecký
park, vlakové nádraží, Borská, Za Oborou,
Za Lihovarem, Zahradní, Nad Vodárnou,
U Blatenky, Na Výsluní, U Remízu,
9. května, Na Kloboučku, Za Cihelnou, Sadová, Višňovka
Obec: Bor a Dobrá Voda
Více o Městské policii, její činnosti a akcích sloužících k prevenci
ve městě se můžete dočíst na obnovených web. stránkách MěP, které jsou součástí webu města Březnice na adrese www.breznice.cz.
V měsíci říjnu probíhala obvyklá pracovní činnost MěP. Střážníci vybrali na pokutách 13 800 Kč, za poplatky za stánky 3 600 Kč.
V tomto měsíci byl policií odchycen jeden pes. Z parkovacího automatu na Náměstí bylo vybráno 8 537 Kč. Za říjen bylo MěP odslouženo 21 hodin v obci Chrást. Strážníci také roznesli 173 doručenek a 39 dopisů Městského úřadu. V listopadu jsme rozšířili
preventivní činnost policie i na měření rychlosti v obci Chrást.
Protože se blíží doba adventu a Vánoc, chtěl bych Vám, milí
občané, jménem místostarosty a velitele MěP i jménem strážníků městské policie popřát mnoho krásných chvil, pohodu
a klid v těchto svátečních dnech a krásný vstup do nového roku.
František Pinkava, místostarosta a velitel MěP
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Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE v období říjen 2009

Kdykoliv potřebujete poradit, pomoci
nebo si stěžovat, jsme vám my, městští
strážníci, k dispozici. Ale víte, že i strážník někdy potřebuje pomoc a může vás
o ni požádat? Ze zákona o obecní policii
vyplývá, že: Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout
bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom
zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále
učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.
A te už k naší říjnové činnosti:
8. října vykonali dva strážníci úspěšně zkoušky z odborné
způsobilosti v budově Policejní akademie Praha 4 - Lhotka
a získali osvědčení vykonávat práci strážníka na dobu 3 let.
Ihned se zapojili do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě a vy se nyní můžete tedy obracet i na ně.
Te l e f o n i c k ý k o n t a k t na nové strážníky:
731 519 425
František Otta
731 456 764
Ing. Miloš Caisek
Te l e f o n i c k ý k o n t a k t na stávající strážníky:
731 519 428
Jiří Vydra
731 519 424
Miloš Nusl

12. října proběhla v základní škole Březnice beseda s žáky
šesté třídy. Vysvětlili jsme jim úkoly, které plní městská policie, jaké mají strážníci povinnosti, oprávnění a také si mohli
prohlédnout donucovací prostředky – pouta a obušek, dále megafon a stavěcí terč. Žáci byli velmi pozorní a měli připraveny
spousty otázek, které je zajímaly.
A na co se ptali? Jaká je kriminalita v Březnici, kolik je strážníků, jestli máme strach, zda byl v Březnici někdo zavražděn,
jakou nejvyšší pokutu jsme kdy dali a podobně.
I my jsme jim dali stručné otázky – některé odpovědi pro zajímavost předkládám.
– Kdo je strážník? – Chrání naše město a nás, městský policista, který dává botičky a dohlíží, aby lidé nevyhazovali na ulici papírky.
– Líbila by se vám práce u městské policie? – Ne, protože mě
baví jiné věci, ano pomáhala bych lidem a zachraňovala bych
životy, ale nechtěla bych se setkat se zloději, aby se mi nic
nestalo, například být postřelená. Ne, moc by mě to nebavilo, musel bych pracovat v noci! Chci být zemědělec.
– Linku tísňového volání městské policie, Policie ČR, hasičů
a zdravotníků odpověděli všichni správně a mají mé uznání.
Na závěr bych rád poděkoval starostce města Březnice, paní
Janě Krajmerové, která uvolnila finanční prostředky, abychom
mohli rozdat dětem reflexní přívěsky - zvířátka, která je potěší
a zároveň je díky reflexním barvám mohou i ochránit.
Miloš Nusl, náčelník MěP Březnice

Vážení spoluobčané,
kolektiv pracovnic PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v Březnici si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
20,-Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
20,-Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
prostoru ve vnitřním prostoru
20,-Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
20,-Kč/hod.
B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
20,-Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
20,-Kč/hod.
3. pomoc při použití WC
20,-Kč/hod.
C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
30,-Kč/denně
2. dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
9,-Kč/denně
– dvojice
10,-Kč/denně
3. pomoc při přípravě jídla a pití
20,-Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití
20,-Kč/hod.
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
50,-Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů
50,-Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
např. sezónního úklidu, úklidu po malování,
mytí oken
70,-Kč/hod.
4. donáška vody
30,-Kč/hod.
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
30,-Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
40,-Kč/hod.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti
20,-Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné
opravy
30,-Kč/1kg

9. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné
opravy
30,-Kč/1kg
E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři a doprovázení zpět
20,-Kč/hod.
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázená zpět
20,-Kč/hod.
Fakultativní služby:
1. dohled nad dospělým člověkem
20,-Kč/hod.
2. příprava léků a kontrola jejich užití klientem 20,-Kč/hod.
3. objednání a donáška léků
10,-Kč/úkon
4. dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.
10,-Kč/úkon
Naše kontaktní adresa:
Pečovatelská služba
Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
telefon: 318 682 770, 731 456 808
e-mail: Labudova.Lenka@seznam.cz

Krásné a příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdraví do nového roku
Vám přeje

Pečovatelská služba
Telefon 318 682 770, 731 456 808
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Z MĚSTA

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození nových dětí v Březnici je nejen radostnou
událostí pro jejich rodiče a příbuzné, ale i pro naše
město.
Proto jsme se dne 26. 10. 2009 sešli v reprezentačním
sále na radnici na malé slavnosti a bylo nám potěšením
přivítat tyto nové občánky města:

KLÁRU HAŠKOVOU
JONÁŠE STUPKU
PAVLA ROUSE
KAROLÍNU ZOBALOVOU
ONDŘEJE ŠTOLBU
MATYÁŠE MILANA BENDU
VÁCLAVA ŠEJNU
NATÁLII ZÁRYBNICKOU
BARBORU KROULOVOU
VERONIKU ŠTVÁNOVOU
ADÉLU MÁZDROVOU
PETRA MOTEJZÍKA

Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice
Březnice

126
660
523
– Bor 5
33
123
697
736
393
634
297
731
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VZPOMÍNKY
Dne 24. 12. uplyne smutných 5 let, co nás navždy opustil
pan Jaroslav Schořovský.
Stále vzpomíná manželka Iva
a synové Jára a Martin.
Dne 31. 12. letošního roku uplyne 10 let od úmrtí pana

Karla Havránka.
Vzpomínají manželka a dcera s vnukem.
Dne 11. listopadu zemřela v příbramské nemocnici
ve věku 69 let naše spolužačka a kamarádka paní Anna
Šoulová, rozená Hospodářská.
Loučíme se tichou vzpomínkou.
Spolužačky a spolužáci.

Za přípravu programu děkujeme dětem ze Základní školy Březnice pod vedením Hany Pražanové, studentkám ze SOŠ a VOŠ
Březnice pod vedením Alice Fořtové a za hudební doprovod
Přemyslu Zíkovi.

Dne 21. 10. 2009 se v Příbrami konal ustavující regionální
sněm TOP 09 okresu Příbram. Město Březnice má v regionálním výboru svého zástupce pana V. Doula, na snímku vpravo
společně s předsedou regionálního výboru Ing. P. Stříbrnským.
Sympatizanti a příznivci této strany tak mohou kontaktovat
přímo v Březnici zakládajícího člena této nové strany.
Vladimír Doul

BŘEZNICKÉ NOVINY
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

PROSINCOVÉ PRANOSTIKY

PROSINEC

Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora
je škrobí.
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
O svatém Mikuláši často snížek práší.
Lucie noci upije a dne nepřidá.
O svaté Albíně schovej se do síně.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je
posype jaro květem.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Bílé Vánoce - zelené Velikonoce.
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou se chvěje.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař
smutně oči hmouří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám
zima těžké hlavy.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
Zdroj Internet

1. 12. 1733 postaven nákladem cechu zednického, kamenického, tesařského, cihlářského, tesařského a pokrývačského v kostele sv. Rocha oltář
sv. Jana Nepomuckého.

8. 12. 1853 se v Březnici narodil Jan Geringer, česko-americký novinář a zakladatel časopisu Čechoslovan.

11. 12. 1916 zemřel bývalý starosta Rudolf Tille, majitel hotelu „na Zelené“
11. 12. 1894 se narodil v Březnici Josef First, autor četných studií a příruček
o výchově mládeže sportu a tábořením. Jeho zásluhou byl k nám
před léty uveden nový sport - lukostřelba, kterou propagoval zvláště
spiskem „Lukostřelba“, který vyšel v několika vydáních.

12. 12. 1893 se narodil ve Velkém Boru Bohumil Ullrych, malíř, který se svým
dílem zasloužil o uměleckou oslavu Březnicka.

14. 12. 1906 vyhořel zámecký pivovar.
17. 12. 1744 zemřel Vilém z Kolovrat, majitel březnického panství od 17. 6.
1741.

21. 12. 1907 jmenován ředitel měšanské školy Jan Kout dopisujícím členem archeologického sboru Národního muzea v Praze za zásluhy o archeologický průzkum Březnicka.
Čerpáno: Březnický kulturní přehled.
Připravila Marie Kováříková

Připravila Marie Kováříková

SPCCH V BŘEZNICI INFORMUJE
V úterý 13. října 2009 proběhla v odpoledních
hodinách v Kulturním domě podzimní členská
schůze svazu postižených civilizačními chorobami
(SPCCH). Schůzi zahájila a řídila paní Věra Ježková. Přivítala
hosty a přítomné členy ZO, kteří jak už to bývá zvykem, zaplnili sál do posledního místa. Přišli i když počasí nepřálo, pršelo
a byl silný vítr.
Součástí schůze byla bohatá tombola, pro všechny přítomné
bylo připraveno malé pohoštění a program schůze zpestřilo
vystoupení dětí z 2.MŠ pod vedením pí učitelek Kosové a Čapkové, dále následovalo vystoupení žákyň aerobiku paní učitelky Srokové a dalším překvapením pro seniory bylo vystoupení
žáků ZUŠ pod vedením ředitele školy pana Zíky a pana učitele
Bláhy. Děkujeme všem za krásný zážitek.
Zprávu o činnosti ZO za rok 2009 podala předsedkyně, paní
Forejtová. Poděkovala našim sponzorům. Požádala přítomné,
aby povstáním a tichou vzpomínkou uctili památku našich
zemřelých členů.
Kulturní referentka, paní Placáková informovala přítomné
o akcích, pozvala členy na divadelní představení do Příbrami
a do Plzně.
Paní Ježková přečetla příspěvek od nepřítomné předsedkyně
OV STP v Příbrami, paní Burianové. V diskusi vystoupili další
hosté: za Město paní starostka Jana Krajmerová, paní Labudová za pečovatelskou službu, předseda ZO v Rožmitále pod
Třemšínem pan Loučka a paní Ing. Fiřtíková, ředitelka VOŠ
a SOŠ v Březnici.
Na závěr přečetla paní Ježková usnesení z členské schůze, poděkovala za účast, popřála všem hodně zdraví a schůzi ukončila.
PŘIPRAVUJEME:
Zveme všechny zájemce na předvánoční Jarmark v Jilemnici od
čtvrtka 10. 12. do pondělí 14. 12. 2009 s možností využití
tamního bazénu. Doprava autobusem, plná penze, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV a lednicí v hotelu
Sumó, konzumace v restauraci s padesáti procentní slevou.
Cena je 1 790 Kč. Bližší informace u pí Konvicové na telefonu:
728 532 169.

PORADNA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ:
3. února 2010 v Domečku od 10.30 do 12.30 hodin.
Z novely zákona o sociálních službách – změna se týká
důchodů osob pečujících o osobu závislou. Od 1. 7. 2009 mají
pečující osoby nárok na přepočet a navýšení invalidního či starobního důchodu. Týká se to těch, kteří během péče o závislou
osobu pracovali, avšak měli nízký výdělek, který jim poté ponížil i částku důchodu. O přepočet je nutné požádat na pražské
ČSSZ.
Za ZO SPCCH připravila Jana Štefanová

Vážení spoluobčané,

brzy oslavíme Vánoce
a rok 2009 se bude chýlit ke svému konci.
Co nevidět budeme stát na prahu roku 2010.
Zapomeňme na všechny sváry a neshody.
Přejme si, aby naše vlast byla natrvalo
hezkým domovem pro každého z nás.
Za MO ČSSD Jiří Štěrba a Stanislav Bartoníček

Bozeň, o.s. - Spolek rodáků a přátel Březnice
přeje svým členům, čtenářům Březnických novin
a všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc.
V roce 2010 přejeme všem zdar
v míře co největší!
Městu Březnici patří dík nejen
za finanční příspěvek v roce 2009,
ale i za podporu činnosti
našeho občanského sdružení.
MUDr. Jiří Beran, předseda o.s.
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JAKUB JAN RYBA VE LNÁŘÍCH
V sobotu 10. 10. 2009 se v 18 hodin uskutečnil ve zcela zaplněném kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích
slavnostní koncert z díla Jakuba Jana Ryby (1765 –
1815). Účinkovali Vladimír Matějček (umělecký přednes)
a Vladimír Roubal (varhany a zpěv). Koncert pořádal
Obecní úřad a Infocentrum Lnáře.
Spíše než o typický koncert se jednalo o komponovaný
program, v němž se střídalo slovo mluvené (Vl. Matějček) s hudbou a zpěvem. Vl. Roubal nejen na varhany
hrál, ale také některé skladby zpíval, přičemž se na varhany doprovázel.
Umělecký přednes představil v 7 částech Rybův vlastní životopis, v němž popisuje radosti a strasti svého života od dětských let až po rok 1801 (v programu byl
přeložen jako Můj hudební životaběh.)
Zazněly části Rybova varhanního cyklu Novae et liberae cogitationes (Nové a svobodné myšlenky), cyklus

zůstal sic nedokončen, ale jedná se nepochybně o skvost,
který je neprávem stranou zájmu. Málo známé je Rybovo dílo písňové (Nové české písně, 1802), z něhož zazněla jedna ukázka (Na Čechy).
Dojemně působilo, když na závěr pořadu nastoupil
místní dětský pěvecký sbor, aby na Rybovu počest v setmělém kostele zazpíval za svitu svící, které dětští zpěváčci drželi v rukou, českou hymnu, k níž krom obvyklé
první sloky dítka přidala i sloku druhou. Scénář a režie
byla dílem Vladimíra Matějčka. Nevšední zážitek umocňoval nádherný interiér barokního chrámu.
Je jisté, že J. J. Ryba neznamená jen Českou mši vánoční, která se zanedlouho začne až do omrzení ozývat
z reproduktorů ve všech koutech. Bohužel se potvrzuje,
že zbytek ze zachovaného Rybova díla je pohříchu málo
znám…
MUDr. Jiří Beran

JAK SE ŽILO V BŘEZNICI . . .
Březnický kulturní přehled, který vycházel v šedesátých a sedmdesátých létech minulého století, obsahoval
několik rubrik: zprávy z města, Fürstův Březnický historický kalendář a Starobřeznické miniaturky, program
kina atd. V prosincovém čísle z roku 1968 se ve zprávách z města dočítáme zajímavé informace. Vybírám některé z nich, a už pro zajímavost či pobavení a doufám,
že se jejich opětovné uveřejnění autorů nijak nedotkne.
„Ve městě jsou 3 restaurace, a to Vlčava na náměstí,
kde je též společenský sál s přísálím, dále Plzeňka, Karlův Týn, nádražní restaurace. V letních měsících je
v provozu restaurace u chatového tábora za stadionem,
kde je 20 chat pro letní rekreaci a bifé na náměstí. Mimo
to ve všech prodejnách masa a potravin je prodáváno
lahvové pivo. Celková spotřeba piva v Březnici v letošním roce bude podle odhadu 7 800 hektolitrů. Průměrně
se prodá týdně 70 hl sudového piva a 80 hl piva v půllitrových lahvích, to znamená, že spotřeba na jednoho
obyvatele včetně kojenců v místě je 258 litrů ročně.
To ovšem neznamená, že jsme městem alkoholiků, ale
pivo patří k českému národnímu jídlu, tj. vepřová pečeně, knedlík a zelí.
Ve městě je poštovní úřad, který zajišuje doručování
poštovních zásilek v celém okolí Březnicka. V budově
pošty je automatická telefonní ústředna a stanice rozhlasu po drátě. Telefonních účastníků je v místě 82.
V domě čp. 12 na náměstí je umístněna pobočka Státní
spořitelny. Pro udržování pořádku je v místě Veřejná
bezpečnost v počtu 6 členů. Prodej spotřebního zboží zajišují jednotlivé národní podniky, a to podnik Domácí

potřeby, Drobné zboží, Potraviny, Textil, Oděvy, Obuv,
Klenoty a Mototechna. Jaké jsou ceny nejdůležitějších
životních potřeb: 1 kg chleba 2,60 Kčs, 1 kg mouky hladké 6,40 Kčs, hrubé 7,60 Kčs, polohrubé 7,- Kčs, 1/4 másla 10,- Kčs, 1 kg masa hovězího průměrně 20,- Kčs, 1 kg
masa vepřového průměrně 30,- Kčs, 1 kg brambor průměrně 0,80 Kčs. Pánský vlněný oblek 1 200,- až 1 300,Kčs, ovšem na prodejnách jsou obleky horší kvality od
250,- do 750,- Kčs. Obuv v průměru 150,- Kčs, letní obuv
80,- Kčs, hodinky tuzemské výroby 250,- Kčs, z dovozu
400,- až 600,- Kčs. Televizní přijímač 2 500,- až 4 000,- Kčs
podle velikosti obrazovky, chladnička 120 litrů 3 700,- Kčs.
Osobní auto Škoda 1000 MB pro 5 osob 47 000,- Kčs.
Důležité je, že každý občan má práci a za ní přiměřenou odměnu podle její důležitosti pro společnost. Nemáme lidí chudých, jak tomu bylo v minulosti, aby byli odkázáni na dobro druhých, aby museli prosit o jídlo
a oblečení. Občané vypadají skutečně blahobytně, nejsou
sedřeni těžkou manuální prací, kterou nahrazují převážně stroje, jsou dobře ustrojeni, domácnosti mají vybaveny moderním nábytkem a spotřebiči, jako je rádio, televizní přijímač, elektrické nebo plynové sporáky, ledničky, pračky, atd. V roce 1968 je ve městě 714 televizních
přijímačů a 815 radiových přijímačů. Na 150 rodin vlastní osobní auta, které každý měsíc přibývají. Mnoho rodin vlastní motocykl. Rodiny, kde je více výdělečně činných osob jak z řad dělníků, tak i inteligence, si dopřávají právem dovolené v zahraničí.“
Čerpáno: Březnický kulturní přehled
Připravila Petra Bartoníčková

JIŽ V PROVOZU!

Prodejní doba galerie:

Domov PETRA Mačkov

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

srdečně zve zájemce
do znovu otevřené galerie v Nerudově ulici 505
v Blatné, v budově Základní školy speciální.
V galerii si můžete prohlédnout a také nakoupit výrobky
uživatelů, které vznikají v terapeutických dílnách Domova.

-

zavřeno
14.00 – 16.30 hod.
14.00 – 16.30 hod.
zavřeno
14.00 – 16.30 hod.
9.00 – 11.00 hod. (1x za 14 dní, sudý týden)
zavřeno
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PROJEKT: „ZŘÍZENÍ KONGRESOVÉHO CENTRA, MODERNIZACE ODBORNÝCH
UČEBEN, ZŘÍZENÍ INTERNETOVÉ SÍTĚ A INTRANETU, ZŘÍZENÍ VÝTAHU“.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340
realizuje od července 2009 projekt, na který byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
NUTS Střední Čechy.
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/2500456. Celková výše dotace Kč 20 984 557,-.
Hlavní cíl projektu lze odvodit přímo z jeho názvu. Jedná se
o modernizaci vzdělávacích prostor školy a zlepšení podmínek pro
vzdělávání žáků a studentů, nejen střední, vyšší, ale i vysoké školy.
Byly rekonstruovány učebny zejména odborných předmětů a aula.
Celá akce probíhala především o prázdninách, kdy se škola
i zahrada proměnily v rozlehlé staveniště a některé práce pokračovaly a probíhaly za provozu i v měsíci září. Za pochodu se
rekonstruoval v přístavbě školy společenský sál a budovalo se
nové sociální zařízení. V současné době se realizace projektu
z EU blíží k závěru a 20. listopadu proběhla kolaudace nově
zrekonstruovaných prostor.
Laboratoř chemie, kde byly opraveny odpady, položena nová
podlaha a místnost byla vybavena moderním funkčním nábytkem včetně příslušenství, skříněmi na jedy, novým destilačním
přístrojem a váhami, již může sloužit moderní výuce.
Přebudována byla i učebna biologie. Z jedné velké učebny
a kabinetu vznikly dvě odborné pracovny. První slouží pro výuku
biologie, ve které má každý žák k dispozici dva mikroskopy špičkové kvality, učebna je navíc vybavena i několika video-mikroskopy a speciálním programovým vybavením, které umožní obraz z mikroskopu snímat a zpracovávat v počítači, včetně měření velikosti buněk a buněčných struktur. I díky této učebně je
škola připravena uvítat účastníky Ústředního kola 44. ročníku
Biologické olympiády, která se uskuteční v květnu 2010. Druhá
místnost slouží pro výuku rostlinolékařství a mechanizace.
Zrekonstruovaná sklepní učebna výpočetní techniky je
vybavena nejmodernějšími špičkovými počítači, tiskárnou se

scannerem a slouží pro výuku programování a grafických systémů. Ve všech nových učebnách je umístěna interaktivní tabule,
data-projektor a počítač, což přispěje ke zkvalitnění výuky.
Aby mohl být umožněn pohyb ve škole i pro handicapované
osoby, byl u vchodu ze dvora vybudován výtah.
Největší pozornosti z celého projektu si zaslouží přestavba
bývalého společenského sálu, který byl proměněn v moderní
víceúčelový prostor, vybavený audiovizuální technikou, klimatizací a akustikou. Tato posluchárna je určena pro výuku studentů
naší VOŠ a pro studenty bakalářského studia Fakulty životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze, která u nás druhým rokem úspěšně provozuje studijní středisko. Předpokládáme, že aula bude sloužit pro společenské a kulturní aktivity
nejen našich studentů a absolventů školy, ale i pro širokou veřejnost a partnery našeho projektu, kterými bylo Město Březnice, SPCCH, základní organizace Březnice a ZD Pňovice. Součástí
rekonstrukce přístavby školy je vybudování nového sociálního
zařízení a bezbariérový přístup do těchto prostor.
Školu můžete navštívit v rámci Dnů otevřených dveří,
popř. kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Rádi Vás uvítáme.
Zapsala: Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

Ředitelství Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy Březnice, Rožmitálská 340 zve všechny
zájemce a uchazeče o studium na naší škole
na

Dny otevřených dveří, které se konají

v pátek
v sobotu
v pátek

11. 12. 2009 od 14.00 do 17.00 hod.
12. 12. 2009 od 09.00 do 12.00 hod.
15. 01. 2010 od 14.00 do 17.00 hod.

Čeká vás krátká informace o škole, prohlídka odborných
učeben i zařízení školy a nabídka čtyřletých maturitních
oborů, které budou otevřeny ve školním roce 2010/2011:
- Agropodnikání
- Sociální činnost
- Informační technologie
- Rostlinolékařství
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice,
Rožmitálská 340 • tel. 318 682 961, fax 318 682 964
e-mail: skola@sbrez.cz • www. sbrez.cz

STUDENTI VOŠ A SOŠ PROVĚŘUJÍ SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
V RŮZNÝCH SOUTĚŽÍCH
Ve dnech 15. a 16. října proběhla opět soutěž „O bramborářský květ Vysočiny“, pořádaná při příležitosti Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě. Letos se konal již 8. ročník této
soutěže, kterou připravuje VÚ bramborářský ve spolupráci
s ČZA v Humpolci.
Naše škola vybrala dvě reprezentantky ze 4. ročníku oboru
agropodnikání, Jaroslavu Orságovou a Editu Procházkovou.
Soutěže se zúčastnilo 7 škol, a to z Benešova, Humpolce, Vyškova, Poděbrad, Brandýsa, Klatov a Březnice se dvěma soutěžícími a pedagogickým doprovodem. Soutěž začala náročným testem o 50 otázkách, pokračovala praktickými dovednostmi
v poznávání chorob brambor, semen, hnojiv a různých částí

strojů. Zde však pro naše děvčata nastal velký problém, mezi
chlapci z ostatních škol neměla šanci a předložená součástka
byla pro ně jen kusem železa.
V dalších disciplínách však již byla děvčata úspěšná. Edita
obsadila první místo ve výrobě razítka z bramborové hlízy
a Jarka získala druhé místo ve výrobě hranolků. Vědomostní
test zvládly obě studentky poměrně úspěšně. Celkově jsme
v jednotlivcích získali 4. a 5. místo. Jako škola jsme se umístili
na 3. místě.
Další akcí byla domácí soutěž v praktických dovednostech žáků 4. ročníku oboru agropodnikání. Tuto prověrku
(pokračování na str. 9)

12/2009

VOŠ a SOŠ / MŠ / MC

BŘEZNICKÉ NOVINY

9

STUDENTI VOŠ A SOŠ PROVĚŘUJÍ
SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
(dokončení ze str. 8)

dovedností provádíme na naší škole již několik let. Dochází při
ní ke konfrontaci našich požadavků a dovedností žáků, získaných během celého studia před nadcházející maturitní zkouškou. Letos jsme tuto soutěž zařadili již do podzimního termínu, abychom se mohli intenzivněji věnovat těm nejlepším
a z nich vybrat reprezentanta na celostátní přehlídku dovedností v Přerově. Úkoly na naší soutěži byly proto obdobné. Žáci
odpovídali na otázky alternativních testů z předmětů Pěstování rostlin, Chov zvířat, Základy mechanizace, Ekonomika
a podnikání a zároveň z těchto předmětů řešili i praktické úkoly (poznávání rostlin, semen, hnojiv, plemen hospodářských zvířat, počítali odpisy, daně, jezdili a couvali s traktorovým přívěsem). Na předních místech se umístili Lukáš Nemčok, Tomáš
Zobal a Jaroslava Orságová. Doufám, že jeden z nich v Přerově
v konkurenci 32 škol z celé republiky získá pěkné umístění.
Zapsal: Ing. Jiří Beran, vedoucí praxe

Studentky z VOŠ a SOŠ v Březnici při hudebním vystoupení
na vítání občánků v říjnu 2009.

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE

ZDRAVĚ? HRAVĚ!

„Ježíšek pomalu zapřahá sáně,
za okny vidět je paprsků svit.
Zavři te oči a nastav své dlaně,
lásku a štěstí si do dlaní chy“.

Měsíc říjen přinesl první sněhové vločky, mému synovi první
zoubky a MC Pampelišce mimo jiné několik celodenních programů.
V rámci projektu Zdravě? Hravě! nás již podruhé navštívili
manželé Pytlovi, tentokrát s nedělním kurzem „Reflexní terapie v praxi“. Účastníci, 5 žen a jeden muž, se naučili vyhledávat reflexní plošky na chodidle i na ruce, všichni zkusili na
vlastní kůži masáž krční páteře a jeden šastný vylosovaný si
užil uvolňující masáž zad. Že je reflexní terapie opravdu účinná
a jednoduchá metoda, která nám pomůže nejen v období chřipek, si můžeme prakticky vyzkoušet na všech rodinných příslušnícich. Obzvláš děti si ji dovedou opravdu užít. Získané
znalosti se chystáme prohloubit v jarním pokračovacím kurzu.

Podzimní deštivé počasí dětem MŠ zpříjemnilo vystoupení
kouzelníka, uspořádané díky finanční podpoře města.
Advent začal již 29. 11. 2009 rozsvícením vánočního stromečku na náměstí v Březnici. I letos děti z MŠ pod stromečkem zarecitovaly a zazpívaly pro všechny přítomné.
Ve školce zahájíme předvánoční čas adventním odpolednem
dne 1. 12. 2009 od 15 hod., kde společně ozdobíme vánoční
stromeček, adventní věnce darované od p. Rousové a vyzdobíme vánočně školku. Poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy. Nebude chybět ani malé občerstvení.
Dne 4. 12. 2009 bude ve školce dopoledne mikulášská besídka. Děti navštíví tradičně Mikuláš s čertem a andělem a rozdá
dětem balíčky se sladkostmi a ovocem.
Rodiče, děti i všichni ostatní se již těší na vánoční besídku
v Kulturním domě v Březnici dne 17. 12. 2009 od 15 hod.
Letos poprvé bude besídku doprovázet vánoční jarmárek s výrobky rodičů a dětí. Zakoupením výrobku podpoříte děti v MŠ.
Přij te si s dětmi zazpívat, vdechnout vánoční atmosféru a zapomenout starosti všedních dní. Do MŠ přinese Ježíšek dětem
spoustu dárků, děti si zazpívají koledy a pohrají s novými hračkami.
Ani děti v MŠ nezapomínají na ptáčky, kterým každoročně
přinesou semínka slunečnice a jiné dobroty a nasypou je do krmítek zavěšených na zahradě MŠ. Na jaře se těší, že jim ptáčci
krásně zazpívají.
Přejeme Vám všem, a jsou letošní svátky šastné a veselé,
a v Novém roce hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody.
Za SRPŠ K. Krotká, J. Bierhanzlová, J. Sikorová

UNIE RODIČŮ ČR –
SDRUŽENÍ PŘI 1.MŠ BŘEZNICE
Děkujeme městu Březnice za poskytnutí příspěvku
na činnost v roce 2008.
Patříme k organizacím, pro které je i malá finanční částka velkou pomocí, protože máme omezené možnosti získávání peněz.
Díky poskytnutému příspěvku jsme mohli ve spolupráci s 1.MŠ
nabídnout dětem rozmanitější kulturní a mimoškolní program.
Za rodiče: Jaroslava Kasíková

Hned následující víkend
patřil programu
„Zdravé vaření
pro děti“ s Rosou Beránkem.
Několik zájemců se na poslední chvíli omluvilo pro nemoc,
účast ovlivnilo
i posvícení, přesto zbylo 5 nadšenců ochotných strávit víkend
v zástěře. Vařili jsme od časného sobotního rána v hájovně Bezděkov, atmosféru nám zpříjemnil oheň v krbu. Cílem kurzu nebylo předsevzetí typu „ Od pondělka vařím zdravé zrní..“, ale
spíše naučit se správné kombinaci jídel, zařadit polozapomenuté potraviny našich babiček a použít i netradiční suroviny do
tradičních pokrmů. Potěšilo nás, že se přihlásily i dvě kuchařky
z povolání, i když nebyly z Březnice. Připravená jídla přijeli
ochutnat rodiny účastnic, dle dostupných informací nikdo po
požití zdravé stravy nezemřel. Až do nedělního odpoledne nás
neopustila chu vařit i jíst, samozřejmě byl prostor pro otázky
a příjemné povídání u prostřeného stolu. Celkem jsme stihli
uvařit pět hlavních chodů, dva druhy polévek, a protože vaření
bylo hlavně pro děti, také tři sladké dezerty.
Jak nám to při kurzech slušelo se můžete podívat na internetových stránkách MC Pampeliška, recepty na požádání poskytneme v herně MC.
Děkuji všem, kteří s přípravou těchto akcí pomáhali nebo se
aktivně zúčastnili.
Za MC Pampeliška Jarmila Korecká
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MC

Mateřské centrum

Mateřské centrum PAMPELIŠKA

PAMPELIŠKA

Na leden připravujeme:
kurz PC, divadelní představení i pampeliškové bruslení a bobování, schůzku MC
okresu Příbram k chystané putovní výstavě „Jak se žije v MC“, Den otevřených
dveří v nových prostorách.
MC Pampeliška bude od 21. 12.
2009 do 10. 1. 2010 uzavřeno.
MC Pampeliška je spolufinancováno z příspěvku na činnost poskytnutým městem
Březnice, dále z fin. prostředků poskytnutých Ministerstem práce a sociálních

Březnice, Tochovická 468
Tel. 318 682 031
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

PROSINEC 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až
pátek 9.00 - 12.00 hod.
v úterý:
od 10.00 MAMINČINY ORIGINÁLNÍ
VÝTVARNÉ NÁPADY PRO NEJMENŠÍ
od 15.30 NĚMČINA PRO STÁLE ZAČÍNAJÍCÍ s L.Fořtovou
od 17.00 FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
ve středu
od 8.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 12.45 ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY – logopedická a grafomotorická
cvičení pro předškoláky s Lenkou Neklovou.
Ve 12.30 hod. zajis ujeme odchody dětí
z mateřských školek
od 14.00 DIVADELNÍ DÍLNA S IVOU ČEŠKOVOU
ve čtvrtek
od 17.00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
v pátek
od 10.00 SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ A TANEČKY PRO
NEJMENŠÍ
MALÁ SCÉNA IVY ČEŠKOVÉ - krátké dopolední divadélko
od 15.30 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO
DĚTI od 4 do 10 let s LENKOU JOROVOU
od 19.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
BŘIŠNÍ TANCE – sobotní nebo nedělní odpoledne, více info na tel. 318 682 031

Mimořádné akce v prosinci 2009
2. 12. v 15.00 - MYDLINKOVÁ DÍLNA s
výrobou vlastního mýdla (pro dospělé)
3. 12. v 15.00 - 17.00 - VÁNOČNÍ DÍLNA
- od 15.00 h. tiskání na textil pro děti,
od 16.00 h. pro dospělé
4. 12. PÁTEK v 10.00 - MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA s hodným čertem a mikulášským balíčkem - v herně MC - vhodné pro
nejmenší děti - vstupné 20 Kč
9. 12. v 16.15 - VÁNOČNÍ DÍLNA s Martou
- vyrábění roztomilých vánočních přáníček
10. 12. ČTVRTEK v 15.00 - Vypouštění
balonků s přáním Ježíškovi - Náměstí viz článek
11. 12. v 10.00 - PREZENTACE BYLINNÝCH PRODUKTŮ FIRMY JUST A NAHRIN - Jana Pobříslová, součástí akce
bude ochutnávka produktů i malé občerstvení
12. 12. v 17.00 - VÁNOCE NA ZÁMKU tradiční vánoční jarmárek s možností zakoupení drobných vánočních dárečků z našich výtvarných dílen. Pro zámecký betlém
vyrobí děti v pampeliškové výtvarné dílně
další ovečku a Ježíškovi ji donesou.
15. 12. v 16.00 - VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK
V NOVÉM - slavnostní otevření nového
MC s vánočním zpíváním, nadílkou a občerstvením

věcí, Krajským úřadem Středočeského
kraje, Úřadem práce Příbram, Nadací
pro radost a Nadací Bozeň.
Děkujeme také všem našim příznivcům,
rodinným příslušníkům, firmám a organizacím, kteří nás v průběhu celého roku
podporovali a pomáhali nám.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM
ROCE – UŽ V NOVĚ OTEVŘENÝCH
PROSTORÁCH – přízemí 1. mateřské školy, v ulici 9. května 510.

Pokus o rekord 200 9 –

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI
I letos jsme se v Březnici rozhodli podpořit rekordní pokus ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a přihlásili se spolu s dalšími 143 organizacemi, které na
různých místech republiky v jeden den
a čas vypustí k nebi balónky.

Z v e m e V ás dne 10. 12. 2009
na NÁMĚSTÍ V BŘEZNICI,
kde ve stanovený čas - 15.40 hod.
hromadně balónky vypustíme.
Balónky s přáníčky budeme rozdávat cca od 15.00 hod. v přízemí radnice. T ě š í m e s e n a v á s .
Akci pořádá Mateřské centrum Pampeliška
Březnice ve spolupráci s Městem Březnice,
Městským kulturním zařízením Březnice
a Kulturním gangem Březnice, o.s.

Poznámka – prohlášení dodavatelské
firmy o ekologické nezávadnosti balónků:
Latexové balónky BELBAL jsou vyrobeny
z přírodního kaučuku. Latexové balónky
jsou vyrobeny ze 100% přírodního kaučuku, což umožňuje přirozený rozklad balónků. Proces rozpadu začíná ihned po nafouknutí, přičemž působením světla na balónek
tento proces akceleruje. První příznaky tohoto procesu jsou viditelné cca jednu hodinu po nafouknutí.
Balónky BELBAL jsou podrobeny atestu na
přítomnost prchavých nitrosaminových
a nitrozatablových substancí pomocí BGVV
metody. Analýza prokázala, že balónky jsou
v souladu s požadavky BGVV a koncentrace nitrosaminu nejsou zdraví škodlivé.

Na sklonku letošního roku vstoupí MC Pampeliška do další etapy své existence. Přestěhuje se do nových prostor. Město Březnice uspělo u evropských
fondů se svou žádostí o financování projektu „Rekonstrukce nevyužívaných
prostor – nové mateřské centrum v Březnici“ a výsledkem je opravené přízemí
budovy 1. mateřské školy. MC tak získalo novou hernu, učebnu pro různé výukové programy, zázemí pro personál a možnost využití přilehlé zahrady MŠ.
Uskutečněním projektu došlo nejen
k zhodnocení majetku města, ale také
k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj
aktivit MC.
MC spolupracovalo s městem jak na přípravě projektu, tak na samotné realizaci
a věříme, že se nám společně podařilo vybudovat prostor, ve kterém se svými dětmi, rodinnými příslušníky a přáteli budete prožívat příjemné a obohacující chvíle.
Za naše sdružení chceme touto cestou
poděkovat všem, kdo nám na cestě
k novému MC pomáhali – zejména:
Městu Březnice za rozhodnutí zrekonstruovat uvedené prostory a investici do
služeb pro rodiny.
Firmě JSP CONSULT (Ing. Šárka Krosová) za zpracování žádosti o dotaci.
Firmě STAVEKO za spolupráci a trpělivost při budování herny.
Firmě DŘEVOSPOL za vstřícné jednání
a poskytnutí slev na vybavení nábytkem.
Ing. Arch. Evě Peštové za konzultace a cen-

né rady … a všem členům, přátelům,
rodinám za velké nasazení při budování,
zařizování a stěhování.

A na závěr nám nezbývá nic jiného než
pozvat vás na

„VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK
V NOVÉM“
slavnostní otevření
nových prostor MC přízemí 1.MŠ, ul. 9. května 510

15. prosince 2009 od 16.00 hod.
PROGRAM:
16.00 hod. zahájení - úvodní slovo
16.15 hod. dílna pro děti i dospělé
17.00 hod. společné zdobení stromečku,
vánoční zpívání a nadílka
A jako vždy lahodné občerstvení šikovných maminek.

12/2009
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PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PRODEJ STAVEBNÍCH STROJŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ KE STAVEBNÍM STROJŮM
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPLANT s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)

262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@liplant.com

800 213 216

www.liplant.com, info@liplant.com

LIPLANT s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)
252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplant.com

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Krása je totéž jako štěstí…

Marie Kováříková
pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.
Vám nabízí

* Pojištění osob * Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění * Pojištění majetku
* Povinné ručení

Rožmitálská 38, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045
Přeji Vám hezké prožití večera splněných přání
a v roce 2010 klid, pohodu a zdraví.

DÌKUJI ZA VAŠI PØÍZEÒ
A PØEJI VŠE NEJLEPŠÍ DO R. 2010

Čistírna peří Obora
- vyčistíme Vaše péřové deky a polštáře
- ušijeme nové dle Vašich požadavků
- velký výběr sypků, prodej peří
Sběrna zakázek: Textilní výroba BENT,
Drahenická 469 (směr na Martinice), BŘEZNICE
tel. 318 682 114
Čistírna peří: Dvořákovo nábřeží 20, PŘÍBRAM I,
tel: 318 628 183, 602 415 826
www.centr umObora.cz

RUDOLF VANÌK
PRODEJ LCD
a plazmových televizorù
•
•
•
•
•
•

zajištěný servis – odvoz zdarma
odvoz, instalace
úprava antén digitálního signálu
prodej satelitních kompletů včetně HD přijímačů
registrace přístupových karet
prodej a zprovoznění placených satelitních programů

telefon: 318 665 296, 731 489 362
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ALARM – EZS

Radka Mlynáøová

Kosmetika Relax
Tel. 606 590 522
V prodeji:
- Vánoèní balíèky + kabelka zdarma
- Sleva na krémy 10 %
Otevøeno:
Pondìlí a úterý 8.00 – 17.00 hod.
¡
Mozno
domluvit i jiný termín

12/2009
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Česká pojišovna

a.s.

zajišujeme:
- životní pojištění
- pojištění dětí
- podílové fondy, investice
- majetkové pojištění
- pojištění odpovědnosti
- pojištění vozidel a asistence
- hlášení pojistných událostí
- pojištění podnikatelů a průmyslových rizik
- stavební spoření
- zprostředkování hypotéky
- finanční poradenství
Nové povinné ručení. Rodinný bonus pro další tři
vozidla v rodině. Bonusy pro nové i stávající klienty.
K novému životnímu a úrazovému pojištění příspěvek
do Vašeho penzijního fondu.
Otevírací doba:
Po
Út
St
Pá

10.00
10.00
10.00
11.00

–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
17.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Česká pojišovna a.s.,
obchodní kancelář Březnice, Náměstí 7
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J2 Computers
Služby v oblasti IT, PC, notebooků
➩ počítačové sestavy – prodej, opravy, návrh
➩ zvýšení výkonu, paměové kapacity atd.
➩ zabezpečení PC
➩ obnova ztracených dat
Vývoj software
➩ internetový obchod, evidence zboží, sklady atd.
➩ administrace aplikací
➩ tvorba www stránek
➩ outsourcing IT, správa sítí
Tel. 605 014 064

■

E-mail: info@j2comp.cz

w w w. j 2 c o m p . c z

Potøebujete peníze
a v bance Vám nepùjèí???

VOLEJTE NÁM!!!
PÙJÈÍME VŠEM!!!
Vý b o r n á v l a s t n í z k u š e n o s t ! ! !

Kontakt:

606 234 346

Chráníme vaše sny

AUTOPŮJČOVNA
cena vozu na den od 350 Kč

ODTAHOVÁ SLUŽBA
AUTODOPRAVA do 3,5 t

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ
OPEL Astra – Vectra
od r. v. 1998 – havarované – včetně n.d.

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA
BLATNÁ A KREMATORIUM
Zajišujeme veškeré pohřební služby – přepravu
zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, živá
i reprodukovaná hudba, pohřby do země, pohřby
žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela
a další služby dle přání pozůstalých. Díky tomu, že
je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám
poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve chvílích
nejtěžších.
KO N TA K T Y:

RUDOLF V
ANĚ
K
VANĚ
ANĚK
SPECIALIZOVANÝ prodej
• anténní technik
technikyy, satelitních kompletů
sestavených dle přání, HD TV přijímače
k LCD televizorům
• SET TOP BO
Xů, včetně montáže a zaškolení
BOXů,
Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač.

Tel. 318 665 296, 602 482 114
Všem zákazníkům přejeme příjemné prožití
Vánoc a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně,
včetně dní pracovního volna a klidu.
NONSTOP kontaktní telefonní čísla
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz
w w w. p o h r e b - m e s t o b l a t n a . w z . c z
Provozní doba kanceláře:
Po, Út, Čt, Pá 6.00 - 15.30 hodin
St (duben až září) 7.30 – 16.30 hodin,
(říjen až březen) 7.30 – 16.00 hodin.

Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce – pomocí všech
typů rypadel – otočná kolová, pásová, kráčivá
a rypadlo nakladače.
- provádění drobných stavebních prací – opravy a výstavby

-

inženýrských sítí,
úprava komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování,
odvodnění a drenáže atd.
kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
hutnící technika (pěch, deska, váleček)
čištění a odbahňování vodních toků
a rybníků
doprava všech sypkých materiálů 14 m3/20 t
prodej písků a drtí
strojní bourací práce a demolice
přibližování a odvoz dřeva
zdvihací práce
vrtání otvorů na sloupky oplocení

Mobil: 774 946 394, T
el./fax: 318 683 827
Tel./fax:
E-mail: josef.mazdra@seznam.cz

12/2009
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY
VŠEM
• VYŘÍZENÍ ZDARMA
• SCHVÁLENÍ IHNED
• OSOBNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
• PENÍZE NA ÚČTĚ UŽ DRUHÝ DEN
Volejte tel.

15

O P R AV Y

myèek, sušièek,
praèek všech

znaèek

Jan HOŠNA
tel. 318 634 939
737 844 613

774 654 317

BST servis s. r. o.

SALON CONNIE

n a b í z í správu nemovitostí
pro společenství vlastníků jednotek

Stříhání a úprava psů

Zajišujeme:
veškeré úkony při vzniku Společenství vlastníků
jednotek, internetové bankovnictví, daňová
přiznání, smlouvy s dodavateli, revize, údržbu
společných prostor domu, vymáhání pohledávek,
SIPO, vyúčtování služeb dle vyhlášky
č. 372/2001 Sb., účetnictví, rekapitulaci nákladů
a finančních prostředků

Možno i u Vás doma
Prodej krmiv a chovatelských potřeb, oblečků.

v šech plemen
včetně úpravy srsti a drápků koček,
králíčků a morčat.

J. Němcová, Bubovice 63
Telefon: 604 264 731

BST servis s. r. o.
Březohorská 253, 261 01 Příbram VII
(bývalá výpočetní stanice)

tel. 318 620 411, 318 623 367, 731 409 503
fax: 318 620 411
e-mail: bstservis@volny.cz

Přijte si vybrat
a označit včas
vánoční stromek
do Bubovic č. 62

BST servis s.r.o.
přeje svým klientům

E. Štefanová
tel. 728 003 871

Následný prodej
proběhne
19., 20., 21., 22.,
23. prosince
od 9 do 17 hod.
Z. Štefanová
tel. 721 321 820

krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2010.

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH

Hezké prožití
vánočních svátků

1
strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

a do nového roku vše nejlepší

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.

přeje Petra Stulíková

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

KADEŘNICTVÍ
Dr. Jurenky 201
Březnice
Tel. 731 560 601

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
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PRODEJ
vánočních kaprů
Tradiční vánoční kapři budou

ke koupi v Obročence
(proti starému středisku v Březnici)

v neděli
v pondělí
v úterý
ve středu

20.
21.
22.
23.

12.
12.
12.
12.

2009
2009
2009
2009

od 10 do 16 hod.
od 10 do 16 hod.
od 10 do 16 hod.
od 10 do 16 hod.

MO ČRS Březnice

MO ČRS Březnice nabízí svým členům

PRVNÍ PRODEJ RYBÁŘSKÝCH
POVOLENEK na rok 2010
(velmi vhodný vánoční dárek pro rybáře)

v sobotu 12. 12. 2009 od 10 do 12 hodin
v kanceláři MO na vlak. nádraží

V roce 2009 má sbor 17 členů. Sbor dobrovolných hasičů Martinice se aktivně zapojuje do všech kulturních
a společenských akcí v obci. Chtěly bychom Vás tímto stručně seznámit s činností sboru v letošním roce.
22. března se konala brigáda, při které byla po zimě uklizena
obec, ošetřovala se veřejná zeleň a byla uklizena autobusová
zastávka.
30. dubna jsme stavěli máj. Večer se konalo pálení čarodějnic se
sousedským posezením.
16. května jsme se zúčastnili hasičské soutěže 8. okrsku v požárním sportu. Obsadili jsem 3. místo.
20. června jsme pořádali již 6. ročník turnaje v nohejbale
O pohár Martinic. Zúčastnilo se 12 mužstev a mnoho fanoušků.
Vyhráli Pajdové z Březnice, druhé byly Počaply a třetí místo
obsadilo mužstvo Tybys Příbram.
27. června jsme na soutěži O pohár starostky Březnice obsadili
3. místo.
18. července jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu
O ohár starosty Počapel. V požárním útoku jsme byli čtvrtí
a ve štafetě na prvním místě.
29. srpna jsme na požární soutěži v Koupi obsadili 7. místo.
12. září jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení hasičského sboru v Březnici.
24. října jsme pořádali posvícenskou zábavu.
Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu Březnice za poskytnutí finančního příspěvku na činnost sboru.
SDH Martinice

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vypuštěná Sázka a „poklady“, které se našly na jejím dně.
Foto Městská knihovna

 P R O D E J balíkového sena, slámy a obilí – pšenice,
ječmen, oves a triticale. Dále nabízím zemědělské práce.
Tel. 733 348 899.
 S T Ř Í H Á N Í psů malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Tel. 606 629 013.
 P R O D Á M výrobky AMWAY. Tel. 725 058 413.
 Hrozí Vám propouštění? Zajistěte se dalším příjmem
z domova (vhodné i pro studenty a rodiče na MD).
Tel. 723 100 371.
 P R O N A J M U byt 1 + 0 v Březnici. Dlouhodobě. Byt je
vybaven kuchyňskou linkou a obývací stěnou.
Tel. 723 439 123.
 H L E D Á M pronájem místa na parkování přívěsu o vel.
3 x 2 m. Dále hledám pronájem malé místnosti nebo sklepu.
Možno i samostatně. Obojí v Březnici a okolí.
Tel. 608 035 255.
 P R O D Á M byt 2 + kk v Březnici, v dobrém stavu. Cena
dohodou. Tel. 724 089 772.
 H L E D Á M podnájem pokoje nebo bytu (garsoniéra, 1+1,
2+1). Tel. 724 834 360.
 P R O N A J M U byt 3+1 v Březnici od ledna 2010. Dlouhodobě. Tel. 607 100 354, 607 826 181.

12/2009
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SPOLKY

MO ČRS Březnice
by touto cestou ráda poděkovala
městu Březnice
za poskytnutí finančních prostředků
na opravu výpusti požární nádrže Sázka.
Děkuje také všem členům,
kteří při akcích pomáhají.
MO ČRS Březnice
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V BORU V ROCE 2009
V téměř již uplynulém roce 2009 Sbor dobrovolných hasičů
v Boru opět nezahálel. Členové našeho hasičského družstva se
se střídavými úspěchy zúčastnili dvou soutěží v požárním sportu, a to Okrskové soutěže a soutěže O pohár starostky města
Březnice. Zástupci našeho sboru nechyběli ani na námětovém
cvičení, které se uskutečnilo na Stražišti. Během celého roku
byl také kladen důraz na údržbu a doplňování hasičské výzbroje a výstroje a proběhlo několik nácviků na soutěže v požárním
sportu.
Činnost SDH v Boru se však neomezuje pouze na „hasičinu“,
ale také se věnuje tomu, aby život v naší obci byl stále příjemnější. Proto bylo uspořádáno několik brigád zaměřených zejména na úklid a údržbu obce, kterých se účastnili nejen členové
našeho sboru, ale ruku k dílu přiložili prakticky všichni obyvatelé Boru – stejně jako při každoročním vztyčování máje na
borské návsi.

Sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okrsek č. 8 Březnice děkuje městu Březnice
za poskytnutou dotaci na provoz na rok 2009,
díky které se podařilo úspěšně zajistit organizaci
a průběh Okrskové soutěže v požárním sportu
a soutěže O pohár starostky města Březnice.
SHČMS, Okrsek č. 8

Další oblastí, jež by neměla být opomenuta, je snaha o zajištění kulturního a společenského života naší obce. V této souvislosti je třeba zmínit uspořádání dnes již tradičních sousedských posezení u příležitosti masopustu, poutě a posvícení,
kterým předcházela dětská zábavná odpoledne plná zajímavých her a soutěží. Pro naše nejmenší pak byly uspořádány ke
dni dětí rybářské závody a v čase dušičkovém také setkání
s lampióny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Březnice za poskytnutou dotaci na provoz SDH v Boru na rok 2009, bez níž by
byla naše činnost o mnoho složitější.
Největší poděkování však patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k bezproblémovému zajištění všech výše uvedených akcí, spolu s přáním pevného zdraví, štěstí a životní pohody v nadcházejícím roce 2010.
Členové SDH v Boru

INFORMACE SPOLKŮ, ORGANIZACÍ
A SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Blíží se konec letošního roku a „za dveřmi“ již čeká rok 2010. Ten pro nás všechny bude opět
plný zajímavých akcí, které realizátoři připravují v celém našem mikroregionu.
A tak tradičně - již 7 rokem bychom rádi všechny akce zveřejnili v Březnických novinách
a tím i pomohli k jejich větší prezentaci. Cílem zveřejnění je prezentace činnosti všech pořadatelů
a lepší informovanost občanů. S ohledem na to, že v současnosti získávají všechny spolky
a sportovní kluby každoročně finanční podporu města Březnice, měla by být prezentace jejich činnosti
a výsledků samozřejmostí.

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu:
k u l t s t @ v o l n y. c z ,

i n f o b r e z n i c e @ v o l n y. c z

Osobně je můžete zanést do Městské knihovny a Infocentra. Za spolupráci při sestavení programu děkujeme.
Bc. Dana Tuháčková
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ZPRÁVY Z KOPANÉ
Fotbalové soutěže ukončili svoji podzimní část a tak je tady
čas, seznámit Vás s posledními výsledky a podzimními tabulkami.
Mužstvo dospělých si jako nováček v krajské 1. B třídě vůbec
nevedlo špatně a přezimuje v tabulce na pěkném pátém místě.
Ve třinácti zápasech získalo 21 bodů s aktivním skóre a s 0 body
v tabulce pravdy. Tyto výsledky by měly zaručovat klidnější jaro
při našich bojích o bezproblémové setrvání v soutěži. Přesto není
možno tato další utkání podcenit a bude potřeba využít zimní
přestávky k dobudování mužstva a odstranění herních nedostatků. K tomu by měly sloužit i přípravné zápasy o jejichž konání
budete průběžně informováni na vývěsce SK na Náměstí.
Výborného výsledku dosáhlo i B mužstvo – to přezimuje na
prvním místě okresní 4. třídy, když pouze jednou okusili hráči
tohoto týmu hořkost porážky. Ve všech ostatních zápasech zvítězili a na druhý tým mají náskok šesti bodů.
Nejhorších výsledků za poslední roky dosahují v současné
době dorostenci, kteří dokázali pouze tři z osmi utkání vyhrát.
Doufejme, že využijí zimní přípravu co nejlépe a v jarních bojích ukáží, že šlo pouze o krátkodobý pokles výkonnosti.
Žáci skončili na třetím místě s minimálním odstupem na
první dva týmy. V jarní části mohou tak stále bojovat o vítězství v okresním přeboru.
Družstvo minikopané se umístilo na pěkném pátém místě
v základní části své skupiny okresního přeboru a na jaře se
utká systémem doma - venku (vždy 2 utkání) o 7. – 14. místo
společně s 1.FK Příbram „C“, Kovohutěmi Příbram, Litavenem Bohutín, Sokolem Nečín, Sokolem Daleké Dušníky, Novým Knínem a Pečicemi.
S velkým zaujetím trénují i družstva, která zatím nehrají
žádná soutěžní utkání - mladší přípravka a nově vzniklé družstvo dívek.
V závěru bych si dovolil poděkovat všem, kteří pro činnost
SK v tomto roce něco udělali, za jejich úsilí, práci a čas. Netroufám si je zde ani jmenovat, nebo je to dlouhá řada jmen lidí
a organizací, bez nichž by náš krásný areál chátral a fotbal ve
městě upadal. Patří k nim také město Březnice a celá řada
sponzorů, bez jejichž finanční pomoci by nebylo zvládnutelné
udržovat stadion, ani provozovat sportovní činnost. Díky pochopení vedení VOŠ a SOŠ Březnice mohli naši sportovci využívat
k tréninkům i sportovní areál této školy, za což jim také patří
toto poděkování.
Dospělí – A mužstvo
Březnice – Podlesí
Poříčí nad Sázavou – Březnice
Březnice – Měchenice
Maršovice – Březnice

0:0
3:0 (1:0)
3:0 (1:0) M. Žid 2, Nepivoda
0:3 (0:1) M. Žid 2, J. Žid

Podzimní tabulka
1. Kostelec u Kř.
13 10
2
1 43:13 32
2. Petrovice
13
9
1
3 31:18 28
3. Poříčí n. S.
13
9
0
4 33:18 27
4. Sl. Jesenice
13
8
3
2 32:19 27
5. Březnice
13
6
3
4 27:24 21
6. Hostomice
13
7
0
6 29:30 21
7. Nespeky
13
6
1
6 22:22 19
8. Mníšek p. B.
13
6
0
7 23:29 18
9. Sedlec/Prčice
13
4
3
6 23:26 15
10. Podlesí
13
4
3
6 14:17 15
11. Nečín
13
4
1
8 24:30 13
12. Měchenice
13
2
3
8 13:39
9
13. Dobříš
13
2
2
9 16:30
8
14. Maršovice
13
2
2
9 16:31
8
Tabulka střelců Březnice: Nepivoda Miloš 6, Žid Martin 5, Žid
Josef 4, Burger Tomáš 3, Zárybnický Martin 2, Jindřich Jan 2,
Češka Václav 2, Šimánek Miroslav 1, Cvrk David 1, Motejzík
Petr 1

Dospělí – B mužstvo
Březnice B – Rožmitál B
3:1 (1:0) Volf J., Ševr J., Fait O.
Dolní Hbity B - Březnice B 0:2 (0:1) Zárybnický M. 2
Podzimní tabulka
1. Březnice B
10
9
0
1 31:13 27
2. Narysov
10
7
0
3 28:11 21
3. Láz B
10
7
0
3 39:23 21
4. Pičín
10
5
0
5 18:14 15
5. Jince B
10
4
2
4 23:27 14
6. Rožmitál B
10
4
1
5 23:26 13
7. Věšín
10
3
3
4 22:23 12
8. Dol. Hbity B
10
3
1
6 19:26 10
9. Zduchovice B
10
3
1
6 19:30 10
10. Bohutín B
10
3
1
6 14:35 10
11. Višňová B
10
1
3
6 17:25
6
Dorost
Dolní Hbity – Březnice 1:10
Dobříš B – Březnice
Podzimní tabulka
1. Rožmitál
2. Drahlín
3. Dobříš B
4. Tochovice
5. Březnice
6. Bohutín
7. Dol. Hbity
8. Pičín
9. Višňová

Petrovic 5, Štolba 2,
Palivec, Choura, Volf
4:2 (2:1) Češka, Štolba
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
5
3
2
1
1
0

0
1
0
2
1
2
1
1
2

1
1
2
1
4
4
6
6
6

55 : 9
31 :16
31 :11
33 :11
36 :19
14 :37
13 :38
11 :50
5 :38

Žáci
Březnice – Višňová 2:2 (1:0) Břicháček, Muzika
Bohutín – Březnice 2:4
Barek 2, Muzika, Vejvoda
Březnice – Obecnice 12:0 (5:0) Barek 4, Muzika 4,
Břicháček 2, Váně, Blaha
Podzimní tabulka
1. Sp. Příbram B
13 11
1
1 103 : 14
2. Podlesí
13 11
1
1
65 : 9
3. Březnice
13 10
2
1 101 : 21
4. Višňová
13
9
1
3
61 : 27
5. Rožmitál
13
8
1
4
53 : 24
6. Trh. Dušníky
13
8
1
4
43 : 16
7. Bohutín
13
7
0
6
50 : 25
8. Jince
13
6
1
6
42 : 38
9. Tochovice
13
5
0
8
38 : 61
10. Dol. Hbity
13
3
1
9
27 : 51
11. Zduchovice
13
3
1
9
13 : 44
12. Obecnice
13
3
0 10
14 : 77
13. Kovohutě
13
2
0 11
8 : 95
14. Pečice
13
0
0 13
6 :122
Minikopaná
Podlesí – Březnice
Podlesí – Březnice

Hvož any – Březnice
Hvož any – Březnice
1.
2.
3.
4.
5.

1.FK Příbram A
Sp. Příbram
Rožmitál
1.FK Příbram C
Březnice

21
19
18
17
10
8
4
4
2

34
34
32
28
25
25
21
19
15
10
10
9
6
0

3:6 (1:1) Petr Muzika 4, Dominik
Hudeček, Michal Tuháček
3:10 (1:7) Petr Muzika 4, Michal Tuháček 3, Jan Vácha, Daniel
Burda, Dominik Hudeček
1:6 (0:3) Michal Tuháček 5,
Jiří Chlanda
1:3 (1:1) Petr Muzika 2,
Michal Tuháček
20 20
0
0 184 : 9 60
20 16
1
3 122 : 38 49
20 15
2
3 117 : 40 47
18 13
0
5 104 : 33 39
20 11
0
9
76 : 95 33
(pokračování na str. 19)
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TENISOVÝ KLUB BŘEZNICE

(dokončení ze str. 5)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bohutín
Kovohutě
Podlesí
Hvož any
Obecnice
Hluboš

20
18
20
18
20
18

19

10
8
6
1
1
1

0
1
2
1
1
0

10
9
12
16
18
17

67 : 55 30
48 : 57 25
46 : 80 20
16 :103 4
23 :198 4
23 :118 3

Tabulka střelců:
31 Tuháček Michal / 26 Muzika Petr / 4 Hudeček Dominik /
4 Dušek Vítek / 3 Burda Daniel / 3 Vintr Jan / 2 Chlanda Jiří /
1 Vácha Jan / 1 Majer Tomáš / 1 Šafránek Vladimír
V mužstvu minikopané dostalo příležitost celkem 21 hráčů
(hraje se v osmi):
Petráň Matěj, Šafránek Vladimír, Muzika Petr, Teska Josef,
Straka Martin, Chlanda Jiří, Hudeček Dominik, Burda Daniel,
Tuháček Michal, Vácha Jan, Škudrna Ondřej, Majer Tomáš, Štěrba Jakub, Vaněček Jakub, Vintr Jan, Dušek Vít, Pelikán Stanislav, Tater David, Mastný Josef, Mašek Jakub, Borczák Jan
Za SK Březnice 1918
Jiří Nepivoda

SK BŘEZNICE 1918
přeje všem

Tenisový klub Březnice uspořádal 22 celostátních turnajů v kategorii chlapců a dívek. Turnaje se uskutečnily
v měsících červenec, srpen a září. Výbor Tenisového klubu Březnice děkuje všem, kteří zabezpečovali zdárný
průběh všech 44 celostátních turnajů, zejména rodině
Surynkových za zajištění občerstvení při všech akcích.
Tenisový klub Březnice organizoval kromě celostátních
turnajů rovněž turnaje pro členy klubu, kamarády a příznivce klubu z řad sponzorů TK Březnice.
27. 9. 2009 se konal „Svatováclavský turnaj“, kterého
se zúčastnilo 6 deblových dvojic a 4 mixy. Vavříny vítězství si odnesla dvojice – Alice Kočárková a Jiří Karas.
3. 10. 2009 se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách „MAS TERS OPENDEBL“, kterého se zúčastnilo 36 hráčů.
Vítězi turnaje se po lítých bojích ve skupinách stali:
Josef Štefan – Robert Barták a Vladimír Hybner – Zdeněk Muzika.
10. 10. 2009 se konal turnaj ve dvouhrách, kterého se
zúčastnilo 10 hráčů. Vítězem se stal Radek Pospíšil. Výbor TK Březnice děkuje Jaroslavu Roubíkovi za sponzorování turnaje.
Jednou z hlavních priorit Tenisového klubu Březnice
je práce s mládeží. 5 trenérů trénuje 51 dětí, které jsou
zapojeny do tréninkového procesu v tenisové škole Tenisového klubu Březnice.

svým příznivcům a spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů v roce 2010.
Výbor SK Březnice 1918

JEZDECKÝ KLUB
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás krátce poinformoval o činnosti Jezdeckého klubu Březnice v letošním roce. V současné
době je na farmě Xaverov ustájeno 12 koní. Členská základna čítá třicet členů. Z tohoto počtu jsou dvě třetiny
dětí a mládeže, pro které je činnost klubu především
určena. Účastní se pravidelně jezdeckého výcviku, ošetřování koní a veškeré činnosti, která s chovem koní a
jezdectvím bezprostředně souvisí.
V letošním roce jsme pořádali pětkrát jezdecké závody,
z toho čtyřikrát na Xaverově a jednou v Bělčicích. Pro
příští rok připravujeme opět stejný počet závodů, který
by se tentokrát měl konat jako seriál. Pro nejúspěšnější
jezdce ze všech závodů tak bude připravena ještě zvláštní prémie. Přestože provozujeme pouze „malý“ sport,
účast jezdců na našich závodech dokládá oblibu a potřebnost výkonnostního a rekreačního sportu.
Naši činnost bychom nemohli provádět bez podpory
sponzorů. Děkuji proto za příspěvek na naši činnost
Městskému úřadu v Březnici. Dále děkuji za podporu
a pochopení majitelkám farmy Xaverov, kde provozujeme
naši činnost. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům,
kteří pravidelně přispívají, a finančními prostředky,
věcnými dary nebo pomocí při zajištění jezdeckých závodů. Jelikož se blíží konec roku, dovolte mi, abych popřál
všem čtenářům Březnických novin šastné vánoční svátky a mnoho zdraví v roce 2010. A zůstaňte nám věrni.
Zbyněk Novotný, JK Březnice

Děkujeme touto cestou řediteli ZŠ Březnice p. V. Sedláčkovi za umožnění tréninkové činnosti v prostorách
tělocvičen ZŠ Březnice.
Výbor TK Březnice děkuje všem sponzorům za pomoc
a podporu při zajišování činnosti v r. 2009: Město Březnice, Pivovar Herold, RIOS Příbram – p. L. Raška.

Přejeme všem členům klubu, příznivcům a sponzorům bílého sportu příjemné prožití svátků Vánočních, vše nejlepší a hodně zdraví do roku 2010.
Luděk Kindlman
Předseda Tenisového klubu Březnice

Tenisový klub Březnice
děkuje Městu Březnice za poskytnutí
finančních prostředků na rok 2009.
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Městské kulturní zařízení Březnice a ZUŠ Březnice,
Březnický komorní orchestr a Březnický smíšený sbor
Vás zvou na

vánoční koncert plný koled

„Pokoj lidem dobré vůle…“
26. prosince v 16 hodin
Malý společenský sál
KD Březnice
Předprodej vstupenek od 7. 12. 2009 v Městské knihovně a Infocentru.
Děti a mládež vstup zdarma
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PIVOVAR ROKU 2009
Ve středu 11. 11. v 11:11 začalo v pivovaře Strahovského kláštera v Praze
vyhlašování výsledků pivních anket.
450 členů Sdružení přátel piva hodnotilo pivo, ale i pivovary
a sládky.
Hlasování Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a
pivovarské osobnosti je nejstarší novodobou soutěží na tuzemském pivním trhu. Její první výsledky byly vyhlášeny již na
konci roku 1990. Letos se hlasovalo celkem pro rekordních 198
různých značek. Pivovar Herold Březnice se stal nejlepším pivovarem roku 2009. Sládek František Pinkava, který cenu za
pivovar přebíral, přivezl z Prahy diplom a keramický pohár
s pečetí. Pivo Herold soutěžilo i v kategoriích piv. V této kategorii však zaujal „bramborová“ místa. Předseda Sdružení přá-

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM
TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2009
SETKÁNÍ S HEZKOU PÍSNIČKOU
A DOBROU NÁLADOU!!
Ve Hvož anech zněla dechovka a heligónky. Poslední
říjnovou sobotu 31. 10. 2009 se konal již 11. hudební
festival Třemšínská heligónka 2009. Diváci mohli shlédnout vystoupení třiceti heligónkářů jednotlivců, k tanci
a volné zábavě vyhrávala Toulavá kapela z Rožmitálu
pod Třemšínem. V divácké soutěži obdržel nejvíce hlasů
Ondřej Římek z Pavlovska u Rokycan, druhé místo obsadil Václav Krajíček ze Zbirohu a o jediný hlas třetí
příčku obsadil Ladislav Beran ze Slavičína. Celý průběh
setkání heligónkářů moderovaly Jitka Štěpánová a Jana
Filinová. V rámci doprovodného programu se již v pátek
30. 10. 2009 konala taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou Babouci kapelníka Petra Shýbala. Obě
kulturní akce měly velký ohlas u přítomných diváků a
v kulturním domě byla po oba dny bezvadná atmosféra.
Všechny fanoušky tohoto žánru již te srdečně zveme
na 12. ročník setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2010, které se bude konat v sobotu 30. října 2010,
v pátek 29. října 2010 se uskuteční taneční zábava s Babouky. Podrobné informace a fotografie lze najít na internetových stránkách heligónkářské ligy www.umuzikantu.cz
Na milé setkání s hezkou písničkou a dobrou náladou ve Hvož anech se těší všichni pořadatelé!
Děkuji za mediální spolupráci na hudebním projektu
Josef Janoušek
Třemšínská heligónka.
Heligónkářská liga

tel piva Tomáš Erlich však tvrdí, že Herold má správně nakročeno a lze očekávat, že březnická třináctka a Kvasnicový pšeničný ležák se příští rok umístí. Podle Erlicha drží Herold prim
také v tom, že je to nejmenší průmyslový pivovar v České republice. Herold si navíc odnesl ocenění největšího skokana roku
ve všech kategoriích. Vítězem mezi minipivovary se letos stal
Pivovarský dvůr Chýně. Porotci dále vyhlašovali vítěze v 11
kategoriích. Jedenáctkou roku se stal Svijanský Máz Pivovaru
Svijany, speciálem pak čtrnáctistupňové světlé pivo Kvasar Pivovaru Černá Hora. Rodinný pivovar Bernard získal první cenu
mezi tmavými pivy za své třináctistupňové černé pivo. Polotmavým pivem roku je třináctistupňový Primátor Polotmavý
Pivovaru Náchod. Mezi nealkoholickými pivy se stalo vítězem
pivo Bernard Free Jantar Rodinného pivovaru Bernard. Titul
„Sládek roku“ letos získal Ladislav Veselý z pražského minipivovaru U Medvídků. Cenu v kategorii „Pivní počin roku“ získal
letos nově otevřený průmyslový pivovar v Chotěboři. Podle Erlicha se v ČR otevřel nový průmyslový pivovar po 33 letech.
Sládek pivovaru Herold k ocenění dodává: „Pivovar získává
prestižní ocenění jako Česká pivní peče, Pivo České republiky
či Potravinářský výrobek roku, ale toto ocenění je naším prvním a hodně si ho ceníme. Potěšilo nás i umístění piv v této
soutěži a doufáme, že příští rok obsadíme kromě „bramborových“ míst i nějaké vítězné, protože je to ocenění nejen pivovaru, ale i všech, kteří se podílejí na jeho výrobě!“
Eliška Pinkavová
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AUDIENCE NA ZÁMKU
V sobotu 24. 10. 2009 se v hudebním sále zámku uskutečnilo po zhruba roce a půl od předcházejícího v pořadí druhé setkání s divadelním režisérem Andrejem Krobem. Tentokrát se
již nevzpomínalo na polovinu let šedesátých, kdy A. Krob působil na zámku jako kastelán; řeč se vedla o hře Václava Havla
Audience aneb O donášení v Čechách, jejíž provedení následovalo ve druhé části večera. Hra vznikla v 70. letech a poprvé
byla uvedena v té době neveřejně pod režijním vedením A. Kroba. Z různých filmových dokumentů jsou v obecném povědomí
scény, v nichž sám autor ztvárnil postavu Ferdinanda Vaňka,
který ač intelektuál každým coulem přijal zaměstnání
v pivovaře coby přikulovač. V pivovaře se také celá asi padesátiminutová jednoaktovka odehrává. V povědomí je též ztvárnění postavy Sládka Pavlem Landovským. Hra je vlastně dialogem těchto dvou postav.
V Březnici jsme měli možnost shlédnout v pořadí třetí Krobovu inscenaci Audience. Z režisérových slov o této inscenaci
vyplynulo, že se snažil oprostit postavu Sládka od rizika zlehčení jeho slov tím, že by v hereckém ztvárnění byl patrný vliv
narůstající konzumace piva, kterou má herec v rámci této role
předvést. Toto pojetí bylo právě neodmyslitelně spjato s rolí
Sládka v nastudování Landovského.
Nová inscenace Audience se hraje od roku 2007 a její uvedení
Divadlem Na tahu se setkalo s příznivým ohlasem divadelní
kritiky. Březničtí diváci mohli shlédnout hru v původním obsazení, v němž měla tato inscenace svoji premiéru.
Postavu Ferdinanda Vaňka ztvárnil Radek Bár a Sládka Karel Beseda. Divadlo Na tahu si do Březnice přivezlo své kulisy
a rekvizity, a tak divák nebyl o nic ochuzen.
Třetí část večera patřila Sylvii Krobové, která zde představila průřez svojí autorskou písňovou tvorbou, kterou brilantně
zvládla zpěvem i vlastním doprovodem na klavír a akordeon.
Hudební sál byl zaplněn a každý si odnesl bohatý kulturní
zážitek!
MUDr. Jiří Beran, CSc.

O P R AVA
V Březnických novinách číslo 10/2009 je na straně 4 chyba
týkající se jednoho z uvedených dárců Nadačního fondu
Bozeň.
Firma Framit s.r.o. Březnice, věnovala částku 30 000.- Kč.
Dárci se upřímně omlouváme.
Za Nadační fond Bozeň MUDr. Jiří Beran

Jaroslav Krotký – Kostel Stražiště, akvarel 2006
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VÁNOČNÍ
RITUÁLY
Větvičky z třešně - barborky, se mají podle zvyku
nařezat v den svátku sv.
Barbory. Ve chvíli, kdy se
obzoru dotkne první sluneční paprsek, se uřízne
větvička z třešně staré minimálně 10 let. Větvička se odnese
domů, kde bydlí budoucí nevěsta, a poté se již jen čeká, zda na
Štědrý den vykvete. Pokud vykvete, znamená to pro dívku následující rok ženicha.
O jmelí se říká, že má magickou moc. Když si ho zavěsíte do
pokoje, odhání prý zlé duchy a neštěstí. Jmelí musí být ale darované, ne kupované!
O štědrém dnu nezametejte, nemalujte, nešijte, nevylévejte
vodu na dvůr, nevynášejte popel, nevstávejte prudce od stolu,
nic si nepůjčujte, neobchodujte – to může přinést neštěstí.
Do budoucnosti lze nahlédnout dírou vysekanou o štědrovečerní půlnoci v ledové ploše. Temná hladina prý ukáže vše, dobré i zlé, co se má vyplnit.
U stolu by vás měl být sudý počet, přináší to štěstí. To přinese i seno pod stolem, což připomíná narození Ježíška ve chlévě.
Pod ubrus (měl by být čistě bílý a vydržet na stole až do Štěpána) dejte semena plodin, které chcete pěstovat v příštím roce.
Pak je přidejte k ostatním a dobrou úrodu máte zaručenou.
Ke slavnostní večeři byste měli zasednout, až když vyjde první hvězda a od večeře nesmíte vstávat, všechny věci si připravte
na dosah, abyste neměli v následujícím roce smůlu. Nohy stolu
se někde obtáčely řetězem pro dobrou soudržnost rodiny v dalším roce. Ještě dnes se v některých rodinách prostírá o jeden
talíř navíc pro nenadálého hosta. Pod talíř každého stolovníka
se dává kapří šupinka pro štěstí a dostatek peněz. Hostům, kteří vás o Vánocích navštíví, se sluší dát bohatou výslužku.
Pokrmů na stole má být devatero, protože devítka symbolizuje úplnost a je to číslo, které přivolává zázraky.
Jablíčka se krájejí po štědrovečerní večeři. Zřetelná hvězdička jádřince znamená zdraví, štěstí i úspěch. Nehezký nebo červivý jádřinec značí nemoc, neštěstí a zármutek. Jádřinec ve
tvaru kříže znamená velké neštěstí nebo dokonce smrt.
S jablíčkem je spojen i další zvyk. Jablko rozdělíme na tolik
dílů, kolik je osob u stolu. Každý pak svůj dílek sní. Kdyby
v následujícím roce kdokoli z přítomných skutečně nebo obrazně zbloudil, najde cestu zpět.
Kdo si na Štědrý den namaže tváře medem, toho po celý příští rok budou mít všichni rádi.
Chléb upečený 25. prosince a vejce snesená téhož datumu
mají kouzelnou moc.
Pokud hospodyňka zapeče do vánočky hrachové zrno a vánočka se pak načne až na Nový rok, na toho, který ho najde se bude
štěstí a úspěch lepit po celý rok.
Pouštění lodiček z půlek vlašských ořechů je také starým vánočním zvykem. Lodičky se vloží do vody. Pokud lodička zůstane u břehu, v příštím roce nás žádná změna nečeká.
Když se lodička hned potopí, snaha o zlepšení životní situace
bude marná. Pokud se lodička potopí až kousek od břehu, vlastní neuvážeností, shodou okolností či náhod se naše snažení
i přes dobrý začátek mine účinkem.
Lo pluje bok po boku s jinou, láska a přátelství nebo dobrá
obchodní spolupráce. Čím dřív se dotknou, tím rychleji k sobě
najdou jejich majitelé cestu. Lodičky semknuté do kruhu znamenají vzájemné přátelství, úctu a toleranci.
Čerpáno: Internet, Praktická žena
Připravila Marie Kováříková
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VÁNOCE
NA ZÁMKU
sobota 12. 12. 2009
❖ prohlídky zámku možné v době od 10 do 15 hod.
❖ malé vánoční tržiště od 13 do 17 hod. v zámeckém sklepení
❖ výstava betlémů – od 10 do 17 hod. ve výstavní baště
❖ občerstvení zajištěno od 11 do 17 hod.

PROGRAM: ZÁMEK Březnice
14.30 hodin SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM – TEÁTR VÍTI MARČÍKA

vánoční hra
Vstupné: 30,-Kč, děti v doprovodu rodičů zdarma, nádvoří zámku
15.55 hod. NASVÍCENÍ BETLÉMU
vyrobeného dětmi z Mateřského centra Pampeliška Březnice, nádvoří zámku

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KOLEDY A MELODIE
v podání Píseckého žesového kvarteta, nádvoří zámku

16.00 hod.

19.00 hod. Vánoční swingový koncert – SESTRY HAVELKOVY
hudební sál zámku Březnice
O. Bímová, P. Kohoutová, D. Šimíčková, A. Vránová,
J. Gilík - klavír, J. Kovář - kytara, P. Kroutil - saxofon, J. Šimíček - kontrabas
Správa státního zámku Březnice Vás srdečně zve na adventní sobotu
a přeje Vám krásné a příjemné prožití vánočních svátků.
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179 • e-mail: breznice@stc.npu.cz • www.zamek-breznice.cz

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆
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ŠUMAVA - JAK DÁLE?!
Beseda u kulatého stolu, která proběhla v Městské knihovně
a Infocentru, se setkala s velkým ohlasem. Šumavská příroda
a její postupná devastace jsou znepokojující témata, která se dotýkají každého z nás.
Besedu zahájil a všechny zúčastněné jménem občanského
sdružení Bozeň přivítal pan Ing. Jaroslav Žák. Hosty besedy
byli Ing. Miroslav Pulicar, který všechny seznámil se současným
stavem Šumavy, a to slovem i obrazem. Ing. Josef Vovesný,
předseda odborné komise pro stav na Šumavě, hovořil o devastaci lesů Národního parku Šumava kůrovcem a o neadekvátním přístupu vlády k řešení celé situace. Lesy na území Národního parku jsou zničené natolik, že rychlá obnova přírodních
hodnot je prakticky vyloučena. Zajímavým příspěvkem byl dokumentární film, který nás seznámil se stavem Tatranského
národního parku na Slovensku. Dalším hostem byl Ing. Procházka, zástupce Lesů města Písek a SOŠ Písek. Ten v diskuzi
poukázal také na úbytek pracovních příležitostí v lesnictví
a příbuzných oborech, a s tím související snižování trvale usídlených obyvatel na Šumavě. Hrozbou pro obce a města v povodí
šumavských vodních toků jsou také povodně. Zdevastované lesy
mají značně sníženou schopnost zadržovat vodu.
Diskuzi ukončil Ing. Jaroslav Žák těmito slovy: „Nejstarší
pralesovité zbytky na Šumavě (300 až 400 roků staré) přežily
velkou část éry Habsburků, deset jejich císařů, první a druhou
ČSR, dobu protektorátu, 40 let socialistického lesního hospodařství ČSSR, ale nepřežily 20 roků hospodaření Správy Národního parku Šumava.“
Petra Bartoníčková
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
V České republice je základem štědrovečerní tabule bramborový
salát. Připravuje ho 93 procent domácností. Rybí polévka a ryba
se objevuje na dvou třetinách vánočních stolů. Část lidí ji raději
nahradí řízkem.

Rybí rady
• porce syrového kapra nasolíme, pokapeme citronem, rozložíme je na větší talíř vedle sebe kůží dospod a necháme je v chladu přes noc odležet. Sůl vytáhne část vody z rybího masa, které
pak není blátivé.
• vajíčka, která použijeme na trojobal, osolíme a rozšleháme
s troškou piva. Smažený obal bude obzvláš křupavý.
• abychom po pečení zbavili pánev rybího pachu, vytřeme ji citronovou šávou

Lehká rybí polévka s knedlíčky
2 hlavy kapra, 1 lžíce másla, 1 menší mrkev, kousek celeru,
5 kuliček pepře a nového koření, 2 bobkové listy, sůl, petrželka
knedlíčky: 1 houska, sůl, bílý pepř, 125 g jiker a mlíčí, strouhanka, špetka muškátového květu, petrželka
Hlavy kapra dobře vypereme, odstraníme žábry a oči. Zeleninu
očistíme a nakrájíme na jemné nudličky. Hlavy vložíme do vody,
přidáme pepř, nové koření, sůl a bobkový list. Přivedeme k varu
a hlavy uvaříme doměkka. Mezitím si připravíme knedlíčky. Jikry
a mlíčí utřeme se solí. Housku natrháme na kousky, namočíme ji
ve vodě, vymačkáme a přidáme k vnitřnostem. Promícháme,
ochutíme solí, pepřem a muškátovým květem. Podle potřeby přidáme strouhanku a můžeme přimíchat i nasekanou petrželku.
Ze směsi tvoříme malé knedlíčky a vkládáme do vroucí vody. Vaříme 2-3 minuty a poté vyndáme z hrnce. Polévku scedíme přes
jemný cedník. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme nakrájenou zeleninu a krátce ji orestujeme. Zalijeme vývarem a přivedeme
k varu. Podle chuti osolíme a přidáme najemno nasekanou petrželku. Hlavy obereme, maso nakrájíme na malé kostičky a přidáme do polévky. Při podávání vkládáme do polévky knedlíčky.

Kapr na hořčici
očištěný a naporcovaný kapr, máslo (možno nahradit Herou),
hladká mouka, plnotučná hořčice, česnek, drcený kmín, sůl
Po s t u p : Pekáč důkladně vymažeme máslem. Osušené porce
kapra osolíme, okmínujeme, potřeme rozmačkaným česnekem
a hořčicí, obalíme v mouce. Naskládáme do pekáče a vložíme
do vyhřáté trouby (asi na 200°C). Po 15 - 20 minutách porce
obrátíme a ještě pečeme 10 - 15 minut.

Kapr s hořčicí v sýrovém těstíčku
6 porcí kapra, 1 lžíce plnotučné hrořčice, 2 stroužky česneku,
sůl, 4 vejce, 100 g tvrdého sýra, 2 lžíce hladké mouky do těstíčka, trochu hladké mouky na obalení, olej na smažení
Po s t u p : Osušené porce kapra z obou stran osolíme a potřeme
směsí hořčice s rozetřeným česnekem. Necháme chvíli odležet.
Z vajec, nastrouhaného sýra a mouky umícháme těstíčko. Kousky kapra obalíme v hladké mouce, pak v těstíčku a z obou stran
smažíme v rozpáleném oleji dozlatova. Podáváme s vařenými
bramborami nebo bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

Blesková bowle

Foto Městská knihovna

2 broskvové kompoty, 100 g pískového cukru, 4 dl koňaku nebo rumu,
šáva z 2 pomerančů, 1 l bílého vína, 1 l sodové vody nebo sektu.
Broskve necháme okapat (šávu z kompotu dáme vychladit) nakrájíme na kostičky, dáme do skleněné mísy na bowli nebo do
skleněného džbánu, zasypeme cukrem, zalijeme koňakem, šávou
z pomeranče a částí vína tak, aby bylo ovoce zakryté. Necháme asi
2 hodiny odležet, několikrát promícháme. Pak přidáme šávu
z broskví a zbytek vína. Dáme do chladničky. Před podáváním přilijeme sodovku nebo sekt a podáváme v hrníčku se lžičkou.
Zdroj: Internet

Marie Kováříková
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Městské kulturní zařízení Březnice zve všechny na
6. ročník soutěže pro třídy ZŠ, SOŠ a MŠ v Březnici

„NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ STROMEK“
Přijte dát svůj hlas
nejkrásnějšímu stromečku.
Hlasovat můžete
do 16. prosince 2009
v Městské knihovně
a Infocentru.

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat
na

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU
Fotografie z vernisáže výstavy.

CAPELLA FLAUTA
v pondělí 21. prosince 2009
od 17 hodin
v Reprezentačním sále
Městského úřadu v Březnici

Obraz „Dívka a Stařec“ z listopadové výstavy pana Lubomíra
Zelnera.
Foto Městská knihovna

Spoluúčinkuje Adam Závodský (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Prodejní výstava knih nakladatelství THOVT

■

Od 23. 11. do 18. 12. prodejní výstava keramiky z dílny Keramika
Větrovská - Chraštičky

■

Do 16. 12. můžete hlasovat o Nejkrásnější vánoční stromek

D ě t s k é o d d ě l e n í knihovny n a Z Š
■

2. 12. – prezentace knih nakladatelství THOVT

■

3. 12. – zdobení vánočního stromku

■

17. a 18. 12. od 13 hodin – Piškvorkový turnaj

■

21. 12. – Vánoční odpoledne v knihovně

■

Vyhlášení vítězů soutěže pro děti – Namaluj si dárek

V Městské knihovně a Infocentru si s nakladatelstvím THOVT zasoutěžily děti
čtvrtých tříd ZŠ.
Foto Městská knihovna
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KNIŽNÍ TITULY
z výměnných fondů
Miroslav Verner – Pyramidy – kniha
známého egyptologa
100 nej – Nejvýznamnější stavby
světa
Velký ilustrovaný průvodce jezdectví – techniky, soutěže, péče o koně
Oldřich Rajsigl – Milionové karty –
žolíkové karty vám prozradí vše o lásce,
štěstí a bohatství
Všechno o jídle – světová encyklopedie, 1 500 druhů přísad a jak je používat
Encyklopedie starověkého Řecka –
výpravná publikace
Milena Drdole Pozzoli – Zámky na
Loiře – místa a historie
Lidé a jejich svět – Víš, co umíš? –
základní údaje, fascinující informace
a bohatství otázek a odpovědí, které se
týkají nejrůznějších národů světa
Zdeněk Fišera - Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku
Reinhold Messner – Velké stěny –
od severní stěny Eigeru k jižní stěně
Dhaulágiri
Hezky upravené malé zahrady – zelené oázy na malém prostoru
Nejkrásnější zahrady Evropy –
kouzlo nejkrásnějších evropských zahrad
na více než 300 fotografiích
Blanka Kovaříková – Rada Vacátko
a jeho hříšní lidé
Nízkotučné pokrmy – 100 nejlepších
pokrmů
Těstoviny – 100 nejlepších receptů
Richard Overy – Proč spojenci zvítězili – kniha renomovaného britského
historika
Národní parky a divoká příroda jižní Afriky – publikace zachycuje na více
než třech stech krásných fotografiích
hlavní oblasti s nedotčenou přírodou
v Jihoafrické republice

Z v e m e V á s do
Městské knihovny a Infocentra
na

prodejní
výstavu knih
nakladatelství THOVT,
která potrvá

Děkujeme 1. a 2. MŠ.
Jejich vánoční stromečky
již několikátý rok
dotvářejí výzdobu
při oslavách ADVENTU.
Poděkování patří i všem
účinkujícím při
ZAHÁJENÍ ADVENTU.

do 23. prosince 2009.

Také děkujeme soutěžícím,
kteří se zapojili
do vánočních soutěží.

Velké SLEVY na všechny tituly.

Bc. Dana Tuháčková
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

ZÁMEK
Březnice

2. 12. středa v 18 hodin

10. 12. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD Q salónek

PROSINEC 2009

HRDINOVÉ Z DARANU
Strhující příběh pro děti i dospělé odehrávající
se v nádherné africké přírodě je o přátelství,
o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat a někomu pomoci.
Vstupné 39 Kč

Q

86 minut

Q

Přístupno

9. 12. středa v 18 hodin

ULOVIT MILIARDÁŘE
Po teenagerském filmu Gympl přichází Tomáš
Vorel s filmem, který se dotýká aktuálních témat - médií, lobbingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků.
Můžeme se těšit na Tomáše Matonohu, Miroslava Etzlera, Jiřího Mádla, Ester Janečkovou, Bolka Polívku, Milana Šteindlera, Davida Vávru
a další.
Vstupné 39 Kč

Q

95 minut

Q

Doporučeno od 12 let

13. 12. neděle v 18 hodin

CO TĚ NEZABIJE
Miloš Forman tentokrát jinak. Dokumentární
film, ve kterém nechybějí emoce…
Ne, vyprávíme příběh o krutosti, o ztrátě rodičů
a ztrátě synů, o síle přemoci zlé přízraky.
A o touze uspět. A být svobodný…
Vstupné 39 Kč

Q

100 minut

Q

Přístupno

16. 12. středa v 18 hodin

17. 12. Vánoční
besídka MŠ
KD Q 15 hodin
18. 12. Vánoční koncert
BIG BAND
KD Q 19 hodin
19. 12. OLDIES PÁRTY
KD Q 21 hodin
21. 12. Kulturní pořad pro ZŠ
KD Q 9 a 11 hodin
22. 12. Mimořádné filmové
představení pro ZŠ
KD Q 8.30 a 10.30 hodin
25. 12. VÁNOČNÍ OLDIES PÁRTY
KD Q 21 hodin
26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
KD Q 16 hodin

OPERACE DUNAJ

26. 12. MYSLIVECKÝ PLES
KD Q 20 hodin

„ Když do hospody, tak s tankem…“ Česko-polská komedie s Evou Holubovou, Boleslavem
Polívkou, Marthou Issovou v hlavních rolích.

PRODEJNÍ A PROPAGAČNÍ
AKCE v KD:

Vstupné 39 Kč

Q

104 minut

Q

Přístupno

20. 12. neděle v 18 hodin

10. 12. KD – sál

MUŽI V ŘÍJI
V jihomoravské vesnici Mouřínov končí silnice
a její obyvatelé touží po tom, aby se obec stala
„průjezdní“. Uvědomují si, že prvním krokem
k naplnění svého záměru, je na sebe upozornit… Česká komedie.
Vstupné 42 Kč

Q

114 minut

7. 12. KD – přísálí

Q

Přístupno

Dětské představení:

12/2009

KULTURA

Mše svatá:
v úterý 8. 12. 2009 od 10 hod. v zámecké kapli při příležitosti svátku
Neposkvrněného početí Panny
Marie

Koncert:
v sobotu 12. 12. 2009 v hudebním
sále od 19 hodin

vánoční swingový koncert

SESTRY HAVELKOVY
O. Bímová, P. Kohoutová, D. Šimíčková,
A. Vránová – zpěv, J. Gilík – klavír, J. Kovář – kytara, P. Kroutil – saxofon, klarinet, J. Šimíček – kontrabas

Kulturní akce:
v sobotu 12. 12. 2009 odpoledne,
nádvoří zámku

VÁNOCE NA BŘEZNICI
adventní sobota s vánočním tržištěm, výstavou betlémů a doprovodným kulturním programem
(viz samostatný plakát)
Prohlídky zámku možné od 10.00
do 15.00 hod.
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179; e-mail: breznice@stc.npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum

6. 1. 2010 v 9 hodin

KRAKONOŠ A PYTLÁK
V ROCE 2010 PŘIPRAVUJEME:
2 BOBULE, PROROCTVÍ, HOLKA Z MĚSTA, ŽIVOT JE BOJ…
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.

Všem návštěvníkům
filmových představení
a zaměstnancům
Kinokavárny Březnice
přeji krásné a pokojné prožití
vánočních svátků, pevné zdraví
a pohodu v roce 2010.

V á s z v o u n a prodejní výstavu

KERAMIKA
MONIKA VĚTROVSKÁ
Od 23. 11. do 18. 12. 2009
v Městské knihovně a Infocentru

Bc. Dana Tuháčková
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