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Z obsahu:  z města  historie  MC Pampeliška  VOŠ a SOŠ  volný čas
 knihovna  z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Foto F. Slaník

Novoroční výstup na Stráž

Vážení spoluobčané,
při novoročním výstupu na Stráž, kde jsme se již tradičně sešli v hojném počtu, nás ani letos nedoprovázela
sněhová nadílka. Počasí bylo spíše jarní, blátivé, ale
na příjemné atmosféře, která setkání přátel, sousedů
i známých provázela, se to neodrazilo. Za přípravu
a zdárný průběh patří poděkování všem, kteří se na akci
podíleli.
V letošním roce se nás, kromě již dříve zmíněných
investičních akcí, týká změna v zákoně o odpadech. Pro
město, kde je v provozu sběrný dvůr, je největším úkolem vybudování sběrné sítě na bioodpad, který jsme od
letošního roku povinni třídit. Bioodpad tvoří ve směsném komunálním odpadu, což je obsah našich popelnic,
cca 40%. Cílem je tedy snížení množství ukládaného
směsného odpadu na skládky a zároveň zhodnocení biologicky rozložitelného materiálu, ze kterého vznikne
kvalitní kompost. Tato organická hmota se vrací zpět do
orné půdy. Jak jsem již informoval, uspěli jsme ve výzvě
„Svážíme bioodpad“ a v současné době mapujeme místa,
kam budou poskytnuté kontejnery umístěné. Pro obča-

ny to bude znamenat, že budou mít od dubna do října
k dispozici sí kontejnerů, kam budou moci ukládat biologický odpad ze svých zahrádek a nově i ze svých
domácností a kuchyní. Na tuto výzvu navazuje další
projekt, ve kterém jsme byli úspěšní, a to vybudování
kompostárny včetně strojního vybavení,kde bude 85%
investičních nákladů čerpáno z dotace.
Další změnou, která se nakládání s odpady týká,
je skutečnost, že od letošního roku provádí úklid okolo
kontejnerů na tříděný odpad Technické služby města
Březnice. Úklid dosud prováděla firma Rumpold.
Ke změně nás vedla skutečnost neustále stoupajících nákladů souvisejících s úklidem okolo kontejnerů, které
samozřejmě hradí město. Vyhláška města zakazuje ukládání tříděného odpadu mimo sběrné nádoby, prosím,
respektujme to. Pokud váš odpad nelze z nějakých důvodů uložit do nádoby, odložte jej do sběrného dvora, nebo
v jeho blízkosti. Podaří se nám společně ušetřit peníze,
které můžeme investovat do jiných potřeb občanů.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 9. 12. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápisy z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
10. 11. 2014 a 18. 11. 2014 i zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11132/14/LCD ze dne 26. 6.
2014 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2014 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,

Vážení spoluobčané, kteří podnikáte na území města
Březnice, chceme Vás opětovně oslovit a nabídnout Vám možnost spolupráce ve věci nakládání s odpady ve smyslu Zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících některých dalších
zákonů v plném znění. Plnění povinností jako původců odpadu
dle § 16 zákona o odpadech a možnost uzavření smlouvy na
využití systému pro nakládání s odpady zavedeného městem
Březnice přijetím usnesení Zastupitelstva města Březnice
č. 121113/04 ze dne 13. 11. 2012.
Podmínky pro uzavření smlouvy a stanovené poplatky
se pro rok 2015 nemění.
Bližší informace můžete projednat osobně přímo na Městském
úřadu v Březnici, odbor vnitřních věcí – sociální referent, pí Marcela PINKAVOVÁ, Náměstí čp. 11 (přízemí budovy radnice) nebo
telefonicky (318 403 166), či e-mailem socialni@breznice.cz.

Povinnosti podnikatelů (podle zákona o odpadech).
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a po změně některých dalších zákonů, původci odpadů (§ 4). Jako takoví jsou povinni plnit řadu povinností (§ 16). To platí i tehdy, jsou-li v pronájmu a budovu, kde firma sídlí, spravuje někdo jiný.
Produkované odpady je třeba třídit podle jednotlivých druhů
a kategorií, dané vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje
tzv. katalog odpadů (živnostenským odpadem zde označujeme
odpad podobný komunálnímu podle § 2, písm. (2) této vyhlášky),
samostatně je shromažovat, zabezpečit před znehodnocením
a zajistit jejich následné využití. Od třídění původce může upustit pouze se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.
Předat vytříděné odpady smí původce pouze osobě, která má
k převzetí oprávnění (dopravce odpovídá pouze za dopravu, nikoliv za to, jak bude s odpady naloženo).
Každý původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci
o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to opět podle jednotlivých druhů a kategorií a za každou provozní jednotku
zvláš. Konkrétní povinnosti jsou stanoveny v § 21 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Další povinnosti má firma, která produkuje nebezpečné odpady, třeba zářivky. Pro případ kontroly například musí mít
doklad o jejich předání oprávněné osobě.
Přehled všech povinností lze nalézt ve výše uvedeném zákoně
a příslušných vyhláškách.
Při nedodržení zákonem stanovených postupů při nakládání
s odpady hrozí jejich producentům velmi vysoké pokuty.
Přehled platné legislativy naleznete například na Portálu
veřejné správy ČR - http://portal.gov.cz.
M. Pinkavová, sociální referent OVV MěÚ

rozpočtové provizorium pro rozpočtové hospodaření města
Březnice v období od 1. 1. 2015 do schválení rozpočtu na rok
2015.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2014 dle přílohy a úpravu čerpání
jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12. 2014.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 /Návrh byl přijat.
5. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2015
dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Krajmerová Jana v.r.
Štěrba Jiří v.r.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
tajemník MěÚ Březnice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na:
Pečovatelské službě MěÚ Březnice pro činnost:

pečovatelka
Požadavky: stupeň vzdělání: SŠ/VOŠ/VŠ, vzdělání podle §36 zákona
č. 96/2004 výhodou, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, komunikativnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, ochota
absolvovat akreditační kurz
Požadované vlastnosti a dovednosti: znalost práce na PC, individuální přístup ke klientům pečovatelské služby, důslednost v práci,
praxe v sociálních službách výhodou, komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Platové ohodnocení: podle Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě v platném znění
Nástup: předpokládaný nástup 1. června 2015
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občanství
ČR, nebo u občana s cizím stát. občanstvím trvalý pobyt v ČR, věk
minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost –
za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné státní správy, pokud se podle zákona na tuto osobu
nehledí, jako by nebyla odsouzena
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pečovatelské služby
b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c) prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů a s uschováním
předložených ověřených kopií dokladů předložených pro účely tohoto
výběrového řízení do jeho ukončení, maximálně po dobu tří měsíců
Přihlášku je nutno podat písemně. Přihlášku lze odeslat
na adresu: Městský úřad Březnice, tajemník, Náměstí 11,
262 72 Březnice, nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice
O b á l k u o z n a č t e : N E O T V Í R A T – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V přihlášce do výběrového řízení zájemce uvede tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
g) pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu
Bez těchto náležitostí bude přihláška vyřazena z výběrového
řízení!
Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději do 27. února
2015, do 12:00 hodin
Bližší informace: paní Labudová - tel. 318 682 770
V Březnici dne: 16. 1. 2015

Ing. Jiří BERNARD v.r., tajemník MěÚ Březnice
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Statistický přehled za rok 2014
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel

Matrika

Počet občanů Březnice k 31. 12. 2014
Březnice
3 245
Bor
68
Dobrá Voda
35
Martinice
53
Přední Poříčí
44
Zadní Poříčí
27
celkem
3 472
průměrný věk: 42,71 let (ženy – 44,54 let / muži – 40,78 let)
počet občanů s „úřední adresou“ (Březnice, Náměstí 11) – 205
počet správních řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
– 33

Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást,
Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice,
Tochovice, Tušovice, Volenice.
Matriční úřad Březnice zapisuje matriční události
(úmrtí, narození, manželství), k nimž došlo v jeho
správním území (viz obce uvedené výše). Následně po
zápisu události vystavuje matrika Březnice úmrtní,
rodné či oddací listy a vyřizuje agendu s tím související.

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 17 571
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – 63
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku …)
- počet vydaných rybářských lístků – 51

Sociální práce
sociální šetření celkem – 118
- sociální šetření v rodinách – 35
- sociální šetření u seniorů a zdravotně znevýhodněných – 71
- sociální šetření na dožádání – 12
Město Březnice vykonává opatrovnictví 4 osobám, kterým byla
omezena svéprávnost.

Přestupky
Celkem přestupků k projednání v roce 2014: 61
Jednotlivé přestupky:
Letos bylo nejvíce přestupků proti majetku podle § 50 zákona
o přestupcích v platném znění (převážně drobné krádeže),
následují přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst.
1 písm. c) zákona o přestupcích v platném znění (převážně hrubé jednání mezi občany, drobná fyzická napadení).
Pachateli přestupků byli ve většině případů plnoletí, mladistvé do 18 let jsme řešili pouze ve dvou případech.
Sankce:
Méně závažné přestupky se snažíme vyřizovat uložením blokové pokuty na místě u přestupkové komise, což přispívá ke zjednodušení a zrychlení přestupkového řízení.
Takové vyřízení je možné v případech, kdy přestupce vinu přizná a je ochoten blokovou pokutu na místě uhradit. V blokovém řízení odpadá povinnost úhrady nákladů přestupkového
řízení.
Takové vyřízení je vhodné pro obě strany (jak správní orgán, tak
pachatele). Bloková pokuta je jednak účinný nástroj, jak na přestupce působit výchovně a preventivně, tak záruka okamžité
úhrady uložené pokuty bez následného vymáhání.
Případy, které nelze vyřídit blokově, řešíme ve správním řízení
převážně ukládáním pokut.
Je-li nařízeno ústní jednání, při kterém je pachatel uznán vinným ze spáchání přestupku, ukládá správní orgán kromě sankce povinnost uhradit náklady přestupkového řízení v paušální
částce 1.000,- Kč, stanovené vyhláškou ministerstva vnitra.
Přestupková komise působí k tomu, aby pachatelé pokuty dobrovolně uhradili. Pokud nejsou uhrazeny dobrovolně, předáváme je k vymáhání na finanční odbor MěÚ Březnice.
V roce 2014 byly takto předány k vymáhání neuhrazené pohledávky KPP ve výši 33.000,- Kč, z toho činí 18.500,- Kč pokuty
a náklady řízení činí 14.500,- Kč.
Bylo vydáno 173 výpisů z evidence údajů o přestupcích,
ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení
potvrzujeme, zda osoba byla či nebyla projednávána před přestupkovou komisí.

Počet úmrtí v matričním obvodě celkem: 27
Z toho: v obci Březnice: 14, v obci Horčápsko: 1, v obci Hudčice: 2, v obci Tochovice: 3, v obci Chrást: 3, v obci Volenice: 1,
v obci Svojšice: 2, v obci Drahenice: 1
Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
Počet sňatků v matričním obvodě celkem: 32
Většina svateb se koná na zámku (bu v interiéru nebo v parku), další jsou v reprezentačním sále na radnici.
Jeden sňatek byl uzavřen v Kleticích.
Nebyl uzavřen žádný církevní sňatek.
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem: 17
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
(vystavuje se občanovi ČR, který hodlá uzavřít sňatek v cizině):
1x (pro sňatek v Tunisku)
Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu z matriky: 9
Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních
knih: 17
V jednom případě proběhla změna příjmení ve správním řízení. Dále jsme přijímali oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
Podklady k zápisu do zvláštní matriky Brno (zápis narození, úmrtí, sňatku občana ČR, ke kterému došlo
v cizině): 7
Počet legalizací (ověření podpisů na listinách) a vidimací ověření fotokopií listin): 762
Na jaře a na podzim proběhlo slavnostní vítání dětí
do života, kterého se zúčastnilo: 28 dětí se svými rodinami.
V reprezentačním sále proběhl obřad u příležitosti zlaté
svatby (50 let manželského života) a v zámecké kapli
u příležitosti rubínové svatby (40 let společného života).
S příchodem nového roku bychom rádi připomněli občanům,
že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města o poskytování dárkových poukázek ve výši 300,- Kč občanům,
kteří se dožívají životního jubilea 70, 75, 80, 85 a výše
a mají trvalý pobyt na území našeho města – tj. Březnice, Bor,
Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu přímo
u vás doma nebo lze individuálně domluvit i jiné převzetí
(např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat,
potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních údajů váš
souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme níže nebo ho lze
získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města.
Vyplněný pak můžete odevzdat na podatelně městského
úřadu.
Tato informace se týká nových jubilantů.
Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový.
Předaný platí do odvolání.
(pokračování na str. 4)
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Statistický přehled za rok 2014
(dokončení ze str. 3)

A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a nebudete
zveřejněn(a) v Březnických novinách

B: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a budete
zveřejněn(a) v Březnických novinách

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) v souvislosti s mými životními jubilei:

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) a jejich
opakovanému zveřejnění v Březnických novinách
v souvislosti s mými životními jubilei:

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

datum narození

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

Pracovníci odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice

Dne 17. ledna uplynulo 30 let,
co nás navždy opustil
pan Ladislav Birhanzl
a dne 26. ledna uplynulo 18 let,
co nás navždy opustila
paní Marie Birhanzlová.

Dne 18. 2. 2015 uplynou dva roky
od úmrtí Mařenky Petrovičové .
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Děkujeme za tichou vzpomínku,
přítel Pavel a vnučky Angela a Patricia.

S úctou a láskou vzpomínají Petráňovi
a Pelantovi. Děkujeme za společnou vzpomínku.

,,Tam na druhém břehu je člověk našemu srdci milý,
co dal nám svou lásku a něhu v nejednu těžkou chvíli."

Dne 29. ledna 2015 to byly tři roky,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Dušková z Březnice 488.

Dne 25. 2. 2015 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Jan Noháček.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují děti a sourozenci s rodinami.

Dne 8. února uplyne jeden rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Tuháček z Chrástu.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Vzpomíná rodina.

Dne 25. února uplyne 10 let
od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná babička
paní Emilie Pancová.
S úctou, vděčností a láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují vnuci Roman a Libor
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Ukončení projektu „Rekonstrukce místní
komunikace v Březnici“
Dne 15. 12. 2014 proběhlo slavnostní ukončení projektu „Rekonstrukce místní komunikace v Březnici“. Ulice Na Spořilově
a Za Nádražím byly před započetím rekonstrukce v nevyhovujícím technickém stavu. Tato komunikace patří v obci dlouhodobě mezi jednu z nejvíce využívaných. Díky realizaci projektu
dojde zejména ke zkvalitnění dopravní obslužnosti obce a ke
zvýšení bezpečnosti provozu v této části města. Realizace byla
provedena společností Znakon a.s. v termínu od 22. 8. 2014 do
30. 9. 2014. Konečná cena prací byla 5.175.007,79 Kč. Projekt
se uskutečnil za finančního přispění Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy částkou 80% z konečné ceny díla.
Ukončení projektu a slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy, starosta, místostarosta a zastupitelé města Březnice.
Kamil Hřídel
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Sňatek v Březnici uzavřeli:
15. 11. 2014 – zámek
Ondřej Bubeníček, Březnice
Jana Kottová, Březnice
21. 11. 2014 – reprezentační sál - radnice
Pavel Beneš, Příbram
Monika Havelková, Příbram

Zlatá svatba:
Dne 16. 2. 2015 oslaví
zlatou svatbu
(50 let společného manželského života)
manželé Václav a Marie Teskovi,
Březnice, Na Odboji 418.
Srdečně blahopřejeme a přejeme hlavně
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození nových dětí v Březnici je nejen radostnou událostí
pro jejich rodiče a příbuzné, ale i pro naše město.
Proto byli na sklonku loňského roku slavnostně v reprezentačním sále radnice přivítáni do života:
KYLIÁN LIEBNER
MARIE BĚLKOVÁ
MATĚJ MELICHAR
MAGDALENA CHVÁLOVÁ
JIŘÍ ČÍŽEK
ANNA HALKOVÁ

JAKUB ŠVEJDA
MARTIN KAŠPAR
ANNA KOSATÍKOVÁ
ANEŽKA BABÁČKOVÁ
MARTIN KRYŠTŮFEK

Za pomoc a přípravu programu děkujeme dětem ze Základní
školy Březnice pod vedením Martiny Burianové a za hudební
doprovod Přemyslu Zíkovi.
Další vítání plánujeme na jaro 2015.
Abychom vás a vaše děti mohli pozvat, je nutné se předem
přihlásit. V některém z dalších čísel uveřejníme přihlášku. Přihláška je dostupná na internetových stránkách města či k vyzvednutí přímo na matrice MěÚ Březnice (Blatenská ulice).

Ukončení projektu „Oprava chodby
a šaten v tribuně stadionu Březnice“
Dne 27. 11. 2014 proběhlo ukončení projektu „Oprava chodby a šaten v tribuně stadionu Březnice“. Chodba a šatny byly
již v nevyhovujícím technickém stavu. Město Březnice zažádalo
o dotaci ze Středočeského fondu vzdělání, sportu, volného času
a primární prevence a bylo v této žádosti úspěšné. Opravu prováděla firma Martin Brňák v termínu od 1. 10. 2014 do 27. 11.
2014. Projekt se uskutečnil za finančního přispění Středočeského kraje částkou 100.000,- Kč, což činní 65.26% díla a celková cena díla byla 153.240,- Kč. Šatny jsou sportovci pravidelně
využívány a jejich oprava přispěla ke zkvalitnění sportovního
zázemí.
Jiří Hutr
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Pravidla pro poskytování finančních příspěvků společenským
organizacím z rozpočtu Města Březnice
Cíl:
Podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti,
mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu Města Březnice
může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálnězdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž
nesmí být založena za účelem zisku.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
a) Příspěvek lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh vymezených na formuláři)
a v řádném termínu stanoveném radou města. Žádosti přijaté po tomto termínu budou radou města projednány v dodatečném termínu, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti nesplňující veškeré náležitosti pro poskytnutí finančního
příspěvku. Formulář „ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK …“
je k dispozici na finančním odboru, na podatelně MěÚ Březnice, dále je umístěn na internetových stránkách Města Březnice
b) Příspěvek je účelově vázaný a lze jej použít pouze na financování akcí nebo projektů, uvedených v žádosti.
c) Z evidence žádostí budou vyřazeni ti žadatelé, kteří mají
vůči Městu Březnice a jím zřízeným a založeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti a nebo nedoložili včas
a správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých finančních
příspěvků. Na poskytnutí příspěvku nemají nárok ani ty
organizace, jejichž statutární zástupci mají vůči městu Březnice a jím zřízeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti. Bod č.17 žádosti.
d) Výše příspěvku je v rozmezí od 1000 do 30 000 Kč a o poskytnutí příspěvku rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na základě pověření zastupitelstva rada města Březnice.
e) Použití příspěvku podléhá kontrole Městského úřadu Březnice, konkrétně finančního odboru a dalších kontrolních
orgánů města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starosta, místostarosta, vedoucí finančního odboru, popřípadě předsedové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města.
Postup při administraci žádostí:
a) Administraci žádostí provádí finanční odbor Městského úřadu Březnice
b) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím pošty nebo
na podatelně MěÚ Březnice
Adresa: Město Březnice, finanční odbor, Náměstí 11,
262 72 Březnice
c) Finanční odbor MěÚ Březnice:
■ zkontroluje úplnost žádosti včetně povinných příloh
■ v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od data vyrozumění pracovníkem městského úřadu
■ zkompletuje žádosti pro projednání v radě města, která
je vyhodnotí.
d) Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti,
budou vyřazeny.
e) Finanční příspěvky schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na svém jednání rada města.

f) Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku zasílá žadateli finanční odbor MěÚ Březnice do 15 dnů
od přijetí usnesení rady města.
g) Žadatel se na vyzvání dostaví na finanční odbor MěÚ Březnice, kde je s ním sepsána smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Březnice
h) Finanční příspěvek bude žadateli poskytnut po podpisu
smlouvy oběma stranami bezhotovostním převodem na jeho
účet nebo vyplacen v pokladně MěÚ Březnice
Obsah žádosti:
Žádost musí obsahovat
– název, právní forma, IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení, statutární zástupce žadatele, realizátor projektu, u organizace
také počet registrovaných členů a výše členského příspěvku,
dále kolik členů je přímo z Březnice a místních částí a kolik
z nich je výdělečně činných
– kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
– název akce, projektu
– charakteristika akce, projektu: obsah, popis, délka trvání,
– cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či klientů
– finanční zajištění projektu: celkové náklady, strukturovaný
rozpočet, využití požadovaného příspěvku, další zdroje financování
– výši vlastního finančního podílu
Kritéria posouzení:
– žádost musí splňovat vše, co je uvedeno v článku „Obsah
žádosti“
posuzuje se:
• přínos akce, projektu, společenská prospěšnost, soulad se záměry a strategií města, hodnotí se i spolupráce s městem
na jeho vlastních akcích
• snaha o další finanční zajištění
• úspěšnost již realizovaných akcí, projektů
• dosah akce (místní, okresní, oblastní, celostátní…)
• zapojení dětí, mládeže a rodin do akce/projektu
Povinnosti příjemce finančního příspěvku:
a) Příjemce příspěvku je povinen poskytnuté finanční prostředky použít pouze v daném kalendářním roce, ve kterém mu
byl příspěvek poskytnut a pouze k účelu, na který mu byly
prostředky poskytnuty, a dle dalších ustanovení smlouvy.
b) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek nebo jeho část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat příjemce o vrácení poskytnutých finančních
prostředků ve výši částky neoprávněně použité do 15 dnů od
doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny poskytovateli ve stanovené lhůtě,
je poskytovatel oprávněn uplatnit poplatek z prodlení ve výši
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
c) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány
v plné výši, je příjemce příspěvku povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
d) Příjemce příspěvku je povinen do 1 měsíce po uskutečnění
akce či projektu, nejpozději však do konce kalendářního roku,
předložit finančnímu odboru MěÚ Březnice závěrečné vyúčtování čerpání příspěvku a zprávu o průběhu akce či projektu.
Vyúčtování musí obsahovat:
- přehled veškerých výdajů
- kopie veškerých účetních dokladů (v případě, budou-li
k vyúčtování předloženy kopie dokladů, pak předloží příjemce příspěvku čestné prohlášení, že fotokopie jsou shodné s originály, založenými v jeho účetnictví) souvisejících
s realizací akce
(pokračování na str. 7)
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Zpráva musí obsahovat:
- stručný popis realizace akce, kde bude popsán výsledek a
přínos pro cílovou skupinu
Ekonomické vyhodnocení akce
a) V případě neúplného vyúčtování je příjemce příspěvku povinen do 5 kalendářních dnů doplnit chybějící údaje a doklady.
b) Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku dle smlouvy, je povinen do
15-ti dnů od doručení výzvy odvést na účet poskytovatele číslo
521695389/0800 poplatek z prodlení ve výši 0,1% denně z výše
finančního příspěvku poskytnutého dle této smlouvy.
c) Uvedení nepravdivých údajů v žádosti a vyúčtování se posuzuje jako neoprávněné čerpání příspěvku z prostředků města
a zakládá povinnost příjemce viz bod b).
d) Umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Březnice provádět kontrolu čerpání a využití poskytnutého finančního příspěvku, zejména kontrolu účetních a jiných evidenčních knih a také kontrolu organizace, zajištění a průběhu
akce či projektu.
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e) Vést průkaznou účetní evidenci o nakládání s poskytnutým
finančním příspěvkem.
f) Uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách
apod., že na akci byl poskytnut finanční příspěvek z prostředků Města Březnice.
Závěrečná ustanovení:
a) Na přiznání finančního příspěvku není právní nárok.
b) Rozhodnutí o výši přidělené dotace radou města je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přiděleného
příspěvku nebo jeho zamítnutí.
c) Výše přiznaného příspěvku a obsah žádosti může být městem zveřejněn.
d) Žadatelé o příspěvek odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech.
Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Březnice
dne 13. 12. 2011 usnesením č. 111213/09.
Jaroslava Kozubíková

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK 2015
č. j.:
1. Název organizace:
2. Právní forma:
3. IČ:

...............................................

.....................................................

.....................................................................

4. DIČ:

..................................................................

5. Sídlo organizace:

................................................

6. Bankovní spojení:

.............................................................

..............................................................................

8. Jméno a telefon kontaktní osoby:
..............................................................................

9. Počet registrovaných členů:
Z Březnice
Z toho:

Z jiných obcí

Celkem:
děti a studenti
inval. a zdrav. postižení
důchodci
výdělečně činní

10. Účel využití (akce, projekt):

...................................

..............................................................................

11. Charakteristika účelu (obsah, popis, délka trvání):
..............................................................................
..............................................................................

12. Cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či
..............................................................

..............................................................................

13. Finanční náročnost celé akce:
14. Požadovaný příspěvek:
15. Využití příspěvku:

..............................................................................

16. Další zdroje financování (dotace, sponzoři, vlastní
spoluúčast, apod.):

.................................................

..............................................................................
..............................................................................

Čestně prohlašuji, že statutární zástupci naší organizace
nemají vůči Městu Březnice a jim zřízeným organizacím
závazky po lhůtě splatnosti.

18. Souhlas se zveřejněním:
Souhlasím se zveřejněním jména subjektu a výší finančního příspěvku.

19. Povinné přílohy k žádosti:
a) kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
podklady předány na finanční odbor – ANO/NE (nehodící
se škrtněte)
- pokud NE – doložit výše uvedené
- pokud ANO – a) od doby předání nedošlo u těchto dokumentů k žádné změně, toto stvrzuji svým podpisem
.........................................................................

...............................

klientů:

( n e v y p l ň u j t e)

17. Čestné prohlášení o bezdlužnosti:
...............................................

7. Statutární zástupce žadatele (jméno, příjmení, trvalé
bydliště):

…….....………......

........................

Kč

...................................

Kč

– b) od doby předání došlo u těchto dokumentů k následující změně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................

,

v příloze kopie dokumentu
b) projekt (v případě, je-li zpracován)
c) rozpočet akce
Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, zašlete na
adresu: MěÚ Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdejte přímo na podatelně MěÚ Březnice, nejpozději však
do 15. 3. 2015.
Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.
Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V Březnici dne:

............................................................

...............................................

..............................................................................

Razítko a podpis:

..........................................................
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY 2015
Autobus Březnice – Příbram
4.20 – 5.25
P
5.15 – 5.50
P
5.15 – 6.00
P
6.01 – 6.35
P
6.15 – 6.39
P
6.30 – 6.54
Š
7.00 – 7.35
P
7.50 – 8.30
Š
8.55 – 9.25
P
12.25 – 13.30
P
13.05 – 13.37
P
13.45 – 14.17
Š
14.55 – 15.27
P
15.28 – 16.00
P
16.25 – 16.57
P
17.10 – 17.37
P
Autobus Příbram – Březnice
6.10 – 6.40
Š
6.20 – 7.25
7.10 – 7.45
7.15 – 7.45
Š
9.15 – 9.45
P, So,
Svátky (jede pouze
z Jiráskových sadů)
10.00 – 10.45
P
12.10 – 12.38
P
14.00 – 14.35
P
14.45 – 15.16
P
15.40 – 16.15
P
16.25 – 16.55
P
16.30 – 17.00
P
17.30 – 18.07
Š
18.20 – 18.50
P
Autobus Březnice – Blatná
4.43 – 5.18
P
5.00 – 5.40
P
9.45 – 10.20
P, So, Svátky
12.40 – 13.26
P
13.00 – 13.40
P
17.00 – 17.40
P
18.50 – 19.25
P
21.00 – 21.40
P
Autobus Blatná – Březnice
5.37 – 6.10
P
6.15 – 6.53
P
8.05 – 8.54
P
14.15 – 14.53
P
14.40 – 15.25
P
15.05 – 15.39
P
19.30 – 20.03
P
22.15 – 22.53
P
Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.05 – 5.20
P
5.15 – 5.35
P
6.17 – 6.37
P
7.00 – 7.19
P
7.25 – 7.45
P
9.45 – 10.00
P
11.10 – 11.30
P
13.35 – 13.55
P
14.45 – 15.06
P
15.45 – 16.00
P
17.00 – 17.20
P
Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.05
P
5.11 – 5.32
P

5.15 – 5.30
P
7.21 – 7.42
P
7.40 – 7.59
P
9.15 – 9.35
P
12.10 – 12.25
P
13.20 – 13.50
P
14.48 – 15.08
P
16.05 – 16.25
P
16.15 – 16.35
P
Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 – 6.50
P
6.15 – 7.40
P
6.30 – 7.55
Š
Autobus Praha – Březnice (přímý)
8.30 – 9.45
P, So, svátky
15.30 – 16.55
P
16.35 – 18.07
Š
17.25 – 18.50
P
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.57
4.59
5.49
6.39
7.18
8.39
9.43
11.43
13.05
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.43
Vlak
5.23
6.41
6.59
7.44
8.59
9.48
11.50
12.59
13.50
14.42
15.48
16.59
17.48
18.59
20.39
22.39
Vlak
4.07
6.01
7.17
8.18
9.17
10.18
12.18
13.17
14.18

Březnice – Příbram
– 4.13
Os
– 5.21
Os
– 6.11
Os
– 6.57
R
– 7.40
Os
P
– 8.57
R
– 10.07
Os
– 12.07
Os
– 13.29
Os
P
– 14.07
Os
– 14.57
R
– 16.07
Os
P
– 16.57
R
– 18.07
Os
– 20.07
Os
Příbram – Březnice
– 5.45
Os
– 7.04
Os
– 7.16
R
– 8.05
Os
– 9.16
R
– 10.13
Os
– 12.13
Os
– 13.16
R
P
– 14.13
Os
P
– 15.06
Os
P
– 16.13
Os
– 17.16
R
– 18.13
Os
– 19.16
R
– 21.02
Os
P
– 23.01
Os
Březnice – Písek
– 4.55
Os
P
– 6.55
Os
– 7.57
R, jede v pondělí
– 9.08
Os
– 9.57
R
– 11.08
Os
– 13.08
Os
– 13.57
R
P
– 15.08
Os
P

16.18
17.17
18.18
19.17
21.30

–
–
–
–
–

17.08
17.57
19.08
19.57
22.18

Os
R
Os
R
Os

Vlak
5.01
5.57
6.19
7.57
8.50
10.50
12.50
13.57
14.50
15.57
16.50
18.50
22.28

Písek – Březnice
– 5.48
Os
P
– 6.38
R, jede v pondělí
– 7.08
Os
P
– 8.38
R
– 9.38
Os
– 11.38
Os
– 13.38
Os
– 14.38
R
– 15.38
Os
P
– 16.38
R
– 17.38
Os
– 19.38
Os
– 23.15
Os

Vlak
4.25
5.55
7.20
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.05

Březnice
– 4.54
– 6.23
– 7.50
– 9.51
– 11.51
– 13.51
– 15.51
– 17.51
– 19.51
– 21.35

Vlak
3.52
5.17
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

Blatná – Březnice
– 4.21
Os
P
– 5.46
Os
P
– 6.25
Os
P
– 8.31
Os
– 10.31
Os
P
– 12.31
Os
P
– 14.31
Os
– 16.31
Os
– 18.31
Os
– 20.31
Os

Vlak
5.12
6.07
6.43
9.40
12.33
15.40
16.16
18.33

Březnice
– 5.25
– 6.20
– 6.55
– 9.53
– 12.46
– 15.53
– 16.29
– 18.46

– Rožmitál p. Tř.
Os
P
Os
P
Os
Os
Os
P
Os
Os
Os
P, So

Vlak
5.28
6.23
6.57
10.57
12.49
15.57
16.57
18.57

Rožmitál
– 5.41
– 6.36
– 7.10
– 11.10
– 13.02
– 16.10
– 17.10
– 19.10

p. Tř.
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

– Blatná
Os
P
Os
P
Os
Os
P
Os
Os
Os
Os
Os
Os
P

- Březnice
P
P
P
P, So

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2015
8. 2. 1915 před 100 lety nepředvídaně provedli prohlídku březnického lazaretu: c. a k. polní kurát Pechaczek
a 26. 2. 1915 c. a k. nadlékař MUDr. Prexl. Z nařízení c. a k. velitelství byla nucena správa lazaretu
ošetřovnu rozšířiti. Za tou příčinou přesídlila ošetřovna z hotelu „Srp“ do sálu a přilehlých místností
na „Ohradě“. Tyto místnosti propůjčila obec města Březnice úplně bezplatně. Zároveň vojenský lazaret „Červeného kříže“ obdržel úřední název „C. a k.“ vojenský lazaret „Ohrada“ v Březnici. Do února 1915 se vystřídalo 102 vojínů raněných - z nich bylo 66 Čechů, 11 Němců, 10 Poláků, 5 Italů,
2 Slovinci, 2 Rusíni, 2 Maaři, 1, Slovák, 1 Srb, 1 Rumun, 1 bosenský Turek. Zranění neb onemocnění byla: střelné rány, rheumtismus, kloubový zánět, omrzlé nohy, žaludeční a plicní katarrh, srdeční vada, zánět slepého střeva a pohrudnice, reconvalescence po tyfu a úplavici, ischias, žaludeční vřed.
12. 2. 1905 před 110 lety se konala schůze hospodářského výboru, jednající o zřízení mlékárny v Březnici.
23. 2. 1775 před 240 lety oznámil magistrát krajskému úřadu v Písku, že dražba domu zrušeného jezuitského
gymnásia se seminářem vynesla 555 zlatých a za vnitřní zařízení bylo utrženo 92 zlatých 44 krejcarů.
26. 2. 1788 před 227 lety komise, v níž byli: krajský komisař hrabě Breda, blatenský vikář Václav Šedivý, správce
z Hrádku Starosedlského, Antonín Reitmayer, farář Josef Šimka s kaplanem Javůrkem, purkmistr
Jan Sies a městský rychtář František Kubát, rozdělila zbylý inventář z dočasně zrušené hřbitovní
kaple v důsledku reforem, prováděných z příkazu císaře Josefa II. do kostelů v Lašovicích, Voslech
a Bubovicích. Varhany byly darovány do Hlavňovic.
Únor - měsíc plesů a tanečních zábav
5. 2. 1826 hostinský Na Zelené Jan Tille uspořádal bál tamtéž.
4. 2. 1883 ples divadelních ochotníků v sále u Krejčů. Příjem 92 zlatých, 20 krejcarů.
10. 2. 1884 Šibřinky Sokola ve spolkových místnostech Jana Krejčího. Čistý výnos určen ve prospěch Okrašlovacího spolku v Březnici.
12. 2. 1888 ples Sboru dobrovolných hasičů v místnostech Františka Krejčího. Čistý výnos určen spolkové
pokladně.
14. 2. 1898 věneček Bruslařského klubu. Sál u Krejčů, hudba Šímy z Písku. Domácí tombola. Čistý výnos určen
Matiční pokladně Strávníků na Zelené.
3. 2. 1900 věneček zámeckých služebníků. Sál v Koleji, hudba kapelníka Cyprina z Příbrami. Čistý výnos určen
Národní jednotě Pošumavské.
1. 2. 1903 ples Spolku českých vysloužilců – veteránů. Sál hotelu Srp, Rožmitálská hudba. Čistý výnos věnován
chudé školní mládeži.
7. 2. 1914 ples „Dobročinného spolku Marie Anežky“, dvorana hotelu Musil, hudba Mirovická za řízení kapelníka Černého.
8. 2. 1914 věneček Sdružení mládeže. Sál hotelu Musil, hudba Tochovická, hosté v národních krojích vítáni.
25. 2. 1933 věneček fotbalového odboru Sportovního klubu. Parketový sál hotelu Musil, hrál březnický Jazz-Band
orchestr.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

MASOPUST
Jednou v roce - o masopustu, začnou lidé tropit spoustu bláznivě veselých věcí. Všechno je najednou naruby!
Lidé třeba chodí převlečeni za někoho úplně jiného.
V ulicích můžete potkat postavy ze snů a pohádek: všelijaká strašidla, zvířata, i celé maškarní průvody. Hraje
muzika, lidé zpívají a žertují. V dávných dobách dokonce vládl na trůnu místo krále největší chuas a král
nosil šaty žebráka. Zkrátka, jako by starý běh života
skončil, čas se zastavil a všechny nejnemožnější věci
byly na chvilku možné.
O půlnoci však muzika utichne, masky se sundají
a hra končí. Všichni se vrátí na své skutečné místo v životě. Začíná postní doba.
Jiné označení pro masopust je karneval. Jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to
něco jako „dát sbohem - vale masu“, než začne půst.
Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak ho
prožívají lidé na venkově a jinak ve městě.
Jak takový masopust probíhal dříve?
Masopustní období trvalo od slavnosti Tří králů
do popeleční středy. Tučný čtvrtek před masopustním víkendem přinesl vepřové zabijačky a pak nastalo veselí,

které vrcholilo tři dny před popeleční středou. Začínalo
masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému obědu.
Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve znamení
tance a zábavy.
Masopustním úterým končila veselá doba před postní
dobou. Na tento den si každý připravil nějakou masku
do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé
pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“,
takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky
patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík,
bába s nůší a mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný
zatroubil na roh a lidé byli vyzváni, aby se rozešli do
svých domovů. Začala popeleční středa a s ní přísný
předvelikonoční půst.
Dnes se na většině míst neslaví masopust v takovém
rozsahu, jako tomu bylo dříve, ale asi většina z nás se
v této době zúčastní nějakého karnevalu, bálu nebo průvodu maškar.
Alena Heverová
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v Březnici
14.00 hod. • sraz na autobusovém nádraží
14.30 hod. • průvod městem
(ulice Rožmitálská směrem na Náměstí)
15.00 hod. • náměstí – vystoupení Chůpely
(lidové písničky v podání kapely na chůdách)
• prodej medoviny, teplých nápojů, sladkostí
a zabijačkových pochoutek

16.00 hod. • Jak šlo tele do světa
– pohádka pro děti i dospělé v podání Divadla eMILLIon
16.30 hod. • Masopustní veselice
– k poslechu a tanci hraje skupina Přescent

Pořadatelé a organizátoři: Město Březnice – odbor kultury, Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice,
školáci ZŠ Březnice, Baráčnická obec Bozeň a další dobrovolníci.

2/2015

MC / KULTURA

Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz / mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ÚNOR 2015
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
od 9:00 do 12:00 hodin
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Klárou Zobalovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro velmi mírně pokročilé –
s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Mgr. Klárou Zobalovou
pátek
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

Mimořádné akce
3. 2. od 09:00 – 17:00 Den otevřených dveří
Zveme všechny maminky i tatínky a další zájemce k návštěvě MC. Přijte k nám, máme dveře dokořán!
12. 2. od 20:00 Filmový klub k Národnímu týdnu
manželství
19. 2. od 10:00 Malý maškarní bál
Taneční a soutěžní dopoledne pro nejmenší děti a jejich
rodiče v herně MC.
26. 2. od 15:30 Jarní rukodělné dílny
Zdobení vajec artyčokovou technikou

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ČESKÁ RADOST
V BŘEZNICKÉM KINĚ
Česká radost je jednou z programových sekcí Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů JI.HLAVA. V loňském roce
se v ní představila celá řada zajímavých českých dokumentů,
na které vás chceme pozvat také do březnického kina. V neděli
8. února od 18 hodin promítneme dva snímky. Prvním je dokumentární film JÁMA z dílny Jiřího Stejskala a odehrává se
na Ukrajině. Nataša žije na sídlišti v centru Kyjeva. Pod jednou
střechou tu bydlí se dvěma muži, čtyřmi dětmi a stádem koz
a prasat. Její rozpadlá farma, kde se kozy prohánějí mezi mnohaposchoovými paneláky, je místem pro zkoušku svobody jednotlivce na současné Ukrajině. Developeři by farmu nejraději
zbourali, energická a vtipná Nataša však svůj domov chrání
za každou cenu. Jako druhý promítneme dokumentární snímek
Jaroslava Kratochvíla LOVU ZDAR! Představí nám svéráznou
trojici mužů, kterou spojuje vášeň pro lov. Myslivost pojímá
každý po svém a diváka vábí na exotickou safari, na parohatou
sbírku trofejí či na posed v lese. Přehlídka všeho, co k myslivosti patří, začíná na dechovkovém bále, pokračuje v kuchyni
a končí v soutěžním klání v imitaci jelenů. Dokumentární esej
si v ucelené formě bere na mušku českou myslivost, ale z myslivců si rozhodně nestřílí.
V neděli 8. března uvedeme dokumentární film Alice Nellis
ADOPCE: KONKURZ NA RODIČE. Co dělá rodinu rodinou – propletené geny nebo láska? Režisérka sleduje osvojení
dítěte v příbězích několika manželských dvojic, a to ve fázi
úřednické přípravky, prvního shledání s dítětem i postupného
sžívání rodiny v nové sestavě. Dokument PIRÁTSKÉ SÍTĚ
z dílny Davida Čálka a Jakuba Zahradníčka nás zavede ke břehům Somálska. Při svém africkém putování odhalí, že takzvaní desperáti s působivými životními historkami, které je měly
dohnat na zločineckou dráhu, s nimi hrají dvojí hru a že z prodeje pirátských příběhů se stal úspěšný byznys. Detektivku
o tak trochu jiném pirátství, kde nic není černobílé, podkreslila originální hudbou skupina MIDI LIDI. Začátek prvního
filmuje v 18 hodin. Na setkání v kině se s vámi těší všichni jeho
zaměstnanci.
Petra Bartoníčková

Připravujeme:
Velký maškarní bál v KD Březnice (7. 3.), jarní výtvarné dílny, jarní burza (16. - 22. 3.)
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

Kulturní Gang Březnice, o.s.
+ Mateřské centrum Pampeliška Březnice
+ Město Březnice
vás zvou na tradiční

MC Pampeliška Březnice vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. února 2015 od 9.00 do 17.00 hod.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL
V KULTURNÍM DOMĚ BŘEZNICE
7. března 2015 od 15.00 hod.

Zveme všechny maminky i tatínky
a další zájemce k návštěvě MC.

Čekají na vás soutěže, tanec, lístky štěstí,
vyhodnocení masek

Přijte k nám, máme dveře dokořán!!

Více informací v příštím čísle a na plakátech.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Informace k přijímacímu řízení na SŠ
ve školním roce 2014/2015
Vážení rodiče, milí žáci,
upozorňujeme Vás na blížící se termíny přijímacích řízení na
SŠ ve školním roce 2014/2015.
V souladu s novelou zákona č. 472/2011 Sb. a novelou vyhlášky č. 671/2004 Sb. vydávám organizační pokyn pro vydání dokumentů k přijímacímu řízení na střední školy.
V termínu od 16. února 2015 do 20. února 2015 si rodiče
žáků 9. ročníku vyzvednou ve vrátnici školy, a to v době od 7:45
hod. do 15:30 hod., dva formuláře „Přihláška ke studiu“
a tiskopis „Zápisový lístek“.
Více informací naleznete na webových stránkách školy
(www.zsbreznice.cz), na nástěnce u vrátnice školy, případně
u výchovné poradkyně.

Pomoc nevidomým
Dne 17. 10. 2014 navštívily děti 4. ročníku ZŠ v Březnici
výstavu Jak se žije s handicapem v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. O této výstavě jsme psali podrobněji
již dříve. Dnes bych se chtěla zmínit o tom, co následovalo po
návštěvě muzea. Na výstavě se děti seznámily s nevidomou
paní Janou a jejím vodícím psem Mínou. Jana je členkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a vyprávěla
jim o Středisku výcviku vodících psů v Praze, kde se tito psi
vychovávají a cvičí. Jako je pro nás ve škole odměnou pěkné
hodnocení, známka, pochvala, pro pejsky jsou při výcviku odměnou piškoty, kterých není nikdy dost. Rozhodli jsme se udělat sbírku piškotů pro pejsky, a tak pro ně připravit vánoční
dárek. Téměř každé z dětí přineslo sáček piškotů, někteří
i více sáčků. Před Vánoci si přijela paní Jana pro „psí dárek“
a nechala nám tady za odměnu malého plyšáka – vodícího pejska. Děti z něj měly velkou radost a doufáme, že pejsci z našich
piškotů také. Děkujeme také rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
Ivana Ševrová a Erika Feitová
tř. učitelky ve 4. r. ZŠ Březnice

2/2015
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BASKETBAL IV. kat.- dívky

Olympijská hlídka se povedla!

Veliká gratulace patří našim basketbalistkám za krásný výkon v turnaji 27. 11. 2014 v Příbrami. Děvčata se umístila
na krásném 2. místě ve skupině. Tam je dostala dvě vítězství
a jedna prohra s bezkonkurenční ZŠ Školní.

Dne 2. 12. 2014 k nám zavítala Olympijská hlídka v čele se
stříbrným medailistou z OH v Londýně Vavřincem (Vávrou)
Hradilkem a legendou ve veslování Pavlem Svojanovským.
Hlídka k nám dorazila za odměnu, že jsme byli jednou z nejaktivnějších škol víceboje.
Celý tým měl program perfektně připravený, proto nebyl
problém do tělocvičny přizvat všechny žáky školy, tj. cca 430
žáků. Na začátku jsme olympionikům předali drobné předměty jako vzpomínku na Březnici a vtipné dárky Vávrovi, ze kterých měl upřímnou radost. Na své si přišli jak naši nejmenší,
kteří se těšili hlavně na maskota Čtyřlístku, Fifinku, tak i starší žáci, kteří znali moderátora celého programu En. Drua. Vše
začalo představením celého týmu a tančící Fifinkou na skvěle
provedený beatbox „šoumenského“ moderátora.
Přestože tělocvična praskala ve švech, byli všichni žáci ukázněni díky „nadupanému“ programu. Vybraní závodníci si porovnali síly s Vávrou a za odměnu dostali drobné ceny na památku. Jediný, kdo Vávru porazil ve dvou disciplínách, byl náš
tělocvikář. Celý program končil besedou a autogramiádou, která se protáhla o celou hodinu. Na úplný závěr bylo možné vyfotit se s Fifinkou i olympioniky.
Budu se opakovat, ale ještě jednou bych chtěla poděkovat
kolegům, kteří mi pomáhali se zapisováním výsledků, dětem,
které s chutí plnily zadané disciplíny, a i vám, rodičům, za
skvělou spolupráci. Jsem moc ráda, že se nám to povedlo jako
jedné ze dvou škol ze Středočeského kraje a z tisícovky zapojených škol.
garant projektu na ZŠ Březnice
Petra Šoffrová

Za školu bojovaly: J. Mikolášová, M. Stulíková, A. Veselá,
N. Čížková, D. Šimůnková, J. Švejdová, A. Koubková a M. Novotná.
Všem děvčatům přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
za vyučující Tv
Petra Šoffrová

Planetárium a předvánoční Staroměstské náměstí
3. prosince 2014 obě šesté třídy navštívily Planetárium
v Praze. Představení s názvem Noční obloha je jedno z nejhezčích, které lze v planetáriu spatřit.
V 3D projekci se střídají všechny objekty noční oblohy, které
je možno pozorovat volným okem nebo hvězdářským dalekohledem. Před pozorovatelem defilují objekty sluneční soustavy,
souhvězdí Mléčné dráhy, hvězdy, hvězdokupy, supernovy... Fascinující jsou snímky dalekých galaxií či mlhovin, fotografované
z Hubbleova teleskopu na oběžné dráze.
Neméně zajímavé je pro žáky i předsálí planetária. Zde mají
možnost vyzkoušet si interaktivní pomůcky, týkající se vesmírného výzkumu.
Prohlídka Staroměstského náměstí byla odměnou za vzorné
chování v planetáriu.
J. Trangoš, učitel
foto J. Čížková
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Drátované Vánoce

Předvánoční Vídeň

V pondělí 15. prosince jsme s naší paní učitelkou Ivanou
Ševrovou navštívili výstavu Drátované Vánoce v Podbrdském
muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.
Nejprve jsme byli na výstavě a mohli jsme se podívat,
co všechno se dá z drátů vyrobit, např. páv, princezna a mnoho
dalších krásných předmětů. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se šla podívat na ukázku Vánoc z první
světové války a druhá skupina se šla podívat na práci kováře,
kde jsme si mohli vykovat cvočky. Pak jsme se vyměnili.
V další části krásného dopoledne jsme se seznámili s paní,
která umí drátovat. Na ukázku nám přivezla odrátované věci.
My jsme si také něco zkusili vyrobit. Velmi se nám to líbilo
a moc se těšíme na další naučný výlet.

Ve středu 17. 12. 2014 se uskutečnil pro žáky 7. – 9.
ročníku zájezd na adventní trhy do předvánoční Vídně.
Naší první zastávkou byla návštěva zámku Schőnbrunn
– letního sídla císařské rodiny. Zde jsme si prohlédli císařské salóny, které obýval císař František Josef se svou
chotí, císařovnou Sisi. Poté jsme se přemístili k budovám postaveným podle návrhů slavného vídeňského architekta F. Hundertwassera. Tyto obytné domy jsou
zvláštní svou architekturou, jejich fasády hrají všemi
barvami, místy jsou použité i barevné dlaždice tvořící
různé mozaiky, každé okno má jiný rozměr a různý tvar.
Odpoledne jsme se přesunuli do centra Vídně, kde jsme
navštívili katedrálu sv. Štěpána, procházkou jsme prošli
přes Kohlmarkt, Graben k Hofburgu a na Heldenplatz.
Procházeli jsme kolem španělské dvorní jezdecké školy,
která se specializuje na výcvik a drezuru koní - lipicánů. Vyvrcholením našeho zájezdu byla prohlídka adventních trhů „Christkindlmarkt“ před vídeňskou radnicí.
Zde jsme si vychutnali tu pravou předvánoční atmosféru. Tyto vánoční trhy patří ve Vídni mezi nejvyhledávanější pro svou jedinečnou výzdobu a velké množství prodejních stánků s různými sladkostmi a lákadly. V podvečerních hodinách jsme se vraceli zpět k domovu. Doufáme, že se tento poznávací zájezd vydařil a těšíme se na
další prohlídku německých nebo rakouských měst.
vyučující NJ Jarmila Hybrantová, Petra Ottová

Veronika Brotánková 4.a

Tříkrálová sbírka 2015 –
Charita Česká republika
Dne 6. ledna navštívili naši školu Tři králové s paní
Nesvedovou. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem se zdravotním postižením,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla
pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá
většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány.
Jsme rádi, že se této dobročinné akce zúčastnily dívky
z naší školy a děkujeme tímto Táně Nesvedové, Tee
Ottové, Adině Kazdové, Anně Brňákové, Beátě Márové
a Markétě Štvánové.
Petra Ottová

Vánoční setkání u stromečku
Dne 19. prosince, poslední školní den před Vánocemi, jsme
se již tradičně všichni sešli v hale naší školy. Tato akce je vždy
spojena s kulturním vystoupením našich žáků. Úvodní slovo
měl samozřejmě pan ředitel Miroslav Bělka, který nám všem
popřál krásné Vánoce a dětem mnoho studijních úspěchů v dalším roce. Program začal krátkým divadelním vystoupením
v angličtině v provedení žáků ze skupiny paní Olgy Procházkové, poté zpíval školní pěvecký sbor a nakonec jsme mohli vidět
třídu 7.a, která zahrála vánoční příběh o narození Ježíška.
Všichni žáci se aktivně zapojili do příprav divadla. Sehnali si
kostýmy, vytvořili kulisy, naučili se texty. Velmi dobře se mi
s nimi pracovalo. Tímto jim za vše děkuji. Děkuji také pěveckému sboru a paní učitelce Erice Feitové za houslový doprovod
a Lukáši Veselému, který trubkou doprovodil naši poslední
píseň Narodil se Kristus Pán. Všichni jsme si užili příjemnou
sváteční atmosféru.
Petra Ottová
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Realizace projektu praxe
na VOŠ a SOŠ Březnice
Na Střední odborné škole v Březnici realizujeme od října
2014 projekt „Zvyšování kvality počátečního vzdělávání
realizací praktického vyučování“ z Operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost, na který jsme obdrželi dotaci ve výši 9 250 317,96 Kč (registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/54.0027). Partnery našeho projektu jsou:
Střední zemědělská škola Písek, Střední škola chovu koní
a jezdectví Kladruby a Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek.
Některé akce probíhají přímo u nás ve škole, některé se
uskutečňují v odborných firmách, na výstavách a velké množství aktivit proběhne na Školním statku v Písku, který je výborně vybaven pro potřeby praxe žáků oboru Agropodnikání.
Některé z praktických činností, které vedou zkušení odborníci
z praxe, se již v průběhu měsíců listopadu a prosinci 2014
uskutečnily. Žáci viděli, jak pracuje sklízecí mlátička a dojící
robot. Vyzkoušeli si kastraci selat a dále označování selat
a kůzlat, měli možnost seznámit se s polním pokusnictvím
a s tím, jak probíhá plemenářská práce v chovu skotu. Dozvěděli se nové informace o energetických plodinách a hospodaření Školního statku Písek. Část přednášek se uskutečnila

i ve společenském sále naší školy, a to beseda na téma Činnost
ÚKZÚZ, dále Pottinger – výrobní program a Chov masných plemen.
Velice zajímavá byla návštěva automobilky Škoda Mladá
Boleslav, v rámci které žáci nejdříve navštívili muzeum Škoda
a v druhé části praxe se podívali i do závodu, kde mohli sledovat, jak dochází k výrobě aut.
Projekt slouží i žákům oboru Informační technologie – výpočetní technika. V prosinci proběhla přednáška na téma „Jak
prodávat složitá řešení“, která zahrnovala psychologii prodeje,
strukturu prodejního postupu a navázání kontaktů při prodeji.
Všechny tyto praktické činnosti a akce umožní žákům rozšířit si obzory a propojit teorii s praxí. Další akce budou pokračovat od února do konce června 2015.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

VOLEJBAL: Blatná - Březnice
Ve středu 3. 11., po týdnech tréninku, se náš internát vydal
do Blatné na přátelské utkání ve volejbalu. Škola poskytla
skvělá trička, kterými jsme ji mohli reprezentovat, a tak nezbývalo, než se vydat na cestu.
Vyrazili jsme ve tři čtvrtě na pět, cesta netrvala dlouho, a tak
byl tým po příjezdu stále v dobré náladě. Na internátu nás
poslali do šaten se převléci a poté jsme vešli do opravdu krásně
zrekonstruované tělocvičny. První věcí, která by vás ihned zaujala, byla nálada a nasazení blatenského týmu. Zdálo se až neuvěřitelné, že bychom mohli prohrát, a to se také začalo potvrzovat hned ze začátku. První hru vyhrál náš tým s naprostým
přehledem.

Poté následovala pauza, prostřídali jsme se a hra se trochu
vyrovnala. Chvíli jsme vedli, ale poté tým Blatné dorovnal
a nakonec se dostal do vedení. Nebylo to žádné výrazné vedení,
a tak se nám přeci jen povedlo vyhrát i podruhé, což byla paráda.
(pokračování na str. 16)
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VOLEJBAL: Blatná - Březnice
(dokončení ze str. 15)

Do úplného vítězství nám stačilo porazit soupeře ještě jednou,
ale nebyla by to záživná hra kdyby...
Kdyby druhý tým nezačal z ničeho nic hrát, jako by se jeho
členové narodili s volejbalovým míčem v ruce. Ještě před začátkem třetí hry jsme se znovu prostřídali. Prvních pár podání se
nám ještě podařilo uhrát, ale Blatná začala prudce otáčet,
a když píši prudce, myslím tím doslova prudká podání, která
se dala jen stěží vybrat. Po několika minutách jsme prohrávali
nějakých devět ku šestnácti, ale nevzdávali jsme to. Náš tým
začal postupně obracet až na vyrovnané skóre dvacet pět ku
dvaceti pěti. Obě strany fanoušků začaly fandit jako o závod
a hra nabírala ty správné otáčky. Po matchballu jsme přeci jen
vyhráli a tím jsme také dokázali tým Blatné porazit dvacet
sedm ku dvaceti pěti. Do našeho odjezdu ale zbývalo ještě dost
času, a tak jsme se vrhli na další hru. Oba týmy se mezi sebou
prostřídaly a hrálo se už jen pro pobavení. Následně jsme se
vydali zpátky na náš internát, kde nás čekal kýžený odpočinek.
Tímto bychom chtěli poděkovat vychovatelkám z Březnice
a vychovatelům z Blatné a také všem zúčastněným: T. Bezkočkovi, T. Nýdrovi, S. Mášovi, A. Kolářové, D. Matouškovi, D. Kuznikovi, L. Dovjakovi, D. Prokešovi a dvojčatům Nekolným
za vydařený a do písmene skvělý zápas. Doufáme v další spolupráci a třeba se jednou zase sejdeme na nějakém „přáteláku“.
Dominik Kuznik 4.AV

Návštěva vánočního Salzburgu
Dne 4. 12. 2014 uspořádala VOŠ a SOŠ v Březnici již tradičně poznávací zájezd, tentokrát do rakouského Salzburgu.
Prohlídka tohoto „Říma severu“, jak se Salzburgu přezdívá,
vedla přes malebné vánočně vyzdobené uličky a dokonale upravené zahrady zámku Mirabell, které byly vytvořeny podle návrhů slavného barokního architekta Fischera z Erlachu. V za-
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hradách jsme si mohli prohlédnout Pegasovu kašnu, kterou
zdobí čtyři mramorová sousoší ztělesňující vodní živly, přírodní
divadlo Heckentheater nebo barokní sošky trpaslíků.
Poté následovala procházka historickým centrem, které
je zapsáno na seznamu UNESCO. Ve známé obchodní uličce Getreidegasse přišel roku 1756 v domě č. 9 na svět nejznámější
salcburský rodák W. A. Mozart. V tomto domě se nachází
muzeum, kde je možné si prohlédnout řadu dokumentů, dopisů
a portrétů skladatele i jeho rodiny. Na náměstí Domplatz jsme
byli ohromeni velkolepým salcburským chrámem zasvěceným
patronům země sv. Rupertovi a sv. Virgilovi, jehož fasáda
a mohutná kopule jsou typickými příklady raného baroka.
Naší další zastávkou bylo Rezidenční náměstí, na kterém se
nachází budova tzv. Rezidence, původní biskupské sídlo
a chlouba barokní architektury, kde je umístěna oblíbená zvonkohra se 35 zvony odlitými v belgických Antverpách.
Po prohlídce těchto památek nás čekala návštěva adventního
trhu Christkindlmarkt v historickém centru Salzburgu. Zdejší
adventní trhy patří k nejkrásnějším v Evropě a každoročně je
navštíví mnoho návštěvníků z celého světa. Mohli jsme si tak
vychutnat pravou vánoční atmosféru, ochutnat typický punč
a vánoční cukroví, marcipán, pražené kaštany, jablka v cukrové
polevě na špejli, tyrolský špek nebo klobásky. Nesměli jsme též
zapomenout na své nejbližší, kterým jsme nakoupili různé suvenýry, pravé tradiční „Mozartkugeln“ a jiné dobroty. Hlavně
jsme nezapomněli přivézt i krásný keramický hrnek od punče
či svařeného vína s vyobrazením Salzburgu.
Poznávací výlet se vydařil a za to patří dík i našemu řidiči,
panu Martinu Ptáčkovi, který nám zajistil bezpečnou a pohodovou jízdu během celého zájezdu. Již se těšíme na příští
návštěvu adventních trhů, kdy budou naším cílem pravděpodobně Drážany.
Alice Fořtová
VOŠ a SOŠ Březnice

Vánoční volejbalový turnaj
19. 12. se v naší škole opět pořádal tradiční vánoční volejbalový turnaj. Před lety turnaj začínal jako souboj jednoho studentského týmu proti družstvu učitelů. Letos studenti projevili velké sportovní
nadšení a sestavili
dokonce 5 týmů.
Všechna družstva
byla smíšená – až na
družstvo z Domova
mládeže, které bylo
čistě chlapecké.
V 9.00 se všichni
hráči a nemalý počet
fanoušků sešli ve
školní tělocvičně.
Družstva se rozdělila na 2 skupiny.
V každé skupině hrál
každý s každým a vítězové skupin se
utkali ve finále.
Řada zápasů byla
velmi vyrovnaná a
oproti předchozím
rokům se úroveň
všech hráčů podstatně zvedla. Z podání
některých hráčů šel
skutečně
strach.
Mezi studenty svou hrou zazářil Tomáš Bezkočka (3.BS).
Ve finále se proti sobě postavilo družstvo učitelů a tým
reprezentující Domov mládeže (T. Bezkočka, L. Dovjak, D. Kuz(pokračování na str. 17)
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Vánoční volejbalový turnaj
(dokončení ze str. 16)

nik, S. Máša, T. Nýdr, P. Rosák). Celý zápas byl velmi vyrovnaný. Oba týmy do posledního zápasu vložily veškeré síly, ale
přece jen víc sil bylo na straně týmu věkově mladšího. Je vidět,
že kluci z vítězného družstva trénují a jsou sehraní, ale přesto
se učitelé nenechali zahanbit a výsledek byl velmi těsný.
Poslední zápas skončil 20:18 ve prospěch studentů.
Všem zúčastněným – a už studentům nebo učitelům –
nicméně patří velká poklona, že se do soutěže zapojili a zpestřili sobě i divákům poslední školní den roku 2014.
Mgr. Jana Kubešová

Zahraniční návštěvy v domově mládeže Vyšší odborné
a Střední odborné školy v Březnici
Od září letošního školního roku jsme měli možnost v domově
mládeže VOŠ a SOŠ Březnice přivítat několik zahraničních
návštěv, jejichž cílem bylo plánování či realizace projektů věnovaných zdokonalování jazykových vědomostí, rozproudění
komunikativních schopností, nahlédnutí do kultury jiných národů, navazování nových kontaktů mezi studenty.
V listopadu jsme hostili mezinárodní tým učitelů partnerských škol, konkrétně z Chorvatska, Polska, Španělska, Kypru
a Čech. V lednu přiletěli studenti z Nižního Novgorodu
a v únoru se těšíme na stážisty z Tbilisi, Indonésie, Vietnamu,
Egypta, Argentiny, Austrálie, Číny a Brazílie.
Chlapci a děvčata z více než milionového Nižního Novgorodu
se na naší škole zdokonalovali v českém jazyce a spolu s našimi
studenty se účastnili výuky angličtiny. Oba jazyky ruští žáci
doma aktivně studují. Zimní jazyková škola je pokračováním
Letní školy českého a ruského jazyka, kterou u nás každé léto
realizuje ve třech turnusech Česko ruská společnost, z.s. Mimo
času stráveného ve vyučovacích hodinách si ruští studenti užívali i bohatou náplň volného času, prohlédli si vánočně vyzdobenou Prahu i Březnici. Podívali se do Podbrdského muzea
v Rožmitálu pod Třemšínem, navštívili univerzitu J. A. Komenského v Praze, prošli historickým jádrem města Písek,
absolvovali exkurzi ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi. Na jeden den přijeli na návštěvu studenti Gymnázia Vítězslava
Nováka z Jindřichova Hradce, aby využili příležitost procvičit
si konverzaci v ruském jazyce.
Se žáky ubytovanými v domově mládeže strávili mladí Rusové tři večery, 7. ledna se sešli k oslavě ruských vánoc, navzájem
si přiblížili způsob oslav, vánoční zvyky, tradice, vyměnili si
dárky. 8. ledna prošli společně zajímavá místa v Březnici, byli

seznámeni se stručnou historií města, odehráli v Martinicích
turnaj v bowlingu a díky vstřícnosti Mgr. Olgy Procházkové
měli možnost prohlédnout si moderní vybavení jezdecké společnosti Equitana. Rozloučili se na diskotéce večer před odjezdem.
Proč studují dnešní mladí lidé ruský jazyk? Odpovědi žáků
byly různé od běžné touhy porozumět druhému, co mi vypráví,
sledovat filmy v originále, rozšířit vlastní možnosti uplatnění
na trhu práce až po argument, když už se mám učit dva cizí
jazyky, tak jeden na západ a druhý na východ od našich hranic.
Bc. Lenka Peteláková
vedoucí vychovatelka DM
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KNIHOVNA

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM

v Městské knihovně v Březnici

Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

do 26. 2. 2015 – Výstava obrazů Jaroslavy
Převrátilové – malba voskem Vás zavede
do světa fantazie, abstrakce, kresba uhlem
do světa světel a stínů

■

Tematická výstavka knih – Romantické příběhy

Dětské oddělení na ZŠ
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Pracujeme s naučnou literaturou – pro 7. ročníky
Historie a původ českých jmen a příjmení – pro 6. ročníky
a zájemce
Soutěž – znáte pohádky Jana Drdy
Přísloví – soutěž

Zimní hádanky na únor
Pro zábavu:
1. Který tkadlec chodí nahý?
2. Když někdo moc nevyroste, kytku utrhnout je prosté.
Zkus si ale trhat z výšky fialky a pampelišky.
3. Divné zvíře vidím v díře, na hlavě růžky a v rukou
nůžky.
Odpovědi přineste do dětské knihovny. Čeká vás malá
odměna.

Patterson Richard North – V nemilosti – strhující román,
který od první do poslední stránky potvrzuje slova časopisu
Time: „Richard North Patterson je v oboru jeden z nejlepších“
Fleming Leah – Kapitánova dcera – dech beroucí příběh
o nezlomné vůli, touze po štěstí a schopnosti překonávat překážky a napravovat staré křivdy – i ty, na kterých se člověk sám
podílel
Kava Alex – Ve zlomku vteřiny – masového vraha Alberta
Stuckyho specialistka FBI Maggie již jednou zatkla, ovšem až
poté, co jí vlákal do pasti a přinutil dívat se, jak k smrti mučí
dvě ženy; při převozu do přísně střeženého vězení se Stuckymu podaří uprchnout…
Putneyová Mary Jo – Nevěsta na prodej – dobrodruh,
obchodník a mořeplavec Gavin Elliott získal na svých cestách
po exotických krajích pohádkové bohatství a nyní se plaví zpět
do Londýna, aby tam očistil jméno své rodiny
DeLillo Don – Cosmopolis – DeLillo představuje zhuštěný
mikrokosmos moderního obchodního světa, kterému vládne sebestředný a bezohledný člověk - může si myslet co chce, cítit co
chce a hlavně provést cokoliv
Babiččina Lékárna nad zlato – možnosti využití léčivých
rostlin v domácích podmínkách
Vondruška Vlastimil – Přemyslovská Epopej IV. – Král
básník Václav II. – závěrečná část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských králů
Banáš Jozef – Kód 9 – tajemný příběh nesmrtelné lásky
Palmerová Diana – Něžné zkoušky – dva příběhy plné
romantiky a boje o city
Cabotová Meg – Nenasytná – nikdy neříkej nikdy a o upírech to platí dvojnásob
Cabotová Meg – Příliš velké sousto – úspěšné pokračování
upírského románu „Nenasytná“
Lauerová Sylva – Hračka – děj románu se odehrává na Seychelských ostrovech v exotickém ráji, v luxusním prostředí privátního letoviska, vyhledávaného světovými celebritami, kde
se setkává mladá žena se svým osudovým mužem a prožívá
s ním vášnivý a intenzivní vztah, hraničící s posedlostí
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice
Vás zve na

výstavu obrazů

Jaroslavy Převrátilové
Malba voskem Vás zavede do světa fantazie,
abstrakce, kresba uhlem do světa světel a stínů.
„Je zhola zbytečné ptát se, jaký má život smysl.
Má takový, jaký mu dáme.“

L. A. Seneca

prostor y Městské knihovny do 26. 2. 2015

2/2015

HISTORIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

19

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ – ÚNOR 2015
■ 4. 2. 1820 – před 195 lety – se ve Vídni narodila spisovatelka Božena Němcová, rozená Barbora Novotná,
později po nevlastním otci Panklová. V roce 1821 se
s rodinou přestěhovala do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny Zaháňské. V roce 1825 se nakrátko přistěhovala i 55letá babička – Marie Magdaléna Novotná, která
ji velmi ovlivnila. Od roku 1826 do roku 1833 navštěvovala školu v České Skalici. V roce 1837 jí rodiče našli
manžela Josefa Němce, s nímž měla tři syny a dceru.
Manžel byl často služebně překládán a s ním se musela
stěhovat i jeho rodina. Od roku 1840 se léčila u doktora
Čejky, se kterým se spřátelila, a který ji seznámil s tehdejšími vlastenecky smýšlejícími českými spisovateli.
V roce 1840 se s rodinou přestěhovala do Polné, kde navštěvovala ochotnické divadlo, četla české noviny Květy
a Českou včelu. V polovině roku 1842 se přestěhovala
do Prahy, kam byl manžel přeložen a povýšen do vyšší
funkce. Roku 1853 zemřel její syn Hynek a manželovi se
přestalo dařit v zaměstnání. Její manželství nebylo šastné a celý život žila ve velké chudobě. Zemřela 21. ledna
1862 v Praze. Z díla: Babička, Divá Bára, Devět křížů,
Chyže pod horami, Karla, O dvanácti měsíčkách, Dopisy
z lázní Františkových, Sestry, Rozárka, Pan učitel aj.
■ 6. 2. 1905 – před 110 lety – se v Praze narodil Jan
Werich, český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, v autorské dvojici s Jiřím Voskovcem
významný představitel meziválečné divadelní avantgardy
a posléze i poválečné české divadelní kultury, spisovatel.
Vystudoval gymnázium a po té studoval práva na Karlově univerzitě. V roce 1926 vytvořil dvojici s Voskovcem
– psali pro časopis Přerod a spolupracovali v Osvobozeném divadle. V roce 1938 bylo divadlo uzavřeno a oba
opustili republiku. Po roce 1945 se vrátili a otevřeli nakrátko divadlo V+W. Po roce 1948 Werich působil v různých divadlech. Ve svých hrách, a především vyprávěních, proslul mnoha svými převážně politickými narážkami. Od roku 1945 bydlel ve vile na pražské Kampě.
Zemřel 31. října 1980 v Praze. Divadelní hry: Skafandr,
Ostrov Dynamit, Osel a stín, Kat a blázen, Balada
z hadrů. Literární tvorba: Fimfárum, Italské prázdniny,
Listování, Všechno je jinak aj.
■ 6. 2. 1895 – před 120 lety – se v Praze narodil český
spisovatel, dramatik a publicista Ferdinand Peroutka.
V letech 1919 – 1924 působil jako redaktor časopisu
Tribuna, později od roku 1924 do roku 1939 jako šéfredaktor revue Přítomnost a jako politický komentátor
Lidových novin. Patřil mezi Pátečníky. V letech 1939 –
1945 byl vězněn v koncentračních táborech Dachau
a Buchenwald. Po válce se stal šéfredaktorem Svobodných novin. V letech 1945 – 1946 byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění za Československou
stranu národně socialistickou. V parlamentu zasedal do
voleb v roce 1946. Po únorovém převratu roku 1948 odešel do exilu, nejprve do Anglie, později do USA. V letech
1951 - 1961 vedl české oddělení rádia Svobodná Evropa.
Byl jedním z členů Rady svobodného Československa,
pro niž roku 1949 sepsal ustavující deklaraci a významným představitelem tzv. Třetího odboje. Zemřel 20. dubna 1978. U příležitosti 100. výročí jeho narození byla
zřízena Cena Ferdinanda Peroutky, která je jedním
z nejvýznamnějších ocenění pro české novináře. Z díla:
Budování státu, Demokratický manifest, Oblak a valčík,
Šastlivec Sula aj.

■ 13. 2. 1960 – před 55 lety – zemřel František Lexa,
český egyptolog, profesor na Univerzitě Karlově v Praze, zakladatel české egyptologie. Narodil se 5. dubna
1876 v Pardubicích, jeho otec byl právník. V 80. letech
se s rodinou odstěhoval do Prahy a navštěvoval zde
gymnázium. Tady mezi jeho učitele patřil i Alois Jirásek,
který vyučoval zeměpis a dějepis. Po gymnáziu nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Jeho spolužákem byl Zdeněk Nejedlý a přednášel
mu zde, mimo jiné, T. G. Masaryk. Po studiích krátce
učil a věnoval se filozofii a psychologii. Odtud se dostal
k zájmu o původ písma a studiu staroegyptského písma.
V roce 1905 se začal učit starou egyptštinu a přeložil
jednu kapitolu Knihy mrtvých. Studoval v Berlíně démotštinu a rozhodl se vydat vlastní mluvnici démotštiny. Po návratu do Prahy opět učil. Po vzniku Československa přednášel egyptologii na Karlově univerzitě
a stal se zde jediným a řádným profesorem Egyptského
semináře. Ve školním roce 1934 - 1935 byl zvolen děkanem Univerzity Karlovy. V roce 1958 založil a vedl Československý egyptologický ústav se sídlem v Praze
a v Káhiře. Z díla: Výbor z mladší a starší literatury staroegyptské, Náboženská literatura staroegyptská, Beletristická literatura staroegyptská, Staroegyptské čarodějnictví, Obecné mravní nauky staroegyptské, Grammaire
démotique - Gramatika démotštiny, Veřejný život ve starověkém Egyptě.
■ 17. 2. 1940 – před 75 lety – zemřela Helena Malířová, česká novinářka, spisovatelka, publicistka a překladatelka. Narodila se v Praze 31. října 1877. Její sestra,
herečka Růžena Nasková, byla partnerkou spisovatele
Ivana Olbrachta. Po celý život byla Helena silně levicově
orientována, svá díla nejčastěji směřovala do proletářského prostředí např. Deset životů – autobiografický román,
Barva krve, Právo na štěstí, Vítězství, Stříbrný racek
a jiné povídky, Křehké květiny, Mariola, Víno.
■ 21. 2. 1860 – před 155 lety – se narodil český prozaik, dramatik a novinář, představitel naturalismu Karel
Matěj Čapek – Chod. V letech 1884 – 1888 působil
v Olomouci jako redaktor v novinách Našinec. V té době
bydlel v domě Jindřicha Wankla. Pracoval také v Národní politice a Národních listech. Ve svém díle se soustřeoval na atraktivní náměty, na příběhy fyzicky a duševně
poznamenaných jednotlivců nebo lidí z periférie. Různá
prostředí, ve kterých se jeho hrdinové pohybují, charakterizuje i jazykem, užívá archaismy i novotvary, slangy,
odborné termíny i obecnou češtinu. Zemřel 3. listopadu
1927 v Praze. Z díla: Povídky, Nedělní povídky, Nové
patero, Turbína.
■ 24. 2. 1925 – před 90 lety – zemřel v Brně dramatik
a spisovatel Alois Mrštík. Nejstarší z bratrské čtveřice
se narodil v rodině ševce 14. října 1861. Otec se snažil
dát všem synům náležité vzdělání. Alois vystudoval reálku a učitelský ústav. Učitelskou praxi zahájil na Slovensku, brzy se však vrátil na Moravu, kde působil jako
podučitel. Od roku 1889 byl správcem jednotřídky v Divákách. Vrchol jeho díla představuje drama Maryša,
které napsal spolu s bratrem Vilémem. Alois zemřel
v brněnské nemocnici, ve věku 64 let, na následky tyfové epidemie, která v Divákách vypukla v důsledku používání kontaminované vody z obecní studny. Z díla: Dobré duše, Bavlníkova žena, Obrazy z Tater, Rok na vsi.

Připravila Kateřina Štěrbová
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❦ LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XII. ❦
Heřmánek lékařský

Zdravá snídaně
Suroviny: 3 PL ovesných
vloček (lze nahradit jinými vločkami, pohankou,
jáhlami…), 1 ČL lněného
semínka, 1 ČL sezamového semínka, 1 ČL konopného semínka, 1 ČL
máku (slunečnice, dýně),
2 PL umletých nebo nasekaných ořechů (vlašské, lískové, para,
mandle…), 1 PL sušených brusinek (rozinek, kustovnice nebo jiného sušeného ovoce), 1 jablko, 1 kiwi, hrst jadýrek granátového jablka (hroznové víno, pomeranč, banán, jahody…),
2 PL medu, 150 ml vody
Postup: Ovesné vločky vsypeme do hrnce s vařící vodou a necháme přejít varem. Pokud použijeme jinou obilovinu, tak ji
uvaříme obvyklým způsobem, ale tak, aby na konci varu byla
okolo ještě nějaká voda. Přidáme semínka, která si pomeleme
na mlýnku na mák nebo rozmixujeme tyčovým mixerem. Přidáme ořechy a nadrobno nakrájené či nastrouhané čerstvé ovoce. Nakonec osladíme medem dle vlastní chuti.

Jablko s mrkví, ořechy a rozinkami
Suroviny: jablko, 1 mrkev, rozinky (2 lžíce), vlašské ořechy
(drcené), med, skořice (mletá)
Postup: Mrkev očistíme a najemno nastrouháme, jablko oloupeme, také jemně nastrouháme a přidáme k mrkvi. Do směsi
přidáme velkou lžíci medu, posypeme mletou skořicí, přidáme
2 lžíce rozinek a 1 vrchovatou lžíci drcených vlašských ořechů.
Vše promícháme a podáváme.

Jablečné müsli

- jednoletá bylina se vzpřímeným rozvětveným stonkem vysokým 30 – 80 cm
- listy jsou vstřícné a dvojitě opeřeně
stříhané
- bílé jazykovité květy jsou při plném
rozkvetení skloněné směrem dolů
- plody jsou drobné nažky
- roste v plevelných porostech u cest, na úhorech a obilných
polích
- pěstují se též vyšlechtěné odrůdy
- rozmnožuje se semeny
- sbírají se plně rozkvetlé květy vícekrát do roka a suší se
ve stínu nebo v umělých podmínkách při teplotě do 40°C
- příjemně voní
- obsahuje silice, zejména chamazulen, farnesen, bisabolol, dále
flavonoidy, slizy, hořčiny a kurmariny
Použití: proti křečím a mírným bolestem, zbavuje organismus
jedovatých látek, snižuje obsah cholesterolu v krvi, podporuje
trávení, při žaludečních a střevních obtížích, při chřipce, nachlazení, zánětech průdušek, při poruchách menstruace, při
vnějších zánětech a kožních ekzémech, popáleninách a hemeroidech
Zápar: ve formě čaje – pro dospělé 1 polévková lžíce heřmánku na sklenici horké vody; pro děti 1 kávová lžička na sklenici
vody; pro kojence se může přidávat po lžičkách i do mléka; silný zápar – zevně na obklady
Čajové směsi: s mátou, kozlíkem lékařským a anýzem – při
nadýmání; s lípou – na pocení
Tinktura: vznikne máčením v lihu nebo se koupí v lékárně –
užívá se po kapkách ke zlepšení chuti. V kosmetice k přípravě
hojivých krémů, k zesvětlení vlasů.

Kurkuma

Suroviny: 150 g ovesných vloček, 2 lžíce přírodního cukru,
2 lžíce vody, 100 g kukuřičných lupínků, 100 g jablek (sušená),
50 g rozinek, jogurt (bílý)
Postup: Do pánve nalijeme vodu, mírně ohřejeme, do teplé
vody nasypeme cukr a mícháme. Zahříváme za stálého míchání. Až se cukr rozpustí, nasypeme do pánve ještě vločky, promícháme a za stálého míchání je několik minut prohřejeme.
Pak vločky z pánve dáme do mísy, přidáme nakrájené sušené
ovoce dle chuti a sezóny, dále přisypeme kukuřičné lupínky
a promícháme. Podáváme například s bílým jogurtem.

Jogurtová snídaně
Suroviny: 250 ml jogurtu, 25 g švestek (sušených), kešu oříšky,
2 - 3 lžíce smetany (zakysané), med
Postup: Jogurt nalijeme do misky, přilijeme k němu smetanu
a důkladně promícháme lžící. Potom do směsi zamícháme med
(podle chuti), nakrájené kousky švestek a nasekané kešu oříšky.
Promícháme a před podáváním necháme důkladně vychladit.
Můžeme podávat také s ovesnými vločkami nebo müsli.

Tvarohové nočky
Suroviny: 2 žloutky, sníh z bílků, 250 g měkkého másla,
250 g tvarohu (měkký), 2 lžíce mléka, 60 g dětské krupičky,
špetka soli, jahody
Postup: Žloutky utřeme s máslem, vmícháme tvaroh, mléko
a dětskou krupičku se špetkou soli. Důkladně promícháme
a nakonec opatrně vmícháme sníh ze dvou bílků. Lžící vykrajujeme nočky, které vkládáme do vroucí vody a vaříme je jen krátce - jakmile vyplavou, vybíráme je děrovanou naběračkou.
Jahody rozmačkáme s cukrem a troškou smetany, rozdělíme
na talíře, pokryjeme nočky a ozdobíme jahodami.
Zdroj: Internet

VOLNÝ ČAS

Připravila Marie Kováříková

- oddenek tropické trvalky s velkými liliovitými listy a žlutými květy
- odzemky jsou jasně oranžové, po vysušení žluté
- nejčastěji se prodává jako mletý prášek
- má mírnou zemitou chu
Použití: v jižní Indii při obřadech a v kuchyni (již více než
2 000 let), je důležitou součástí hinduistických svatebních
obřadů (nit namočená do kurkumové pasty se uváže nevěstě
okolo krku), v Malajsii se pastou z kurkumy potírá pupeční
šňůra novorozenců (má antiseptické účinky), v tradiční čínské
medicíně při poruchách srážlivosti krve, jako barvivo v potravinářství (např. v másle), v severoafrické kuchyni se přidává
do jehněčího masa a do zeleniny, je přísadou směsí kari, hořčic,
chuovek (např. piccalilli), do pokrmů z ryb a luštěnin
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Představím vám další knihu oblíbeného autora Paula Coelha
Ďábel a slečna Chantal. Kniha u nás vyšla již v roce 2001, dotisk je z roku 2007. Zatímco jeho novinka Nevěra z podzimu
loňského roku mne příliš nenadchla, tento starší titul, dnes již
kultovního autora, je opravdu skvělý. Ve svém románu vytváří
modelovou situaci, ve které má proběhnout souboj dobra a zla.
Do horské vesnice přichází cizinec a přináší jedenáct zlatých
cihel. Zakope je v horách a obyvatelé upadající vesnice je získají
tehdy, když splní jedinou podmínku. Poruší přikázání „nezabiješ“. Důležitou roli v ábelském plánu sehraje i mladá servírka
slečna Chantal. „Nikdo není dobrý, než jediný, sám Bůh,“ cituje autor na úvod z Bible. Otočte na další stranu a společně
s ním se zamyslete nad samotnou podstatou našeho bytí.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková
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E
Město Březnice – odbor kultury zve na

Březnické hudební večery 2015

zahajovací koncert
Soňa Červená – umělecký přednes
Karel Košárek – klavír
Viktor Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
Bohuslav Martinů: Film v miniatuře
Erik Satie: Sports et divertissements

u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války

14. února 2015 od 19 hodin
reprezentační sál MěÚ Březnice ❧ radnice – náměstí
vstupné 70 a 50 Kč

E

D
Soňa Červená (* 9. 9. 1925 Praha)

je česká herečka a operní pěvkyně, mezzosopranistka a altistka, dcera známého českého
spisovatele a kabaretiéra Jiřího Červeného.
První divadelní zkušenosti získala v muzikálu Divotvorný hrnec. Hrála rovněž ve filmu,
například v komedii Poslední mohykán. Následně se rozhodla věnovat opeře, v letech
1952–1958 působila ve Státním divadle v Brně. Poté v roce 1958 přešla do Berlína. Famózní
úspěch jí přinesla role Carmen v inscenaci dirigenta Herberta Kegela, kterou zpívala
156 krát.
Emigrovala posledním otevřeným přechodem z východního Berlína 4. ledna 1962.
Zpívala v operách Verdiovských, Wagnerovských, Straussovských v Západním Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Hamburku, Dortmundu, Mnichově, Wiesbadenu, Frankfurt nad Mohanem, Norimberku, Stuttgartu, Vídni a San Franciscu. Významné byly
role v operách Leoše Janáčka Její pastorkyňa, Káa Kabanová a cyklus písní Zápisník zmizelého. Po ukončení operní kariéry
působila jako herečka v divadle Thalia v Hamburku. Po několika desítkách let strávených v emigraci se vrátila zpět do vlasti
a dodnes stále aktivně vystupuje. Mimořádný ohlas měla opera Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila Zítra se bude... V roce 2002
obdržela od Nadace Život umělce cenu SENIOR PRIX za uměleckou činnost, v roce 2004 obdržela cenu Thálie jako zvláštní
cenu kolegia, 6. ledna 2011 jí udělil ministr kultury medaili Artis Bohemiae Amicis. Dne 28. října 2013 získala medaili
Za zásluhy.

Karel Košárek
studoval na konzervatoři v Kroměříži a Praze u profesorky Valentiny Kameníkové a na pražské
AMU u profesora Františka Raucha a Květoslavy Bílinské. Později studoval na Southern Methodist
University v Dallasu ve Spojených státech amerických u Harrise Crohna a Joaquína Achucarra.
Je vítězem několika klavírních soutěží například International Young Artist Competition in Corpus
Christi, USA (1992), International Piano Competition in San Antonio, USA (1993), Mezinárodní
smetanovská klavírní soutěž, laureátem mnoha dalších cen International F. P. Neglia Competition
v Itálii a také finalistou Walter Naumburg Competition v USA.
Univerzální interpret s mimořádným rozsahem koncertních aktivit - jako sólista vystupuje s předními orchestry, ale je také oblíbený komorní hráč, který spolupracuje s předními českými pěvci například s Magdalenou Koženou a Romanem Janálem.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 4. února 2015 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace,
rady pro sluchově postižené.
STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY:
K 31. 12. 2014 bylo 433 členů,
přihlásilo se 50 nových členů ke konci roku, proto
je evidence až v roce 2015
zemřelo 14 členů
vystoupilo 17 členů
K. 1. 1. 2015 má MO STP celkem 452 platných členů.
Členské schůze v KD: 2 x
8. dubna 2014
7. října 2014
Schůze výboru v domečku: 11 x
8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 11. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10,
5. 11., 3. 12. 2014.
Poradna SNN (Svaz neslyšících a nedoslýchavých)
v domečku na náměstí byla 5. 2., 2. 4., 11. 6., 3. 9.,
1. 10., 3. 12. 2014. Celkem 6 x.

P Ř I P R AV U J E M E
Jdeme do kina
Dne 18. února 2015 (středa) – Zejtra napořád
V kinosále KD Březnice bude promítána skvělá česká komedie
o vysněném snu, co by měl změnit život, ale…
Hrají: Batěk, Kerekes, Lábus, Issová a další.
Dne 21. února 2015 (sobota) – pojedeme do Prahy do
Emauzského kláštera na koncert HALLO REGTIMES.
Od 15.00 hodin je umožněna prohlídka kláštera a zároveň jsou
všichni zváni na netradiční výstavu nádherných klobouků, která nás přenese do 20. a 30. let. K tomu nám bude hrát a zpívat
Trio Ondřeje Kvity.
Cena 340,- Kč a 370,- Kč (190,- Kč vstupné + 150,- Kč doprava). Začátek koncertu je v 17.00 hodin.
Odjezd: 14.15 hod. KOVO

14.30 hod. Autobusové nádraží Březnice
14.45 hod. Mirovice
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní Feitové
v lékárně nebo na telefon. číslech: 721 603 455, 318 682 050,
nebo večer na čísle 318 682 483.
Přehled kulturních akcí uskutečněných během roku
2014:
Divadla, muzikály, koncerty:
Během roku bylo navštíveno Divadlo Antonína Dvořáka
v Příbrami 3 x, (houslové legendy Pavla Šporcla, komedie podle filmu Woody Allena Prokletí nefritového škorpiona a Moliérův Tartuffe), pražské divadlo Kalich 1 x, (muzikál Mauglí),
Komorní divadlo v Plzni 1 x (opereta Růže z Argentiny),
Nové divadlo v Plzni 2 x (romantický muzikál Divá Bára).
Navštívili jsme oživenou prohlídku zámku Březnice - Muž
se železnou maskou a Advent na zámku Březnice a Adventní koncert ve Vysoké u Příbrami.
Tematické zájezdy a výlety:
Podnikli jsme tematický zájezd do Prahy do Náprstkova muzea a navštívili jsme výstavu Ludvíka Kuby na Hradčanech. 4 x jsme jeli do Lenory na Šumavě. Vyjeli jsme si na
23. ročník HOBBY do Českých Budějovic. Byli jsme ve sklárnách v Nižboru. Navštívili jsme Zámek Žinkovy, Kadov
a Kadovský viklan, Státní hrad Rabí a Kostel sv. Jana
Křtitele v Paštikách. Prohlédli jsme si hrad Zvíkov.
Prohlédli jsme si jezuitskou kolej s galerií Ludvíka Kuby
+ výstavu fotografií pivovaru Březnice.
V Arcibiskupském paláci na Hradčanech jsme vyslechli
koncert kytarového mistra Lubomíra Brabce. Tradičně jsme
jeli na cibulový jarmark do Hořovic. Koncem roku jsme jeli
na Pražské vánoční trhy.
Březnické kino při MěKZ v Březnici pro nás připravilo 6 x
promítání českých i zahraničních filmů.
Počítačový kurz:
V květnu 2014 se rozběhl na VOŠ a SOŠ již druhý kurz na PC
pro členy MO STP zdarma.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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TA, KTERÁ PROBOUZÍ KÁMEN K ŽIVOTU (Miroslava Nová)
S Miroslavou Novou jsem se seznámil díky prof. MUDr. Janu
Kiliánovi, DrSc. Doposud mám jeho dopis ze dne 20. února
2011, v němž mi nabídl společnou návštěvu v jejím ateliéru
v Plzni-Roudné. Napsal mi, že žila několik let ve svém mládí
v Březnici a ráda na ta léta vzpomíná. Vypravili jsme se za ní
jednoho pátečního odpoledne v březnu onoho roku.
Než dojdu ke vzpomínce na naše první setkání, malinko
odbočím. V té době jsme se ve Spolku rodáků a přátel Březnice
„Bozeň“ zabývali myšlenkou vydat pamětní medaili věnovanou vzpomínce na zaniklý kamenný most v Dobré Vodě u Březnice. Měl tam stát již od roku 1715 až do roku 1963, kdy se
zřítil do říčky Vlčavy. Chtěli jsme jej pamětní medailí připomenout a prodloužit tak jeho život alespoň v paměti lidské. Dlouho jsme nikoho, kdo by dokázal vytvořit návrh medaile, nemohli najít. Měli jsme představu, že na medaili by měla být patrna
nejen krása někdejšího mostního oblouku, ale také genius loci
místa, kde stával. Bylo nám jasné, že takovému úkolu nebude
snadné dostát a uskutečnění myšlenky se již po několik let táhlo.
Jakmile jsem onoho pátečního odpoledne vkročil za dveře
ateliéru, mé oko padlo na menší plastiku, v níž jsem okamžitě
rozpoznal náš Švédský most, měl svůj typický oblouk klenoucí
se nad hladinou řeky, vedle něj byla lávka, k níž se stáčela cesta, u vody rákos a nad mostem obloha. Kouzlo místa ožilo dokonale. Bylo mi hned jasné, že Miroslava Nová je tou pravou
osobou, která může naši pamětní medaili vytvořit!
Byl jsem moc rád, že nebylo třeba velkého přemlouvání
k tomu, aby se dala do práce na medaili. Od té doby jsem ji
začal navštěvovat a probírali jsme všechny detaily, písmenka
a text, líc i rub. Miroslava Nová přistupovala k dílu s neobyčejnou zodpovědností, někdy nesmlouvavě trvala na svém, jindy
akceptovala alternativní hledisko. Společné debaty o umění
a životě lidském, k nimž nás vznikající medaile inspirovala,

byly pro mne velkým zážitkem. Z každého výtvarného kroku
bylo patrné, že je spjat se vzpomínkami a silným citovým poutem k místu a době.
Konečně byla hliněná plastika obou stran budoucí medaile
odlita do sádry a mohlo dojít na ražení medaile. Tento úkol
svěřila Miroslava Nová zkušenému medailérovi Anselmu Roskovcovi z Hrubé Horky u Železného Brodu, s nímž již dříve
spolupracovala. V červnu 2013 bylo 100 kusů medaile hotovo.
Nutno říci, že oba tvůrci - jak Miroslava Nová tak Anselm Roskovec - se na vzniku medaile podíleli v podstatě nezištně.
Koncem ledna Miroslava Nová oslaví své osmdesátiny.
Vše dobré do dalších let přeje o.s. Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice.
MUDr. Jiří Beran
předseda o.s. Bozeň, Spolku rodáků a přátel Březnice

Pamětní medaile vytvořená Miroslavou Novou vydaná o.s.
Bozeň. Na jedné straně vyobrazen Švédský most v Dobré Vodě.

DÁTE SI KÁVU O PÁTÉ?
Pět učitelů březnické hudební školy tvoří hudební skupinu Five o clock coffee. Kdo je neslyšel, zahlédl plakát,
na němž byl tento název uveden. Následující rozhovor
s uměleckým vedoucím skupiny panem Tomášem Bláhou
ji přibližuje. Název „káva o páté“ zdařile paroduje ono
známé „čaj o páté“ a svědčí o tom, že hudebníci mají
smysl pro humor…
Kdy skupina vznikla?
V září 2012 byla první zkouška souboru. Nápad tu byl
daleko dříve, ale realizovat jsem ho mohl, až když jsem
měl k dispozici hráče na potřebné nástroje. Pořád chyběl
akordeon, když do ZUŠ přišla paní Věra Obdržalová tento nástroj vyučovat, tak tento problém už nebyl. Stačilo
oslovit klavíristu, pana ředitele Přemysla Zíku, klarinetistu Zdeňka Tesku a houslistu Romana Krause a mohlo
se začít.
Název skupiny zní vtipně, co chcete tímto názvem
říci?
Název napovídá posluchači co od kapely očekávat.
Tedy příjemné melodie při kterých se dá posedět u kávy
a vést i rozhovory bez potřeby zvyšování hlasu.
Jakým hudebním žánrům se věnujete?
Nemáme vyhraněný styl, hrajeme skladby ve stylu
tanga, valčíku, swingu, rock'n'rollu, latiny, české polky
a valčíky, moravské lidové písně. Když jsme byli osloveni zástupci Židovské obce s nabídkou zahrát při otevření zrekonstruované březnické synagogy, zařadili jsme
i židovskou hudbu, tzv. klezmer.

Hudba klezmer je u nás méně známá, mohl byste
tento hudební žánr charakterizovat? Jak vznikl
respektive odkud pochází?
Původně znamenalo slovo klezmer hudební nástroj.
Pro označení hudebního žánru se začalo používat v polovině 20. stol. Jedná se o lidovou hudbu východoevropských židů z oblasti Ukrajiny, Polska, Běloruska, Litvy,
Maarska, Slovenska, Rumunska. Housle, kontrabas,
akordeon a klarinet jsou typické nástroje pro tento styl.
My nastudovali některé klezmerové skladby a zahráli je
při slavnostním otevření zrekonstruované Březnické
synagogy.
Máte na repertoáru nějaké vlastní skladby?
Na jaře 2014 jsme se podíleli se ZŠ Březnice na natáčení CD s pověstmi z našeho kraje. Tam jsme použili
vlastní skladby, které zkomponoval pan ředitel Zíka.
Jaké máte plány do budoucna, neuvažujete například o tom přibrat zpěváka či zpěvačku?
Zatím soubor rozšiřovat nechci. Plánem je udržet stávající složení, doplňovat repertoár, získávat další příležitosti k vystoupení a prosazovat tak opravdu živou hudbu
hranou na opravdové nástroje.
Kde vás můžeme slyšet?
Pořádáme pravidelná hudební odpoledne ve vinárně
kulturního domu v Březnici. Veškeré informace o činnosti souboru jsou na www.b-kvintet.cz.
Rozhovor připravil
MUDr. Jiří Beran
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HISTORIE PIVOVARU HEROLD (9.díl)
Po krátkém období, kdy mělo pivovar v držení město, se na
začátku 50. let stal podnik členem Chodských a posléze Plzeňských pivovarů, pod nimiž fungoval do roku 1952. Následovalo
poněkud logičtější zařazení pod Brdské pivovary, které přineslo
nejisté časy. Bylo rozhodnuto, že pivovar bude do roku 1966
jakožto neperspektivní zrušen. Pivo se nicméně vařit nepřestalo, i když jeho kvalita se nedala srovnat s prvorepublikovou
produkcí. Jedinou větší investicí z této doby byla instalace
mladinové pánve, přivezené ze zaniklého pivovaru v Mělníce.
Rok 1960 přinesl změny, pivovar byl zařazen pro změnu pod
Středočeské pivovary, a také byl zaměstnán nový sládek, Václav
Slavík. V této době podstatně vzrostl výstav březnického podniku, za čímž stálo zrušení hned dvou pivovarů v nedalekém
okolí, Mirovicích a Příbrami. Pivovar procházel optimistickou
fází a doufal, že nebezpečí zrušení je zažehnáno. Prošel modernizací, mimo jiné se v něm v roce 1967 definitivně přestalo
ledovat, protože bylo zavedeno umělé chlazení. Během 70. let
došlo ke zrušení dalších pivovarů v regionu (v Jincích a Dobříši), na čemž březnický pivovar opět vydělal a výstav stoupal až
k rekordu 55 299 hl piva. V roce 1976 se místo tradičních dřevěných sudů začaly používat sudy hliníkové. Dřevěný vodovod
z pramenného sběrače byl nahrazen polyethylenovými trubka-

mi. V roce 1982 se uvařila první várka jedenáctistupňového
piva zvaného Lokšan. Zastaralá výrobní technologie nedělala
březnickému pivu dobrou reklamu, stejně jako prach z uhlí
pivovarské kotelny a cest či pyl právě kvetoucích stromů, který
vítr vmíchával do otevřených kádí štoků (odtud pochází rčení,
že když kvetou švestky, není dobré pivo). Na vině nebyla zdaleka jen technologie, ale samozřejmě také státní dodávky v podstatě zbytkových surovin. Březnické pivo si vysloužilo přezdívku „pivo hrdinů”, přičemž hrdina byl ten, kdo ho snesl vypít, či
„pivo vařené z březových košat”. Vařit se nicméně muselo
a podle direktivní rajonizace dodával pivovar zaměstnávající
přes 50 lidí pivo přibližně 150 stálým zákazníkům. I toto opatření nadělalo, zvláště v případě Březnice, víc škody než užitku.
S příchodem sovětské perestrojky se ředitelství Středočeských
pivovarů rozhodlo zefektivnit výrobu, a to modernizací chlumeckého a zrušením březnického pivovaru. Hrozba zániku byla
tedy opět aktuální. Tochovičtí zemědělci v té době dokonce
spřádali plán, jak pivovar koupí a budou v něm pěstovat žampióny. Podnik si nicméně vyhlédl Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský v Praze, který jej převzal v červenci roku 1989,
čímž jeho zrušení zabránil.
Za Spolek Herold Tereza Šoltésová

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE - rok 2014
Vážení čtenáři. Rok 2014 je za námi a s ním všechny naše
úspěchy, ale i nezdary. Minulý rok jsme začali přípravou na odznaky odborností strojníků, preventistů, preventistů juniorů
a kronikáře. Děti byly pilné a 8. 2. 2014 úspěšně složily zkoušky.
Poprvé se tak konalo pod dohledem delegáta z odborné rady
mládeže. Mezi tím proběhl 1. ročník zimní soutěže, na kterou
zavítal hejtman středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, který
přivezl poháry, a tak si vítězové odváželi poháry dva. Díky
návštěvě pana hejtmana a deníku Právo se o soutěži dozvěděla
celá republika. Dále následovala třetí část hry Plamen ve Smolotelech, kde se nám už povedlo atakovat první polovinu okresní tabulky. Tak jako každý rok, konal se dětský maškarní bál.
Začíná jaro a s ním nástup soutěží. V měsíci dubnu máme u nás
v Březnici 1. ročník běhu na 60 m s překážkami. Přebor jednotlivců, který se nám rozšířil o závodníky z Plzeňského kraje.
Pátého května získáváme první místo na domácí okrskové soutěži a o týden později začíná náš největší úspěch. V úterý 13. 5.
získáváme první místo v okresním kole soutěže v první pomoci
ČČK Příbram a postupujeme do krajského kola v Mladé Boleslavi, kde jsme obsadili nádherné třetí místo. Děti si krajskou
bednu náležitě užily jen sedm měsíců od prvního seznámení
s poskytováním první pomoci. V květnu také absolvujeme závěr
hry Plamen v Bohutíně a obsazujeme 15. místo v konečném
pořadí. V čase prázdnin organizujeme již potřetí dětský tábor
v Martinicích. Tentokráte s mladými hasiči ze Starého Rožmitálu. V době tábora se nám podařilo obsadit druhé místo v požárním útoku v Bubovicích. Zanedlouho po táboře vyrážíme na
dvoudenní dětskou firesport ligu do Suchodola. Zde se nám
v hasičském zápolení moc nedařilo, ale díky nádherné atmosféře
se nám tam líbilo. V srpnu jedeme opět na tábor. Tentokrát
nás pozvali hasiči ze St. Rožmitálu do hájovny na Dědku.
No a máme září a začíná nejen škola, ale i nový ročník hry Plamen. První část se už tradičně odehrává v Sedlčanech, poté
následuje každoroční školení vedoucích a druhá část hry Plamen
v tělocvičně HZS Příbram, zimní soutěží. Rok se chýlí ke konci,
zbývá ještě navštívit zimní soutěž v Rožmitále pod Třemšínem, užít si poslední schůzky a načerpat síly do nového roku.

Zimní soutěž BOVA CUP BŘEZNICE 2015
V sobotu 10. 1. 2015 se v KD Březnice odehrál druhý ročník
zimní soutěže BOVA CUP BŘEZNICE 2015. Na soutěž se sjelo

Zahájení ročníku Hry PLAMEN 2014 - 2015
18 družstev ze sedmi sborů (dva sbory se omluvily). Jako v loňském roce, tak i letos zavítal na naší soutěž pan MVDr. Josef
Řihák a společně s místostarostou pomohli zahájit naši soutěž.
Soutěžilo se ve třech kategoriích - přípravka, mladší žáci
a starší žáci. V kategorii přípravky startovala tři družstva
a všechna z Rožmitálu pod Třemšínem. V kategorii mladší žáci
startovalo šest družstev. První místo si odvezli hasiči z Počepic, místo druhé obsadili hasiči ze Zalužan a třetí byli hasiči ze
starého Rožmitálu. V kategorii starší žáci obhájili první místo
z minulého roku hasiči z Počepic a jako oni, tak i hasiči ze Suchodola obhajovali místo druhé a povedlo se jim to. Místo třetí
si odvezli nováčkové této soutěže, hasiči Příbram I.

Poděkování
Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice děkuje firmě
B OVA s. r. o., městu Březnici a odboru kultury města
Březnice za pomoc s realizací zimní soutěže.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice
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MAS PODBRDSKO USPOŘÁDALO VALNOU HROMADU V CHRAŠTICÍCH
Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) pořádala Valnou hromadu ve čtvrtek 15. 1. 2015
v krásném podkrovním prostoru ZŠ a MŠ Chraštice.
Z celkového počtu 48 členů MAS se shromáždilo 38 členů spolku a zároveň několik
hostů. Předsedkyně Správní rady Markéta
Balková zahájila zasedání Valné hromady a vyzvala k úvodnímu
slovu starostku Obce Chraštice paní Marii Dvořákovou a ředitele
ZŠ a MŠ Chraštice pana Mgr. Karla Derfla.
Všichni přítomní byli informováni o činnosti MAS v roce 2014.
V první části Markéta Balková a Gabriela Jeníčková, ředitelka kanceláře MAS, zhodnotily úspěšné ukončení dvou projektů - Projekt III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění s názvem
projektu Podpora území Podbrdska, který byl uskutečňován od
června 2013 do června 2014, a zároveň účast na projektu tvorby
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. SCLLD),
který podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z Operačního
programu technická pomoc a který byl ukončen k 31. 8. 2014.
Projekt spolupráce je další projekt, kterého se naše MAS účastní
od 1. 10. 2014. Jde o 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Středočeské MAS se rozdělily na dvě skupiny, přičemž naše MAS
je zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem je zkušená MAS Přemyslovské Střední Čechy. Účelem projektu je posílit
spolupráci mezi místními akčními skupinami a předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z minulých let. Projekt bude ukončen 30. 6. 2015.
Dalším bodem programu bylo schválení podání žádosti o Standardizaci MAS Podbrdsko. Procesem Standardizace musí projít
každá MAS, která chce pokračovat ve své činnosti v plánovacím
období 2014 - 2020. K úspěšnému podání žádosti bylo nutné
upravit Stanovy, které Valná hromada schválila hned v dalším
bodě programu. Dále je nutné, aby všichni členové MAS byli
zařazeni do Zájmové skupiny, což je již také splněno, musí být
funkční webové stránky www.maspodbrdsko.cz, funkční kancelář a funkční volené orgány MAS.
Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí rada a Správní rada) byla také jedním z bodů této Valné
hromady. Volební období začalo všem orgánům 16. 1. 2015, přičemž členové Dozorčí rady a Správní rady jsou voleni na dva
roky a členové Výběrové komise na jeden rok.
Členům spolku byla představena Výroční zpráva za rok 2014,
která bude vyvěšena na internetových stránkách MAS. Zároveň
Markéta Balková seznámila přítomné s plánem činnosti spolku
na rok 2015. Hlavní činností spolku bude dopracování finální
verze SCLLD, podání Žádosti o Standardizaci, realizace Projektu
spolupráce a dalších povinností spojených s fungováním MAS.

Dětský maškarní bál v Hlubyni
Hlubyňští rybáři pořádají dne 21. 2. 2015 od 14 hod.
dětský maškarní bál v kulturním domě v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.

Tímto srdečně děkujeme za hojnou účast členů MAS na Valné
hromadě a za dosavadní práci a pomoc v činnosti MAS.
O všech novinkách v MAS Podbrdsko a také o nových skutečnostech ohledně možností čerpání peněz pro náš region Vás
budeme i nadále informovat v regionálním tisku, na webu
www.maspodbrdsko.cz a na Facebooku MAS Podbrdsko. Veškeré
dotazy Vám zodpovíme v úředních hodinách v kanceláři MAS
(Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro,
1. dveře):
pondělí - pátek od 7:30 do 14:00 hodin nebo dále po telefonické domluvě.
Za kancelář MAS Podbrdsko, z.s.
Jana Filinová (tel. 723 435 274)
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz
web: www.maspodbrdsko.cz
facebook: MAS Podbrdsko, z.s.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Pozvánka
na zimní turnaj v Blatné
Jako již tradičně se naši kluci zúčastní zimního
turnaje na UMT v Blatné.
Rozlosování:
sobota 7. 2. od 11.00 Veřechov – Březnice
sobota 14. 2. od 13.00 Březnice – Blatná B
sobota 21. 2. od 9.00 Bělčice – Březnice
sobota 28. 2. od 9.00 Březnice – Hoštice
sobota 7. 3. od 9.00 Dražejov – Březnice

Přátelské přípravné
utkání
neděle 8. 2. od 16.00 UMT 1.FK Příbram
Tatran Sedlčany – SK Březnice 1918
neděle 1. 3. od 13.00 UMT 1.FK Příbram
SK Březnice 1918 – Starý Smolivec

SK Březnice 1918 o.s.
oznamuje, že

VALNÁ HROMADA
se uskuteční v pátek 27. 2. 2015 od 18 hodin
ve sportovním klubu na stadionu.
PODĚKOVÁNÍ
SK Březnice 1918 o.s. děkuje
Městu Březnici za poskytnutou dotaci
na provoz a činnost za rok 2014.
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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UZÁVĚRKA
březnového čísla BN

v pondělí 16. února

Sdružená obec baráčníků „Bozeň“ děkuje městu Březnici za finanční podporu a výbornou spolupráci v roce
2014.
Za Sdruženou obec baráčníků „Bozeň“
Jiří Bimr, rychtář

SK Březnice 1918 o. s.
Vás srdečně zvou na

SPORTOVNÍ
TANEČNÍ ZÁBAVU ,
která se uskuteční 21. března 2015
od 20 hodin
v Kulturním domě v Březnici
O Vaši zábavu se bude,
po úspěšném loňském vystoupení,
starat hudební skupina MELODION

V průběhu zábavy budou
vyhlášeny výsledky
„SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2014“
Vstupné včetně místenky 100 Kč
Předprodej vstupenek od 2. 3. 2015
- Tabák u Nuslů Březnice

V sobotu 17. 1. proběhla výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Bubovice, kde byla zhodnocena
činnost sboru za rok 2014. Tento rok byl pro nás velmi úspěšný a činorodý. Proto se zaslouží poděkovat
všem těm, kteří k tomu přispěli svou prací a také
našim sponzorům, kterých si velmi vážíme:
AGROSPOL Bubovice
BOVA Březnice spol. s r. o.
SLUŽBY a mechanizace Josef Mázdra
Pivovar HEROLD Březnice
AUTOLAKOVNA Ing. Václav Štefan
Cestovní agentura OLIVER tour
PEKASS a. s. zem. kom. technika
KAISER spol. s r. o.
PILA Martinice
Potraviny Eva Muláčková
Pohostinství Jana Sandrová
SBOR ZALOŽEN
Obecní úřad Volenice

1924

Další velké poděkování patří bývalému hejtmanovi
středočeského kraje MVDr. Josefu Řihákovi za účast
na oslavách 90. výročí založení sboru a předání
vyznamenání středočeského kraje a slavnostní stuhy
na prapor.
Děkujeme Vám
členové výboru SDH Bubovice
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V BŘEZNICI PROBĚHLA
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“
PRO CHARITU 2015
Opět po roce se 3 skupinky tříkrálových koledníků z Březnice přidaly ke koledníkům z Charity v Rožmitále a zapojily se
do celorepublikové „Tříkrálové sbírky“ pro Charitu, kterou
rožmitálská Charita organizovala v letošním roce už po čtrnácté. Kromě 3 skupinek březnických koledníků vybíralo také
v Rožmiále a okolí dalších 8 skupinek dětí.
Skupinky charitních koledníků se v Březnici vydaly pod
vedením paní D. Nesvedové, P. Liebnerové a J. Nesvedové pro
finanční dary na dobrou věc do některých březnických domácností a institucí. Finanční dary se vybíraly do speciálně označených a zapečetěných kasiček. Koledníci nešli s prázdnou, ale
měli pro dárce balíčky cukru nebo kalendáříky.

BŘEZNIČTÍ
KOLEDNÍCI:
ANNA BRŇÁKOVÁ,
TÁŇA NESVEDOVÁ,
TEA OTTOVÁ,
ADINA KAZDOVÁ,
BEÁTA MÁROVÁ,
MARKÉTA ŠTVÁNOVÁ,
JÁCHYM LIEBNER,
HYNEK MAREČEK,
ROBIN MAREČEK,
KLÁRA FLÍČKOVÁ,
KATEŘINA BĚLKOVÁ.
NA NĚKOLIKA
ZASTAVENÍCH NÁM
POMOHLA TAKÉ
AMÁLIE ZOBALOVÁ A
VIKTORIE ŠEVROVÁ.
LETOS SE V BŘEZNICI, PŘI SBÍRCE PRO CHARITU,
PODAŘILO VYBRAT KRÁSNÝCH 10 407,- Kč.
JAK JE VÝTĚŽEK SBÍRKY VYUŽIT?
Vybraná částka je odeslána na sbírkový účet Charity ČR
Praha, která pak Charitám, které sbírku organizovaly, přidělí
65 % z vybrané částky na schválený místní záměr.
V Březnici bylo v minulých letech z této sbírky přispěno například mladým lidem na venkovní betonový stůl na
stolní tenis ve zdejším skateparku, na vybavení dětského koutku v místním středisku výchovné péče a ve spolupráci se soc.
odborem MěÚ Březnice potřebným dětem na školní pomůcky
a kompenzační pomůcku k dýchání.
V dalším roce se z výtěžku sbírky přispělo na zahradní stan
a výtvarné potřeby pro děti z Mateřského centra Pampeliška
a také ve spolupráci s březnickým městským úřadem - soc.
odborem se přispělo na školní pomůcky prvňáčkovi ze soc.
potřebné rodiny z Březnice.

V roce 2013 bylo přispěno do projektu „Kola pro Afriku“ a na
cyklistické odpoledne „Kola kolečka“, které proběhlo v Březnici. Další část výtěžku sbírky pomohla v Březnici zorganizovat
setkání rodičů a dětí cizinců a českých rodin ve spolupráci s MC
Pampeliška, Kulturním gangem Březnice a o. s. InBáze Berkat
pobočka Rakovice.
Minulý rok pomohly peníze ze sbírky zaplatit dopravu zdravotně postižených klientů z Domova Osek na rodinný festival
Taškařice, který proběhl v Březnici koncem června a zajistit
pro tyto klienty odměny za soutěže v rámci tohoto festivalu.
35 % z výtěžku sbírky použije Charita ČR na provoz různých
charitních domovů a sociálních zařízení a také na sociální pomoc potřebným lidem u nás i zahraničí.
VELKÝ DÍK PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ TŘEBA
I DROBNÝM DAREM PŘISPĚLI,A TAKÉ DĚTEM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM A VEDOUCÍM SKUPINEK, KTEŘÍ SE DO SBÍRKY ZAPOJILI.
Charita Rožmitál p. Tř.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM byt 3 + 1 v OV v Březnici.
Tel. 604 430 322

Zveme Vás do SPA CENTRA EQUITANA
sauna, parní lázeň, infrasauna, bazén, Kneippův chodník

■

PRONAJMU byt 1 + 1 v Březnici, volný od 1. 3.
2015. Tel. 723 122 126

cena 300 Kč za osobu, bez omezení délky pobytu
dítě do 12 let v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

■

N A B Í Z Í M možnost přivýdělku řidiči nebo
řidičce skupiny B, cca 40 hod měsíčně za 70 Kč/hod.
Vhodné pro důchodce. Tel. 602 124 563

Rezervace a info: 318 695 318, recepce@equitana.cz
EQUITANA HOTEL RESORT, Martinice 1, 262 72 Březnice

www. EQUITANA.CZ
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

TV SERVIS • Rudolf Vaněk
• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7 Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

Skylink – akce – balíček s dotovaným
satelitním přijímačem
M u l t i s e r v i s e – přejdi na Skylink
a získej zdarma satelitní technologii
Rožmitálská 38
16 hod.
ÚT – ČT 9 –
262 72 Březnice
od.
tel. 731 489 362
SO 9 – 11 h

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

Fa. Josef Mázdra - Březnice

PRONÁJEM
VYSOKOZDVIŽNÉ
PLOŠINY
nosnost 160 kg,
max. výška 10 m,
max. dosah 5,5 m,
el. pohon 220 V

Tel. 774 417 238

Zpracování daňových přiznání fyzických
a právnických osob, vedení účetnictví,
daňové evidence a mzdové agendy
- seriozní jednání, individuální přístup k zákazníkovi

Finanční poradenství - firemní i soukromé

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY

NA TEL: 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 8.00 – 16.00
SO
8.00 – 12.00

- Návrhy a vyřízení hypotečních a spotřebitelských
úvěrů, refinancování
- Optimalizace pojištění osob i majetku dle požadavků klienta
- Investiční plánování
Kateřina Seimlová
tel. 731465341
e-mail: katerina.seimlova@email.cz

až

400 Mbps*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

BŘEZNICKÉ NOVINY

objednávejte na telefonu

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Oslava 70-tých narozenin
profesora Štěpána Raka
proběhne v Příbrami v Divadle A. Dvořáka
– Velká scéna – v sobotu 18. dubna 2015
od 19 hodin.
Hlavním hostem programu je syn Štěpána Raka - Jan Matěj Rak.
Na programu bude malé ohlédnutí za dosavadní tvorbou Mistra Raka, až po jeho nový
cyklus „Cesta do pohádky“. A možná Vás nemine jedno malé překvapení....
Vstupenky zahajují prodej 1. února 2015 - na všech prodejních místech Divadla A. Dvořáka,
vstupenky rezervace: on-line:http://www.divadlopribram.eu/program
V obchodním oddělení a v pokladně divadla tel. 326 531 250, 318 625 691, v Infocentru na Zámečku, Tyršova 106,
Příbram 1, tel. 318 402 281, v Knihovně Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1, tel. 318 622 384.
V prodejně elektra MARaCO s.r.o., Komenského nám. 417, Dobříš tel. 318 522 701.

Generálním partnerem koncertu je TOYOTA DOLÁK, s. r. o Příbram, www.toyotadolak.cz,
Advokátní kancelář Janák Zeithaml a spol. s. r. o. Příbram
Garantem koncertu je Hotel Polonia Mariánské Lázně - www. hotelpolonia.cz

Pomoc
vybodovaným řidičům
• nečekejte, až dosáhnete 12 bodů
• na každou ztrátu bodů je třeba
včas reagovat
• pomoc při řešení dopravních přestupků,
alkohol za volantem
• pomoc při řešení dopravních nehod,
pojistných událostí

Tel. 731 553 318

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

Telefon

777 336 705

S NÁMI TAM DOSÁHNETE
MONTÁŽ – DEMONTÁŽ – PRONÁJEM

LEŠENÍ
CHCETE STAVĚT, ZATEPLOVAT
NEBO REKONSTRUOVAT
• Zaměříme
• Poradíme nejlepší řešení
• Vypracujeme cenovou nabídku
• Spolupracujeme s renomovanými firmami
• Pro firmy i soukromníky
• Žádné omezené množství
• Záruka příznivé ceny

JOMAINVEST

s. r. o.

17. listopadu 670, Rožmitál p. Tř., 262 42
K o n t a k t : +420 774 442 610
jomainvest@jomainvest.cz

w w w. j o m a i n v e s t . c z
IČ: 28469186

DIČ: CZ28469186
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KINO BŘEZNICE
1. 2. neděle v 18.00 hodin

V NITRU LLEWYNA
DAVISE
Drama, USA, 2013, české titulky
V nitru Llewyna Davise je příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat uznání
v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961.
Režie: Ethan Coen, Joel Coen
Hrají: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin
Timberlake, John Goodman, Garrett
Hedlund a další
Vstupné 44 Kč



105 minut

Přístupno od 12 let



4. 2. středa v 18.00 hodin

TŘI BRATŘI
Pohádka, Česko, 2014, české znění
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim
mohli předat hospodářství. Sourozenci
při svém putování jako kouzlem vstupují
do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod
a možná také láska.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk
Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Ivana
Chýlková, Jiří Lábus a další
Vstupné 39 Kč



90 minut



Přístupno

8. 2. neděle v 18.00 hodin
Česká radost v českém kině

JÁMA
Dokumentární film, Česko, 2014, české
titulky
Nataša žije na sídlišti v centru Kyjeva.
Pod jednou střechou bydlí se svými dvěma muži, čtyřmi dětmi a stádem neposedných koz a prasat.
84 minut



Přístupno od 12 let

LOVU ZDAR!
Dokumentární film, Česko, 2014, české
znění
Dokumentární esej představuje svéráznou
trojici mužů, kterou spojuje vášeň pro lov.
Myslivost pojímá každý z nich po svém
a diváka vábí na exotickou safari, na parohatou sbírku trofejí či na posed v lese.
66 minut  Přístupno od 15 let
Vstupné 49 Kč na oba snímky

11. 2. Klubová středa
v 18.00 hod.

IDA
Drama, Polsko, Dánsko, 2014, české titulky
Než se osmnáctiletá novicka Anna stane
jeptiškou, musí navštívit svou jedinou ži-

2/2015

KULTURA

ÚNOR 2015
jící příbuznou Wandu. Nečekané setkání
nasměruje Annu na cestu za odkrytím
rodinného tajemství.
Režie: Paweł Pawlikowski
Hrají: Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig,
Jerzy Trela a další
Vstupné 44 Kč



80 minut

Přístupno



15. 2. neděle v 18.00 hodin

KOLEJE OSUDU
Životopisné drama, Austrálie, Velká Británie, 2013, české titulky
Britský důstojník padl během 2. světové
války do japonského zajetí, kde zažil nejen dřinu a hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Později potkává ženu a s pomocí jejího citu se snaží
s tehdejšími zážitky vyrovnat.
Režie: Jonathan Teplitzky
Hrají: Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgard, Jeremy Irvine, Hirojuki
Sanada a další
Vstupné 49 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

18. 2. středa ve 13.30 hodin
– odpolední představení pro širokou
veřejnost

ZEJTRA NAPOŘÁD
Komedie, ČR, 2014, české znění
Film o našich snech, o změnách v životě,
které chceme udělat, ale často se jich bojíme. Film o přátelství a setkáních, film
o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme kam vrátit.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip
Blažek, Jiří Lábus, Klára Issová, Jan Přeučil a další
Vstupné 30 Kč



98 minut

Přístupno



18. 2. středa v 18.00 hodin

ZEJTRA NAPOŘÁD
Komedie, ČR, 2014, české znění
Vstupné 39 Kč



98 minut

Přístupno



22. 2. neděle v 18.00 hodin

BLÍZKO OD SEBE
Komediální drama, USA, 2013, české
titulky
Westonovi jsou taková normální rodinka,
prolezlá alkoholismem, různými závislostmi a léty doutnajícími konflikty.
Když se sejdou matka, tři dcery, jejich
muži a další příbuzní, je jisté, že to nebude poklidný dýchánek.
Režie: John Wells
Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor,
Abigail Breslin a další
Vstupné 44 Kč



121 minut



Přístupno od 15 let

25. 2. středa v 18.00 hodin

VŠECHNY CESTY
VEDOU DO HROBU
Komedie, USA, 2014, české titulky
Albert se protlouká jako nepříliš úspěšný
pasák ovcí a bydlí u rodičů. Žije v době,
kdy se každý druhý konflikt řeší soubojem na pistole, a on přitom vůbec neumí
střílet. I na notorického outsidera se ale
někdy může usmát štěstí.
Režie: Seth MacFarlane
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron,
Amanda Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick Harris a další
Vstupné 44 Kč



116 minut



Přístupno od 15 let

Dětské dopolední představení:

4. 2. středa v 9.00 hodin

Krtkova dobrodružství
P Ř I P R AV UJ E M E :
Chlapectví (1. 3.)
Pojedeme k moři (18. 3.)
V zimních měsících občerstvení ve středu
i v neděli, k dobrému filmu si můžete koupit dobrou kávu, sklenku vína či jinou
pochutinu.
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 2. Masopust
Průvod na náměstí
 15.00 hodin
KD  16.00 hodin
8. 2. Odpoledne s hudbou
Vinárna KD – 15.00 hodin
10. 2. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
13. 2. Reprezentační ples
pivovaru
KD  20.00 hodin
14. 2. BHV – Soňa Červená
a Karel Košárek
Reprezentační sál MěÚ
 19.00 hodin
21. 2. Oldies
KD  21.00 hodin
28. 2. Kačeři – ples
KD  20.00 hodin
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