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Vážení spoluobčané,
nový rok 2020 jsme již tradičně zahájili výstupem
na Stráž. Téměř jarní počasí přispělo k velké účasti,
a vzorně připravenou akci, včetně občerstvení, tak ocenili všichni účastníci. Všem, kdo se na přípravě podíleli,
patří velké poděkování.
V letošním roce nás nečekají žádné převratné změny,
probíhá realizace již započatých investičních akcí. Budeme investovat do bytového fondu, zejména do rekonstrukcí stávajících bytů, také do obnovy a vybudování
nových sítí infrastruktury (kanalizace, vodovod, NN
a VO) v lokalitě Hluboká cesta. Plánované sejmutí rozvodu elektrické energie ze sloupů a jeho uložení do země
v ulicích Obránců míru, Za Lokšany, 9. května a Na Kloboučku bude provázet výměna vodovodních přípojek
a šoupat všude tam, kde provozovatel VAK Beroun shledá závady. Chodníky v těchto ulicích budou následně
předlážděny zámkovou dlažbou. Kompletní rekonstrukce ulice 9. května bude následně prováděna po etapách
a měla by být hotova v roce 2021. Pokračovat budeme
také v rozšiřování kapacity parkovacích míst a rekonstrukci vytipované místní komunikace.

Změny, které nás určitě neminou v následujících letech, se týkají odpadů a nakládání s nimi. Konec skládkování, který byl plánován na rok 2024, byl posunut na
rok 2030. V tomto období vzroste poplatek za uloženou
tunu odpadu z nynějších 500 Kč na cca 2000 Kč, tedy
čtyřnásobně. Je tedy v zájmu nás všech co nejdůsledněji
třídit, aby odpadu ukládaného na skládku bylo co nejméně. Za třídění odpadu přibude do rozpočtu města každoročně cca 450 tisíc korun a já věřím, že tuto částku
ještě zvýšíme. Nejen proto se zastupitelé usnesli, že počínaje rokem 2020, nebude vybírán poplatek za svoz komunálního odpadu od občanů sedmdesátiletých a starších.
Samozřejmě využíváme v rámci možností dotační tituly. Znovu budeme žádat o dotaci na odbahnění rybníka
Sázka, výstavbu víceúčelového hřiště, přístavbu mateřské školy, zateplení bytového domu v Sadové ulici. Využíváme také výzev Středočeského kraje, kde se jedná zejména o podporu dobrovolných hasičů, podporu sportu
a samozřejmě kultury a památek. Věřím, že i v letošním
roce se nám podaří uspět a realizovat plánované.
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.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice

ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení

Číslo jednání: 10
Datum: 10. 12. 2019
ZM10-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 11. 2019 a kontrola
plnění
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis z jednání zastupitelstva města Březnice ze dne
12. 11. 2019 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

b) Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2019
dle přílohy.
c) Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místním
poplatku z pobytu č. 5/2019 dle přílohy.
d) Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místním
poplatku za provoz systému shromažování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 6/2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

ZM10-2019/2 Rozpočet města Březnice na rok 2020
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
- příjmovou část rozpočtu ve výši 99.091.760 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 119.377.770 Kč
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

ZM10-2019/8 Obecně závazná vyhláška města
Březnice č. 7/2019
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č. 7/2019
o nočním klidu dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

ZM10-2019/3 Střednědobý rozpočtový výhled města Březnice na roky 2021-2022
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022 dle
přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

ZM10-2019/9 Obecně závazná vyhláška města
Březnice č. 8/2019
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č. 8/2019
o regulaci hlučných činností dle přílohy.
Návrh usnesení nebyl přijat.

ZM10-2019/4 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Zastupitelstvo města
I. souhlasí
s přijetím finančního daru od Nadačního fondu pro
Březnici ve výši 80.000 Kč pro ZŠ Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2019/5 Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020 dle
přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM10-2019/6 Přísedící Okresního soudu v Příbrami
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
přísedící Okresního soudu v Příbrami paní Mgr. I. P.,
Březnice pro nové volební období 2020 až 2024.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM10-2019/7 Obecně závazné vyhlášky města
Březnice
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místním
poplatku ze psů č. 3/2019 dle přílohy.

ZM10-2019/10 Březnice, Náměstí čp. 16 - výměna
oken 3. etapa
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
zadat realizaci akce „Březnice – Náměstí čp. 16, výměna
oken – 3. etapa“ firmě Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.,
Rožmitál pod Třemšínem za cenu 768.961 Kč včetně
DPH.
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM10-2019/11 Konvent čp. 1 - vybudování sociálního zařízení ve 2. NP, rekonstrukce schodiště,
chodby a instalace výtahu
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
zadat realizaci firmě RIOS Příbram spol. s.r.o., Rožmitál
pod Třemšínem, za nabídkovou cenu 3.007.335,35 Kč bez
DPH tj. 3.638.875,77 Kč včetně DPH.
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
III. ukládá
FO zařadit částku 3.007.335,35 Kč bez DPH tj.
3.638.875,77 Kč včetně DPH do rozpočtu města na rok
2020.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
(pokračování na str. 3)
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ZM10-2019/12 Rozpočtové opatření č. 10
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 10-2019 dle přílohy
b) úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 %
k 31. 12.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM10-2019/13 Prodej části pozemků p. č. 193/8
a 193/5 v k.ú. Přední Poříčí
Zastupitelstvo města
I. ukládá
OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej
části pozemku p. č. 193/5, ostatní plocha, v k.ú. Přední
Poříčí a obci Březnice.
II. neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 193/8, trvalý travní porost,
o výměře cca 185 m2 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM10-2019/14 Prodej pozemku p. č. 1425/10 v k.ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. revokuje
usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 10. 2019 č. ZM8
– 2019/7.
II. schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů prodej pozemku p. č. 1425/10,

ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
OD 1. 1. 2020
Zastupitelstvo města na svém zasedání 10. 12. 2019
odsouhlasilo nové obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích (dále OZV). Hlavní změny jsou následující.
MP ZE PSŮ
Poplatníci starší 65 let mají nově nižší sazbu. Osvobozeni jsou nově i poplatníci, kteří mají průkaz ZTP (dříve
bylo pouze ZTP/P) a poplatník, který převezme psa přímo od obce.
MP za užívání veřejného prostranství
Částka za vyhrazení trvalého parkovacího místa se zvýšila na 3.000 Kč. Osvobození nově pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P. Akce, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
MP ze vstupného – zrušen.
MP z pobytu
Dříve z ubytovací kapacity. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená. Osvobození bylo rozšířeno – viz OZV č. 5/2019 Čl. 8.
MP za komunální odpad
Sazba zůstává 450 Kč/1 poplatníka.
Nově jsou osvobozeny osoby starší 70 let věku (včetně
osob, které v příslušném roce tento věk dosáhnou).
Pro všechny poplatky platí, že v případě, že poplatník
nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození do 30 dnů, nárok na osvobození zaniká.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

orná půda, o výměře 1.558 m2 za cenu 575 Kč/m2, v k.ú.
a obci Březnice, paní L. S., Drahenice. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 8. 2019 do
9. 9. 2019. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
III. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
ZM10-2019/15 Prodej pozemku p. č. 1425/13 v k.ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů prodej pozemku p. č. 1425/13,
orná půda, o výměře cca 1058 m 2 za cenu 575 Kč/m 2,
v k.ú. a obci Březnice, panu V. H., Březnice a paní M. D.,
Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí
nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Fiřtíková Marie v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

Životní výročí slaví:
80 let
Václav Tuháček, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

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

Dne 29. ledna 2020 to bylo 8 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Dušková z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem děkují děti a sourozenci s rodinami.

Dne 27. ledna 2020 tomu byly dva roky,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Trefný
z Březnice.
Za tichou vzpomínku všem děkuje
vnuk Aleš s rodinou.
Dne 25. února uplyne 15 let od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustila naše drahá a milovaná
babička paní Emilie Pancová.
S respektem, vděčností, obdivem, úctou
a láskou vzpomínají vnuci Roman a Libor.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
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Statistický přehled za rok 2019
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Bylo vydáno 139 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.

Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2019
Březnice
3 232
Bor
69
Dobrá Voda
35
Martinice
50
Přední Poříčí
49
Zadní Poříčí
24
celkem
3 459

Matrika

průměrný věk: 43,90 let (ženy – 45,87 let / muži –
41,78 let)
počet občanů s „úřední adresou“- adresa v sídle ohlašovny (Březnice, Náměstí 11) – 207

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 14 473
- počet vydaných dokumentů ze systému Czech POINT – 68
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku…)
- počet vydaných rybářských lístků – 61
Sociální práce
Cílová skupina klientů
sociální práce

Celkem sledovaných
za rok 2019

Počet
úkonů

osoby se zdravotním
a duševním onemocněním

4

21

osoby závislé na péči jiné osoby

4

4

osoby s různým rozsahem
omezení svéprávnosti

18

18

osoby ohrožené sociálním
vyloučením

1

5

osoby ohrožené rizikovým
způsobem života

1

3

osoby, které se nacházejí
v nejistém či neadekvátním
bydlení, včetně osob bez přístřeší

1

5

nezaměstnaní

1

12

rodiny s dětmi

23

73

další skupiny osob
neuvedené výše

1

3

opatrovnictví

2

60

senioři (65 let a výše)

3

9

osoby neschopné splácet
závazky a pohledávky

2

15

osoby bez přístřeší (bez domova)

1

5

CELKEM

62

233

Přestupky
V roce 2019 bylo oznámeno 98 přestupků.
I v letošním roce bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích
v platném znění, (jednalo se zejména o hrubé jednání
mezi občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky),
následovaly přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5
a přestupky proti majetku podle § 8 zákona o některých
přestupcích v platném znění.

Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský
Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
1. Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem úmrtí byla některá z výše
uvedených obcí, zápis úmrtí a s tím spojené úkony
provádí náš matriční úřad)
celkem: 25
- v obci Březnice: 15, v obci Počaply: 1, v obci Tochovice: 1, v obci Horčápsko: 2, v obci Hudčice: 4, v obci
Volenice: 1, v obci Chrást: 1
2. Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
(žádný porod neproběhl přímo v Březnici či některé
z obcí)
3. Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem sňatku byla Březnice nebo
některá z výše uvedených obcí, zápis manželství
a s tím spojené úkony provádí náš matriční úřad)
celkem: 33
I v roce 2019 probíhaly svatby na různých místech spadajících do působnosti našeho matričního úřadu.
V oblíbenosti míst pro vstup do manželství vede místní
zámek (13 obřadů). Pak následuje areál resortu Equitana v Martinicích (6 svateb) a prostory bývalé jezuitské
koleje (4 svatby). 2 páry jsme oddali v obřadní síni na
radnici a 1 pár si pro vstup do manželství vybral zahradu u svého domu v Březnici.
Kromě Březnice jsme oddávali i v přilehlých obcích. Své
„ano“ si tak dva páry řekly v zahradě zámku Drahenice, ale i na originálních a netradičních místech, jako
byla náves v Koupi a Starosedlském Hrádku či louka
v Počaplech u dvoru Lhotka.
V roce 2019 byly uzavřeny 2 sňatky církevní (Římskokatolická církev).
Pro volební období 2018 – 2022 byli pověřeni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, tyto zastupitelé: Jana Krajmerová, František
Pinkava, Ing. Marie Fiřtíková, MUDr. Jiří Beran, Jan
Liebner, Mgr. Martina Burianová a Petra Flíčková.
Ze zákona oddává také starosta Ing. Petr Procházka
a místostarosta Roman Vácha.
4. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem: 14
5. Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu z matriky: 20
6. Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 27
7. Rozhodnutí o změně příjmení: 6
8. Počet legalizací (ověření podpisů na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií listin): 342
9. Vítání dětí a jubilea
(pokračování na str. 5)
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Na jaře a na podzim proběhlo vítání dětí do života, kterého se zúčastnilo 23 dětí spolu se svými
rodiči a dalšími příbuznými.
Jarní obřad se uskutečnil v krásných prostorách bývalé
jezuitské koleje, podzimní část pak v reprezentačním
sále na radnici. Vítání se účastnili také noví občánci
z okolních obcí. V průběhu celého roku předáváme jubilantům dárkové poukázky k významnému životnímu
výročí za stanovených podmínek (viz. informace pro jubilanty).

Informace pro jubilanty
Město Březnice poskytuje občanům, kteří se dožívají
významného životního jubilea (70, 75, 80, 85 let
a výše) a mají trvalý pobyt na území našeho města – tj.
Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí

a Zadní Poříčí dárkové poukázky ve výši 300 Kč,
za které si jubilanti mohou vyzvednout zboží dle
vlastního výběru v prodejně PRAMEN na Náměstí
v Březnici.
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.

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

datum narození

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

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání 10. 12.
2019 usnesením č. ZM10-2019/7 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Březnice.1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“)2, pro účely této vyhlášky na území města Březnice.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
(pokračování na str. 6)
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Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
(dokončení ze str. 5)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik
nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.5
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Poplatek za kalendářní rok a jednoho psa činí:
a) za prvního psa
1. u rodinného domu a ostatních domů s méně
než čtyřmi byty
225
2. v bytovém domě s více než čtyřmi byty
1.000
b) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
poplatník podle písmene a)
1. u rodinného domu a ostatních domů s méně
než čtyřmi byty
900
2. v bytovém domě s více než čtyřmi byty
1.000
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
120
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
240
e) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
120
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem
je poplatník podle písmene e)
240
g) za psa chovaného v části obce: Bor, Dobrá Voda,
Martinice, Přední Poříčí, Zadní Poříčí:
1. držitelé podle písmene c) a e)
100
2. ostatní držitelé
160
3. za druhého a každého dalšího psa chovaného
v této obci
240
h) za psa určeného k hlídání objektů nesloužících
k bydlení a ve vlastnictví právnické osoby:
1. za prvního psa
1.500
2. za druhého a dalšího psa
2.250

Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

(2)I při vyšší částce než 500 Kč lze poplatek zaplatit najednou,
a to v termínu určeném podle odstavce 1, písmene a).
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby chovající opuštěné psy, které převzaly přímo od obce.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí
dosavadními právními předpisy.
(2) Ruší se Obecně závazná vyhláška města Březnice, o místních poplatcích č. 3/2017, ze dne 12. 12. 2017.

Kč
Kč

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Kč

Roman Vácha
místostarosta

Kč
Kč

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) nečiní-li více než 500 Kč včetně ročně, a to vždy od 1. února
nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách,
a to vždy od 1. února vždy nejpozději do 30. června a 30. září
příslušného kalendářního roku.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ing. Petr Procházka
starosta

15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 zákona o místních poplatcích
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MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
10. 12. 2019 usnesením č. ZM10-2019/7 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Březnice.1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). 3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato
příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před
zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je
povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode
dne, kdy nastala.6
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.7
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den užívání veřejného prostranství dle zóny
atraktivity:
zóna I. zóna II.

a) za provádění výkopových prací,
za umístění stavebních zařízení
a skládek,
2 Kč 2 Kč
b) za umístění dočasných staveb,
za umístění reklamních zařízení,
za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl
za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných
atrakcí včetně cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb
10 Kč 5 Kč
(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to,
kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije
(3) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou
takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla
3.000 Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro vozidla určená pro silniční dopravu
a přepravu
12.000 Kč
c) za umístění reklamního zařízení
500 Kč
d) za umístění předzahrádek a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb za každý
i započatý m2
200 Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný bez vyměření:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než
15 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
(pokračování na str. 8)
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Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(dokončení ze str. 7)

b)

při užívání veřejného prostranství po dobu 15 dnů
nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání
veřejného prostranství, případně v den ukončení užívání veřejného prostranství, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek za
jednotlivé měsíce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato.
(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž
celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.8
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) akce pořádané organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Březnice,
b) akce, u kterých je zadavatelem město Březnice (fyzické i právnické osoby).
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 30 dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
zaniká.9
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.11
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Roman Vácha
místostarosta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ing. Petr Procházka
starosta

15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
10. 12. 2019 usnesením č. ZM10-2019/7 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Březnice.1
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého
poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt,
při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu
(dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka.4
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení
nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti
plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
(pokračování na str. 9)
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Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
(dokončení ze str. 8)

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
místa a zařízení, případně též období roku, v nichž
poskytuje pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování. 6
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,
je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode
dne, kdy nastala.7
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.8
Čl. 4
Evidenční povinnost9
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické
podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo,
kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje
úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana
Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od
poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně,
úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu
6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní
akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce,
může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000
účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení
poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude
poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se
bude pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do
15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění
podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 6 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.
Čl. 8
Osvobození
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby,
které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační
péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné
akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci 11 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
(pokračování na str. 10)
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Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
(dokončení ze str. 9)

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona
upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo
nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních
prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na
území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky
nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo
pracovních úkolů.12
(3) Od poplatku se dále osvobozuje:
a)Pobyt v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.13
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.14

Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této
vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné
ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle
Čl. 3 této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Roman Vácha
místostarosta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ing. Petr Procházka
starosta

15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3a zákona o místních poplatcích
3 zákona o místních poplatcích
3f zákona o místních poplatcích
14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
3g zákona o místních poplatcích
3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 6/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
10. 12. 2019 usnesením č. ZM10-2019/7 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)Město Březnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Březnice.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:2

a)fyzická osoba přihlášená v obci,
b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(pokračování na str. 11)
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Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 6/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dokončení ze str. 10)

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode
dne, kdy nastala.5
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 450 Kč a je tvořena:
a)z částky 170 Kč za kalendářní rok a
b)z částky 280 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to vždy od 1. února
nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2
odst. 1 písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a)osoby nevidomé nebo držitelé průkazek ZTP/P,
b) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, pro účely
této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Poplatník je povinen
tuto skutečnost prokázat,
c) klienti domovů důchodců,
d) osoby ve výkonu trestu na základě potvrzení věznice,
e) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny,
f) osoby, které v příslušném kalendářním roce dosáhly
70 let věku.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.11
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka
(pokračování na str. 12)
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Z MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 6/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dokončení ze str. 11)

na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Březnice
o místních poplatcích č. 1/ 2018, ze dne 11. 12. 2018.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Roman Vácha
místostarosta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ing. Petr Procházka
starosta

15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 zákona o místních poplatcích

MĚSTO BŘEZNICE
Zastupitelstvo města Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 7/2019 o nočním klidu
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne
10. 12. 2019 usnesením č. ZM10-2019/8 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší, než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé
do šesté hodiny.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 30. dubna na 1. května;
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
c) v noci z pátku před víkendem (sobotou a nedělí),
ve kterém se koná tradiční Březnická pou , na den
následující, a dále v noci ze soboty víkendu, ve kterém se koná tradiční Březnická pou , na den následující.
2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší:
a) od 22.00 do 02.00 hodiny, a to v následujících případech:

i)

v noci ze dne konání tradiční akce „Bigbítová
noc“ na den následující konané v měsíci červnu
ii) v noci ze dne konání tradiční akce „Filmovar“ na
den následující konané v měsíci červenci a srpnu
iii) v noci ze dne konání tradiční akce „Rockový festival“ na den následující konané v měsíci září
b) od 22.00 hod. do 24.00 hod., a to v následujících případech:
i) v noci ze dne konání tradiční akce „Listopadový
underground“ na den následující konané v měsíci
listopadu.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, není-li
konkrétní termín přímo u příslušné akce uveden, bude
zveřejněna městem Březnice na úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání.
Čl. 5
Účinnost
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
2) Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Roman Vácha
místostarosta

1

Ing. Petr Procházka
starosta

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba
od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována.“
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2020
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.59
6.01
6.40
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.17
5.50
6.33
6.18
7.00
7.33
8.28
9.25
13.22
13.42
14.12
15.38
15.27
16.00
17.06
16.57
17.37

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.15
7.10
7.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
15.40
16.30
17.29
18.29

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.40
7.28
7.45
7.45
10.43
12.38
13.34
14.40
15.36
15.16
16.20
16.59
17.59
18.49

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.49
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.34
13.26
13.37
17.40
19.18
21.26

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.25
6.15
8.05
14.15
14.40
19.37
22.15

–
–
–
–
–
–
–

5.58
6.53
8.54
14.53
15.25
20.08
22.41

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.05
5.15
6.07
7.00
7.28
9.45
11.10
13.35
14.45
15.41
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.19
5.35
6.22
7.15
7.45
10.00
11.25
13.50
15.00
15.59
17.15

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.04
P
5.14 – 5.29
P
5.15 – 5.29
P
7.25 – 7.41
P
7.40 – 7.58
P
9.15 – 9.30
P
12.10 – 12.25
P
13.30 – 13.46
Š
14.48 – 15.01
P
16.05 – 16.23
P
16.15 – 16.28
P
Autobus
5.15 –
6.01 –
6.40 –

Březnice – Praha (přímý)
6.48
P
7.28
P
8.08
Š

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.15 – 16.52
Š
16.15 – 17.59
Š
17.15 – 18.49
Š
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
3.48
4.56
5.47
6.38
7.18
8.39
9.43
11.43
13.04
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.44
21.43

Březnice
– 4.09
– 5.18
– 6.08
– 6.56
– 7.40
– 8.57
– 10.07
– 12.07
– 13.27
– 14.07
– 14.57
– 16.07
– 16.57
– 18.08
– 20.08
– 22.04

– Příbram
Os P
Os P
Os
R
Os P
R
P
Os
Os
Os Š
Os
R
P
Os
R
P
Os P
Os
Os P

Vlak Příbram – Březnice
5.19 – 5.41
Os P
6.40 – 7.10
Os
6.59 – 7.16
R
7.50 – 8.13
Os
8.59 – 9.16
R
P
9.50 – 10.12
Os
11.50 – 12.12
Os
12.59 – 13.16
R
P
13.50 – 14.12
Os P
14.42 – 15.06
Os Š
15.50 – 16.12
Os
16.59 – 17.16
R
P
17.50 – 18.12
Os
18.59 – 19.16
R
P
19.48 – 20.13
Os
22.05 – 22.28
Os P
Vlak Březnice – Písek
3.56 – 4.44
Os
4.42 – 5.29
Os
6.00 – 6.49
Os
7.17 – 7.57
R
8.18 – 9.07
Os
9.17 – 9.57
R
P
10.18 – 11.07
Os

12.18
13.17
14.18
16.18
17.17
18.18
19.17
20.18

–
–
–
–
–
–
–
–

13.07
13.57
15.07
17.08
17.58
19.07
19.58
21.07

Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os

P

P
P

Vlak Písek – Březnice
4.55 – 5.44
Os P
5.56 – 6.38
R
6.14 – 7.05
Os P
7.58 – 8.39
R
P
8.48 – 9.38
Os
10.48 – 11.38
Os
12.48 – 13.38
Os
13.58 – 14.39
R
P
14.48 – 15.38
Os
15.58 – 16.39
R
P
16.48 – 17.38
Os
18.48 – 19.38
Os
20.48 – 21.37
Os
22.20 – 23.08
Os
Vlak Březnice – Blatná
5.41 – 6.11
Os P
7.10 – 8.04
Os
8.15 – 8.45
Os
10.14 – 10.44
Os
12.14 – 12.44
Os
14.14 – 15.04
Os P
16.14 – 16.44
Os
18.14 – 18.44
Os
20.14 – 20.44
Os
22.30 – 23.00
Os P
Vlak Blatná – Březnice
4.23 – 4.56
Os P
5.10 – 5.47
Os
6.39 – 7.09
Os P
9.12 – 9.43
Os
11.12 – 11.42
Os
13.12 – 13.42
Os
15.12 – 15.42
Os
17.12 – 17.42
Os P
19.12 – 19.42
Os
21.12 – 21.42
Os P
Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.06 – 5.18
Os Š
5.50 – 6.02
Os P
6.41 – 6.53
Os
12.31 – 12.43
Os Š
15.39 – 15.51
Os
16.16 – 16.28
Os
18.32 – 18.44
Os
Vlak Rožmitál p. Tř.
5.22 – 5.35
Os
6.20 – 6.33
Os
6.55 – 7.08
Os
12.47 – 13.04
Os
15.55 – 16.08
Os
16.48 – 17.01
Os
18.57 – 19.10
Os

– Březnice
Š
P
Š

P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Os – osobní vlak
R – rychlík
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Škoda ve výši 130 tisíc korun vznikla při dopravní nehodě, která se odehrála dne 16. prosince v ranních hodinách
v katastru obce Tochovice. Jednasedmdesátiletý motorista při vyjíždění z lesní cesty nedal přednost v jízdě automobilu jedoucímu po hlavní silnici. Oba řidiče po nehodě odvezla sanitka s poraněním lehčího charakteru na ošetření
do nemocnice.
V období od 20. do 23. prosince navštívil sklepní kóji v Březnici nezvaný host. Hodilo se mu 12 lahví vína, které si
odnesl. Způsobená škoda byla stanovena na sedm tisíc korun.
Policejní hlídka dne 11. ledna zastavila v nočních hodinách na náměstí v Březnici 26letého motoristu. Provedená
dechová zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 1,78 promile alkoholu. Nyní se bude
dotyčný zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 5. února 2020 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 občany. Příští poradna bude 1. dubna 2020.

INFORMUJEME
OZDRAVNÝ POBYT V ROCE 2020: 2x
Místo konání: Horský hotel SÁDEK, Díly u Domažlic.
Hotel se nachází v krásném prostředí na hranici CHKO
Český les v samém srdci Chodska. Všechny pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha),
barevným televizorem a Wifi internetem. Je zde osobní
výtah do všech pater.
První termín pobytu je na 6 dní: 8. 6. – 14. 6. 2020
za 4.500 Kč (doprava a pojištění jsou v ceně).
Druhý termín je na 7 dní: 12. 9. – 19. 9. 2020
za 5.000 Kč (doprava a pojištění jsou v ceně).
Zájemci se mohou hlásit u paní Konvicové na tel. čísle
728 532 169.
POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DOPLATKU
ZA LÉKY:
Všeobecná zdravotní pojiš ovna ČR a pravděpodobně
i další zdravotní pojiš ovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky za léky
u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III.
stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen.
Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky a ve druhém odkazu
je přímo formulář o doložení stupně invalidity:
http://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotnisituace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/
ochranny-limit-u-invalidu
http://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/
oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf
Spolu s výše uvedeným formulářem bude nutné pojiš ovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně,
respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu
a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu
let.
Pokud jde o pojištěnce VZP ČR bude vše možné vyřídit
jedním z následujících způsobů:

- Na kterémkoliv klientském pracovišti, pobočce VZP
ČR, pokud se klient nemůže dostavit osobně, může vyplněný formulář s podpisem a kopií dokladu o přiznané invaliditě doručit na pobočku prostřednictvím jakékoliv
osoby.
- Zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu Orlická 4, 130 00 Praha 3. VZP
ČR doporučuje zaslání doporučeným dopisem.
- Emailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie, tj. doklad o invaliditě, vyplněný a elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář, Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na emailovou adresu podatelna@vzp.cz či na datovou schránku i48ae3q.
- Za invalidní osobu s omezenou svéprávností (včetně
dětí do 18 let) formulář podepisuje a záležitost vyřizuje
její zástupce. V tom případě je nutné předložit pojiš ovně doklad o jejich zákonném vztahu (rodič předkládá
rodný list dítěte; osvojitel, opatrovník, poručník soudní
rozhodnutí o svěření do péče apod.). Také instituce, které byl invalidní pojištěnec svěřen do péče (dětský domov,
sociální ústav apod.), musí doložit svěření daného pojištěnce do péče.
Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. ledna 2020. Do limitu se započítávají
pouze započitatelné doplatky zaplacené pojištěncem za
předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se částky
za zdravotnické prostředky.
(zpráva stažená z internetu, email: nrzpcr@nrzp.cz)

PŘIPRAVUJEME
Dne 23. února 2020 (ne) – pořádáme zájezd do pražského divadla Gója na světoznámý muzikál ČARODĚJKA. Odjezd: Hvožany v 11.00 hod., Březnice,
Borská ulice v 11.20 hod., KOVO v 11.25 hod., autobusové nádraží Březnice v 11.30 hod., zastávka Tochovice
v 11.35 hod. Začátek představení je ve 14.00 hod. Cena
vstupenky je 900 Kč včetně dopravy. Návrat kolem
17.00 – 17.30 hodiny.
Na měsíc březen připravujeme opět návštěvu Prahy.
V Emauzském klášteře uslyší zájemci koncert BEATLES VE FRAKU.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer na
čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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O VÝVOJI ÚZEMNÍ SPRÁVY NA BŘEZNICKU – 2. díl
V předchozím dílu jste se mohli dočíst o historickém
kontextu vývoje územní správy na Březnicku, o krátkém období, kdy byla Březnice sídlem okresního
hejtmanství, a o vývoji, který znamenal úplný konec
éry Březnice, coby sídla již „jen“ soudního okresu.
Tento díl je věnován období po roce 1989.
Stav nastolený v roce 1960 přežil pád komunistického režimu v roce 1989 a přetrvává dodnes. Březnicko a Rožmitálsko
je nadále součástí obvodu obce s rozšířenou působností Příbram
(v podstatě „zbytkový“ okres Příbram ustanovený v roce 1960)
ve Středočeském kraji. Po obnovení obecní samosprávy v roce
1990 se obce začaly dobrovolně sdružovat do tzv. svazků obcí,
známých též pod pojmem mikroregiony. Postupně tak v období
1998-2003 vznikly mikroregiony sdružující 81 % obcí z bývalého soudního okresu Blatná (Svazek obcí Blatenska) a 77 %
obcí bývalého soudního okresu Mirovice (Svazek obcí severního
Písecka). Náhoda? Nemyslím si, řečeno dnes populární hláškou.
To se jen zase na chvíli vynořila ona „ponorná řeka“ dávného
Bozeňska. Bohužel však ne u nás…
Peckaři vs. cvočkaři 2.0
Příběh Březnice a území jejího soudního okresu je jiný,
a možná i tak trochu smutný, protože hlavní linka je vedena na
linii údajně odvěké rivality mezi Březnicí a Rožmitálem. Zde
je na místě malá odbočka zpět do historie. Již od vzniku okresů v roce 1850, vyvíjeli rožmitálští úporné snahy o zřízení
vlastního soudního okresu – velmi dobře to popisuje web
www.staryrozmital.cz. K tomu nikdy nedošlo, ale tyto snahy
jakoby došly jistého naplnění začátkem 21. století – na území
bývalého soudního okresu Březnice nevznikl tak jako u sousedů mikroregion jeden, ale dva. Podle názoru autora tohoto článku se jednalo o předznamenání zhmotnění neplodné rivality
dvou stejně slabých hráčů, ke kterému došlo zahozením šance
získat pro území sídlo obecního úřadu s rozšířenou působností.
Tvrdívá se, že by to tenkrát „stejně nešlo“, protože území ne-

mělo potřebných 15 000 obyvatel, což byl jeden z (pomýlených)
parametrů nových územních celků stanovený vládním návrhem zákona č. 314/2002 Sb., kterým byly mimo jiné stanoveny
sídelní obce „malých okresů“. Bohužel, nikoli – šlo to, ovšem
za cenu velikého úsilí místních „lídrů“, včetně tvrdého politického lobbingu a s jednotnou podporou všech obcí v území
v zádech. Autor článku může tuto troufalost veřejně tvrdit, protože se osobně účastnil jednání, která vedla k úspěšnému prosazení sídla „malého okresu“ v jeho rodných Voticích (taktéž
bývaly sídlem soudního okresu), kde byl v té době radním.
Pracujme pro obnovu okresu
Jak je zřejmé z toho, co bylo napsáno v obou dílech tohoto
článku, organizace územní správy není něco, co je dáno „na věčné časy“. Jednoduché reformy „z vůle císaře“, které daly Březnici na krátkou dobu statut okresního města a později ji stanovily sídlem „jen“ okresu soudního, jsou minulostí. Ale i současná parlamentní demokracie poskytuje jisté šance – není zákona, který by nebylo lze novelizovat. A to platí i pro zákon
č. 314/2002 Sb. – možnost udělit statut obce s rozšířenou působností dalším obcím prostě existuje, jakkoli jde o cestu dlouhou a více než trnitou, na níž je frustrace ze zdánlivé marnosti
všeho konání věrným souputníkem. Zahájit tuto pou ale není
ani trochu složité – stačí zapracovat na vytvoření shody na tom,
že obce sdružené nyní ve svazcích obcí Třemšín a Březnicko
(a možná i další obce, zejména z bývalého soudního okresu Mirovice, které jsou nyní součástí správního obvodu ORP Příbram) o tuto změnu stojí. Bude-li nalezena, lze založit „supersvazek“, který vše zastřeší a bude „stínovat“ aktivity svazků
obcí, které přirozeně, či z nutnosti, existují v obvodech současných obcí s rozšířenou působností. Nejde o nic složitého, stačí
jen projevit vůli k činu. A pak čekat na příležitost a nejlépe
jejímu nastání i aktivně napomáhat, a „okno“ pro obnovu
územně-správního útvaru na území soudního okresu Březnice
se jednoho dne otevře.
Petr Chotívka
Bozeň – Spolek přátel města Březnice

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ -
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 2. 1850 před 170 lety zřízeno bylo c. k. okresní hejtmanství, neboli podkrajský úřad se sídlem v Březnici, pro obvod soudních okresů Blatná, Březnice a Mirovice. Úřadovati počalo se následující den 2. února. V čele hejtmanství byl c. k.
okresní komisař Jan Trnka. Ministerským výnosem ze dne 9. srpna 1849, č. 352 ř. z., rozděleny byly Čechy v sedm
krajů, které skládaly se ze 79 hejtmanství, zvaných „úřady podkrajskými“. Bývalý kraj písecký (prácheňský) přidělen byl z větší části ku kraji plzeňskému, k němuž patřil soudní okres Blatná i Březnice, jižní část kraje píseckého
přidělena pak ke kraji budějovickému. V čelo každého kraje postaven krajský president.
12. 2. 1905 před 115 lety se konala schůze hospodářského výboru, jednající o zřízení mlékárny v Březnici. Akciová společnost
pro průmysl mléčný v Praze zde po té otevřela mlékárnu a po roce 1922 rozšířila provoz a zavedla výrobu koření
Ilsa.
13. 2. 1820 před 200 lety vypukl v Březnici požár, při kterém shořelo 37 domů. Většinou zůstaly pouze sklepy a jednopatrové
novostavby byly již zděné. Tak jsou zachyceny na katastrálním plánu z roku 1830.
23. 2. 1930 před 90 lety pořádalo Okresní sdružení Republikánského dorostu v Březnici divadelní kurs, který konal se v učebně odborné školy hospodářské za následujícího pořadu: 9,15 – 10,30 ukázky rolí a recitací – přednesla pí. M. Marková – Nekolová, členka plzeňského divadla, 10,30 – 11,45 teorie a ukázky praktického líčení – přednesl a demonstroval pan Hakl. 12,30 – 14 – otázku divadelního zákona a stanoviska našich ochotníků, též otázku úpravy režijních knih – přednesl Miloš Kudrna divadelní referent. Odpoledne pak získal si přízeň posluchačů pan Brukner,
absolvent umělecko-průmyslové školy, svým přednesem o scénování a dekoraci. Kurs vydařil se skvěle, návštěvníci,
kterých bylo pře 100, získali povšechné znalosti z oboru divadelnictví.
26. 2. 1935 před 85 lety se konala Valná hromada delegátů Okresní záložny hospodářské. Měla ráz klidný, zpráva ředitelstva
i závěrečné účty byly vesměs po dvou informačních dotazech jednomyslně schváleny. Nejhodnotnější příspěvky týkaly se nově otevřené budovy na náměstí.
Únor 1930 před 90 lety bylo provedeno znovuzřízení sanktusové věžičky z děkanského kostela v Březnici. V noci ze dne 12.
na 13. prosince 1929, když zuřila prudká vichřice, hrot věžičky i s křížkem se nebezpečně naklonil a hrozil zřícením.
Po úředním vyšetřování bylo nařízeno, aby vrchní část nad tzv. lucernou byla snesena, nebo spadnutím věžičky byla
ohrožena bezpečnost směrem na veřejnou ulici a děkanství.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a ze Zpravodajů Okresní záložny hospodářské.
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz

■

■
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Městská knihovna Březnice
a Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby

Oddělení pro dospělé čtenáře

■

KNIHOVNA

do 28. 2. 2020 – výstava „Zimní motivy ve výtvarných dílech malířů, kteří spojili své jméno
s Březnicí“ – ve spolupráci s Městským muzeem
a Galerií Ludvíka Kuby – připravila Alena Heverová
11. 2. 2020 od 16.30 hodin – cestopisná beseda
s cyklistou Františkem Šestákem „Od Baltu
k Jadranu“ – po trase bývalé železné opony

Vás zvou
do prostor Městské knihovny
na

výstavu

Tematická výstavka knih – Prostřený stůl

14. 2. 2020 – Mezinárodní den darování knihy
(Book Giving Day) – můžete darovat knihu někomu ze
svých přátel, koupit novou knihu a zanechat ji v čekárně u lékaře, dětské knihy můžete věnovat charitativním
organizacím, dětským domovům, dětským oddělením
v nemocnicích… připojte jasný štítek se slovy „Vezměte
mě domů“ nebo „Tato kniha je pro Vás“ – jelikož lidé
neočekávají, že jim budou věci dány zdarma…

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
■

5. 2. 2020 - Knihovnický výlet do Strakonic

■

22. 2. 2020 - Masopust s knihovnou

■

knihovnický turnaj v piškvorkách

POZOR!
Obě oddělení Městské knihovny Březnice
změnila e-mailové adresy.
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

ZIMNÍ
MOTIVY
„

ve výtvarných dílech
malířů, kteří spojili
své jméno s Březnicí“
Výstavu připravila
Alena Heverová

do 28. února 2020

E

D

2020

Odbor kultury města Březnice
pořádá

zahajovací koncert

Březnických hudebních večerů 2020

sobota 7. března 2020 od 19 hodin
reprezentační sál MěÚ Březnice
radnice Březnice náměstí

E

BHV

Anna Paulová klarinet
Jiří Lukeš akordeon

D
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

VOLNÝ ČAS

2/2020

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Avokádové pyré s opečenými krevetami
Ingredience: 1/2 červené chilli papričky, 1 jarní cibulka,
1 citron, 2 zralá avokáda, 100 g bílého jogurtu, sůl,
pepř, 40 g sušených brusinek, 4 obří krevety (syrové, stažené, spařené), 2 čajové lžičky oleje
Postup : Chilli papričku, brusinky a jarní cibulku nasekáme najemno. Nastrouháme polovinu citrónové kůry
a vymačkáme šávu. Rozpůlíme avokádo a vydlabeme dužinu. Avokádo, citrónovou šávu a jogurt rozmačkáme
na pyré. Ochutíme solí a pepřem, vmícháme citrónovou
kůru, chilli papričku, jarní cibulku a brusinky. Obří
krevety smažíme na oleji asi 2–3 minuty. Pyré naplníme
do skleniček a servírujeme s krevetami.

Lososové krokety
Ingredience: 400 g lososa (filety bez kůže), sůl, 2 šalotky, 1 červená chilli paprička, 4 žloutky, 2 lžíce kukuřičného škrobu, 1 hrst čerstvého koriandru, 2 lžíce rybí
omáčky, 2 vejce, 80 g strouhanky, 1 lžička sezamových
semínek, 150 ml kokosového mléka, máslo na smažení
Postup : Lososa očistíme a nakrájíme najemno, stejně
tak šalotku a chilli papričku. Vše smícháme, osolíme,
přidáme žloutky a spolu se škrobem vypracujeme hladké
těsto. Směs musí držet pohromadě, je ale měkká a poddajná. Podle potřeby přidáme trochu strouhanky. Zapracujeme část nasekaného koriandru a dochutíme rybí
omáčkou. Tvoříme malé kuličky. Vajíčka prošleháme se
4 lžícemi vody, obalíme v nich kuličky a protáhneme je
ve zbylé strouhance. V pánvi rozehřejeme máslo a krokety v něm ze všech stran osmažíme dozlatova. Přidáme
zbytek koriandru a sezam a podlijeme kokosovým mlékem. Přivedeme k varu, stáhneme pánev z plotny a ihned
podáváme. Jako příloha se hodí bramborová kaše, šouchané brambory nebo zeleninový salát.

Matcha cookies
Ingredience : 2 hrnky hladké mouky, 1 lžíce matcha
prášku, 1/2 lžičky soli, 1/2 lžičky jedlé sody, 3/4 hrnku rozpuštěného másla, 1 hrnek hnědého cukru, 1/ 2 hrnku bílého cukru, 1 vejce, 1 žloutek, 1 lžíce vanilkového extraktu, 1 a 1/ 2 hrnku čokopecek dle chuti (hořké, bílé)
Postup : Máslo vymícháme s oběma cukry do pěny, přidáme vanilkový extrakt, vejce a žloutek. Mouku smícháme s matcha práškem, solí a sodou, přidáme do směsi
a promícháme. Nakonec vmícháme čokopecky a směs necháme v lednici půl hodiny odpočinout. Z těsta nabíráme menší lžící na zmrzlinu kopečky, které klademe dál
od sebe na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme
v troubě vyhřáté na 180°C 12 minut. Necháme vychladnout.

Valentýnské Martini
Ingredienc e: 10 cl Martini Rose Vermouth, 5 cl šávy
z granátových jablek, zrnka z granátového jablka, soda,
tonic nebo sprite na dolití
Postup : Sklenici typu long naplníme tříští nebo ledem,
nalijeme Martini a šávu z granátových jablek. Přidáme
zrnka dle chuti a dolijeme sodou, tonicem nebo spritem.

BBQ Surprise
Ingredience : 8 kostiček červeného melounu, 1 stonek
rozmarýnu, pár kapek Tabasca dle chuti, Mattoni s příchutí grapefruitu na dolití, rozmarýn na ozdobu
Postup: Všechny komponenty naskládáme do vyšší sklenice a zalijeme Mattoni. Připravila Marcela Burdová

Oddělení pro dospělé čtenáře
Kozlík Jaroslav – Březnice slovem i obrazem – publikace o historii i současnosti města Březnice, ve které najdete velmi zajímavé fotografie (registrovaným čtenářům k zapůjčení
i absenčně)
Podbrdsko XXVI/2019 – opět vychází nový sborník, který
je plný zajímavých článků a studií, pamětí a vzpomínek
Walló Olga – Muž, který polykal vítr – pikareskní román
o svérázném sirotkovi nejasného původu, který hledá své místo
ve světě
Anders de la Motte – Konec léta – švédský psychothriller
o pětiletém Billym, který jednoho dne prolezl dírou v plotě
do kukuřičného pole a už se nevrátil…
Harrisová Lee – Vražda v Greenwich Village – vyšetřovatelka Jane Bauerová a její kolegové znovu otevírají případ staré
vraždy…
Braganceová Anne – Mata Hari – barvitý příběh slavné
femme fatale, která tak dlouho o sobě spřádala legendy, až se
sama stala legendou…
Estesová Kelli – Dívka, která psala na hedvábí – zdánlivě bezvýznamné předměty ukrývají ta největší tajemství…
Sykesová Lucy, Piazzaová Jo – Tý potvoře to nedaruju
– když malé holky vyrostou, pokusí se vás vyštípat z práce…
Croftová Kathryn – Tvář mojí dcery – před osmnácti lety
ji unesli, te je zničehonic zpět, ale dá se jí věřit…
Stachniak Eva – Zimní palác – historický román o mládí
carevny Kateřiny II. Veliké, jedné z nejvýznačnějších postav
nejen ruských, ale i světových dějin
Koubková Zuzana – Znesvěcený hrob – Kdo rozkopal hroby nepokřtěných dětí, pohřbených za hřbitovní zdí a proč je
v jednom z nich nalezen zavražděný hrobník?
Melichar René – Když žena muže kárá – humorný román,
ve kterém se autor zabývá zásadními životními otázkami, jako
například proč muži mají ženy…
Bard Elizabeth – Oběd v Paříži – Elizabeth usedla v Příži
k obědu se šarmantním Francouzem Gwendalem a už se nikdy
nevrátila domů…
Revisová Beth – Všechny barvy země – sci-fi román
Pearsonová Allison – Nechápu, jak to dokáže – kdyby to
bylo snadné, muži by to dělali taky…
Robertsová Nora – Temné noci – román od úspěšné spisovatelky, která je laureátkou mnoha literárních ocenění a autorkou řady světových bestsellerů
Giordanová Raphaëlle – Druhý život začíná ve chvíli,
kdy pochopíš, že máš jen jeden – Camille je třicet osm let
a zdá se, že má všechno, aby mohla být šastná, tak proč má
pocit, že jí štěstí proklouzává mezi prsty…
Devátá Ivanka – Koukám a co nevidím – další humorný
román oblíbené české autorky
Gillerová Katarína – Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky
Lagercrantz David – Muž, který hledal svůj stín – Milénium 05; inspirováno sérií Stiega Larsona
Pancolová Katherine – Muchachas 3 – přesný a srdceryvný styl, skutečná jazyková vynalézavost, strhující modernismus
a rozechvění…
Clark Mary Higgins – Nezavírej oči – Casey propustili z vězení, kde si odpykávala patnáctiletý trest za vraždu milence,
třebaže tvrdila, že ho nezabila, a nyní hodlá své jméno očistit…
Robinson Steve – Ztracená vládkyně – genealogický thriller; pouze muž schopný rozehnat kouř může najít ztracenou
vládkyni…
Připravila Kateřina Štěrbová
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Odbor kultury města Březnice zve na cyklus přednášek

s paní HANOU BLOCHOVOU

SL AVNÉ PŘEMYSLOVNY
DUCHOVNÍ UČITELKY A LÉČITELKY

Sv. Anežka česká a sv. Vilemína
Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známy jako významné duchovní
učitelky i věštkyně, obdobně jako slavná Hildegarda z Bingen. Ve stejné době jako ona působila
také Anežka česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka několika pražských klášterů,
a v Itálii se proslavila Vilemína česká, levobočná dcera krále Přemysla Otakara II.

Přednáška bude oživena o hudební vystoupení.

25. února 2020 od 17 hodin - prostory bývalé jezuitské koleje
vstupné 60 Kč

SLOVO O AUTORCE
RNDr. et Mgr. Hana Blochová, píšící své knihy pod pseudonymem Rosa de Sar, je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd
Univerzity Karlovy v Praze. Dále vystudovala technologii restaurování uměleckých děl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně.
Aktivně se věnuje hudbě a výtvarnému umění, znalectví a průzkumu uměleckých děl a stavebních památek a v poslední době také muzikoterapii. Vede Karlštejnskou školu svobodných umění a školu muzikoterapie. Zabývá se starověkou a středověkou filosofií, mystikou
a alchymií.

Pleteme pro nedonošené děti

Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 21. února 2020 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu
a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.

Zájemci si mohou vyrobit
květinu z organzy.
Přineste si jehlu, nit,
spínací špendlík,
drobné korálky.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních Vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s Vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Velké díky patří všem pletařkám a švadlenkám, které se
zapojily do naší výzvy. Po dobu dvou měsíců jste nosily
své výrobky do Infocentra, kde se čepičky, ponožky
a další drobnosti pro nedonošené děti shromažovaly.
A sešla se jich pěkná řada, jak můžete vidět na fotografii. Ještě jednou děkujeme!
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MASOPUST V BŘEZNICI
Přijte se v sobotním odpoledni 22. února 2020 zapojit do veselého a barevného průvodu
maškar, který se vydá od autobusového nádraží na náměstí a zakončen bude masopustní veselicí
v kulturním domě. Těšit se můžete na teplou medovinu, sladkosti a zabijačkové pochoutky.
Do kulturního domu zveme dětské diváky na Masopustní taškařici. Program pro děti i dospělé přiváží letos skupina RHYTMIC. Při melodiích v podání pop-rockové kapely si můžete
od 17 hodin zatančit, a to dokonce i s medvědem. Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit,
dobře se najíst, zazpívat a zatančit si. Užijte si s námi tradiční lidovou slavnost!
Petra Bartoníčková

Děti si mohou v kulturním domě zatančit na pohádkové
písničky, zasoutěžit a zažít spousty legrace.

K tanci, dobré náladě i poslechu zahraje hudební skupina RHYTMIC z Dobříše.

O STÁŘÍ A TĚLESNÉ AKTIVITĚ
Tělesná aktivita úzce souvisí s duševní aktivitou.
Když se chceme nějaké tělesné aktivitě věnovat, musíme
napřed uvážit, co je vhodné a co nikoli, promyslet, co
k tomu potřebujeme a jak to uděláme. To je ta duševní
činnost v rámci tělesné aktivity. Obvykle je též třeba
překonat nemálo překážek, které nám stojí v cestě. Na
prvním místě, krom tělesného stavu, je to pohodlnost až
lenost. Vždycky se najde nějaký důvod, proč zrovna te
ne. Není na to správné počasí, není venku hezky, takže
to zrovna nejde. Něco bolí, a tak to také nejde. Není na
to právě ten den nálada a pak by z takové procházky
člověk nic neměl. Jsou to převážně výmluvy, abychom
mohli doma lenošit. Přicházíme tím o radost, která přijde, když překonáme počáteční nečinnost a něco pro sebe
uděláme. V případě omezujících tělesných neduhů je dobré se poradit s lékařem.
Obecně lze říci, že tělesná nečinnost starému člověku
velmi škodí. Dobře volené tělesné aktivity mu naopak
prospívají po stránce tělesné i duševní.
Ze všech možných aktivit se seniorům doporučuje chůze, jízda na kole a třeba plavání. Chůze rozhýbe celé
tělo, nemusí být rychlá, lze si pomoci hůlkami pro tzv.
nordic walking. Chůzí se rozhodně nemyslí přesouvání
se po bytě mezi lednicí a televizorem. Je třeba jít ven na
vzduch a tam se projít. U nás to není obvyklé, snad aby

se neřeklo, že ten, kdo jde na procházku, má dost času
na nicnedělání, zatímco jiný člověk si to nemůže dovolit,
protože neví, co dřív.
Chůze je zdravá a levná. Je pohybem pro celé tělo.
Chůze se netýká jen nohou, ale jde o cvičení svalů břišních, zádových a dalších. Cvičí se také udržování rovnováhy. Chůze zpomaluje řídnutí kostí, udržuje svaly
s klouby v kondici. Kdo toho doposud po dlouhou dobu
moc nenachodil, musí zpočátku své nohy opatrně zatěžovat. Někomu by se mohla ozvat Achilova šlacha, klenba nožní nebo pata.
Je proto třeba mít boty s nesešlapanými podpatky, dobré jsou tzv. „botasky“. Pružný podpatek je výhodou,
ortopedické vložky jsou samozřejmostí. Na botách se nevyplácí šetřit. V obchodě s obuví by měli umět poradit,
poradit mohou i odrostlejší vnoučata.
Trasa procházky nemusí být pořád stejná, lze ji měnit,
prodlužovat, chůzi zrychlovat. Není třeba koukat jen
před sebe, ale lze si všímat všeho možného kolem. Hezká je procházka ve dvou nebo ve třech.
Hlavní je překonat vlastní pohodlnost! Kdo chodit
může, by chodit měl! Půlhodinka je málo, hodina je lepší. Spálí se i trochu tuku. Odměnou bude příjemný pocit, že jsme pro své zdraví něco prospěšného udělali.
MUDr. Jiří Beran
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Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice

|

tel. 326 531 177

www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz

ÚNOR 2020
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hod.
pondělí
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY – s Alenou Janouškovou
úterý
od 19.00 PILATES
středa
od 8.30 – 9.30 POSILOVACÍ CVIČENÍ problémových
partií s Kristýnou Caiskovou
čtvrtek
od 9.30
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
pátek
od 8.00
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy s Luckou
Ryjáčkovou
od 10.00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarné tvoření pro
nejmenší

Jazykové kurzy
středa
od 15.00
od 17.00

ANGLIČTINA pro nejmenší se Zdeničkou
Čížkovou
ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Bartákovou

od 18.35
čtvrtek
od 16.30
od 18.05
od 19.35

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Jitkou
Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou
NĚMČINA pro začátečníky
ŠPANĚLŠTINA

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
sobota 8. 2. od 9.00 do 11.30 hodin – Esenciální jóga
s Hedvikou Loučkovou
sobota 15. 2. od 9.00 do 18.00 hodin – Kreslení pravou mozkovou hemisférou s Kamilou Polákovou,
e-mail: info@brdskeslunce.cz
pátek 14. 2. od 19.00 hodin – Mezinárodní týden
manželství – Filmový klub pro ženy a jejich muže
pondělí 17. 2. od 17.00 hodin – „Aby zoubky nebolely“ – beseda: předcházení zubního kazu pro rodiče a jejich děti
čtvrtek 20. 2. od 9.30 hodin – výroba masek a kostýmů na Masopust
Připravujeme:
Velký maškarní bál – Divoký západ 7. 3. 2020
Výtvarný kurz – namaluj si svůj obraz 14. 3. 2020
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

VÝTVARNÝ KURZ
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ

Pod mým odborným vedením (30 let výtvarné praxe),
si nakreslíte portrét tužkou. Kreslení se lze naučit, každý s průměrnou koordinací ruky a průměrným zrakem
se může naučit kreslit. Jen je zapotřebí, abyste svůj
mozek používali trochu jiným způsobem než obvykle.
Tímto procesem projdete na kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Tento nový, kreativní a celostní způsob vnímání světa
lze pak přenášet do ostatních profesí a svého života.
Používat pravou mozkovou hemisféru je obohacující,
velmi zábavné a současně hluboké, samozřejmě se odrazí i ve vašem životě v rozvoji kreativity.

Pod mým odborným vedením (30 let výtvarné praxe),
si namalujete svůj obraz na plátno akrylovými barvami,
který si odnesete domů. Tento kurz malování je vhodný
pro úplné začátečníky i pokročilé, pro děti od šesti let
i dospělé. Mám dobrou zkušenost se smíšeným malováním, kde mohou přijít dospělí i děti.
Malování je zábava a relaxace, zapomeňte na školní výtvarku a přijte si vyzkoušet své úžasné možnosti. Z mých
kurzů je vidět, že krásně a dobře malovat dovede opravdu
každý, kdo má chu se do toho pustit. Povedu vás krok
za krokem a budete sami sebou mile překvapeni.
Výtvarné pomůcky a plátno ve velikosti (25x30),
(30x 40) nebo (40x40), jsou k dispozici.

Veškeré pomůcky jsou k dispozici.

Neváhejte s přihlášením, omezený počet účastníků
na 8 osob.

Kdy: 14. březen 2020
Čas: Dospělí a děti od 12 let: od 9.00 do 17.00 hodin.
Děti: od 6 do 11 let: od 9.00 do 14.30 hodin.
Kde: BŘEZNICE, 9. května 510, RC Pampeliška.
Příspěvek: dospělí: 770 Kč, děti 520 Kč
Neváhejte s přihlášením, omezený počet účastníků
na 10 osob.

Po d í v e j t e s e n a f o t o g r a f i e z k u r z ů :
www.brdskeslunce.cz

Po d í v e j t e s e n a f o t o g r a f i e z k u r z ů :
www.brdskeslunce.cz

Těší se na vás Kamila Poláková

Těší se na vás Kamila Poláková
e-mail: info@brdskeslunce.cz

Kdy: 15. únor 2020
Čas: od 9.00 do 18.00 hodin.
Kde: BŘEZNICE, 9. května 510, RC Pampeliška.
Příspěvek: 790 Kč

e-mail: info@brdskeslunce.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE , příspěvková organizace
Rožmitálská 419, Březnice
tel. 318 682 165, fax 318 683 608 | e-mail: skola@zsbreznice.cz
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Poděkování NADAČNÍMU FONDU
PRO BŘEZNICI
Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici, jeho představitelům a všem ochotným donátorům za dlouhodobou
podporu Základní školy Březnice. V roce 2019 byly
z daru v hodnotě sto tisíc korun podpořeny následující
akce:
• školní stravování žáků v hmotné nouzi
• česko-německé setkání dětí a mládeže v Březnici (Dětské léto 2019)
• nákup vybavení pro žáky školy za účelem zřízení klidových zón (cílem je podpora aktivního trávení času
o přestávkách, všestranný rozvoj dětské osobnosti
a působení na postoje žáka)
Vedení školy oceňuje především trvalý zájem o rozvoj
školy a odvahu podpořit netradiční oblasti ve vzdělávání.
Mgr. Miroslav Bělka

Poděkování spolku Bozeň –
Přátelé města Březnice, z.s.
Děkujeme spolku Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.
za finanční a organizační podporu vzdělávání žáků základní školy, a to zejména v oblastech regionální historie
a dějin českých zemí. Na základě této pomoci se uskutečňují vzdělávací výjezdy za historickou Prahou s odborným výkladem PhDr. Zdeňka Dragouna a tematická
výuka na hradišti Bozeň.
Členům spolku i panu doktoru Dragounovi děkujeme.
Mgr. Miroslav Bělka

Rožmitálská laka
Dne 17. prosince 2019 se konala každoroční Vánoční
laka, na kterou byli letos pozváni i žáci naší ZŠ. Jedná
se o soutěž ve skoku vysokém žáků 2. stupně. Soutěž
byla rozdělena podle věkových kategorií a zvláš chlapci
a dívky. Naši školu reprezentovalo celkem 16 skokanů.
Největšího úspěchu dosáhla Andrea Veselá, která celou
soutěž v kategorii dívek vyhrála s výkonem 145 cm.
Dokonce se ještě pokoušela vylepšit náš školní rekord,
bohužel laka ve výšce 150 cm ani jednou na stojanech
nevydržela. Andrea bude mít možnost tuto výšku překonat na jaře při Poháru rozhlasu, který se bude konat
v květnu v Příbrami. Druhé místo za Andreou obsadila
Kateřina Černá, která skočila 135 cm. Ondřej Bartuněk
mohl svou kategorii také vyhrát. Se skokanem z Rožmitálu shodně skočili 160 cm. O jeho druhé příčce rozhodla
jedna oprava na výšce 145 cm, a tedy celkově větší počet
pokusů. Třetí místo v této kategorii obsadil Vojtěch Koňas s výkonem 145 cm. V mladší kategorii dívek obsadila třetí místo Veronika Poláková s výkonem 125 cm.
Atmosféra byla úžasná, žáci místní školy fandili všem
závodníkům bez rozdílu příslušnosti školy. Vše probíhalo v rámci fair play bez větších úrazů. Myslím, že se tato
akce velmi povedla, a děkujeme pořadatelům za pozvání
a perfektní průběh celého soutěžení.
Naši školu reprezentovali tito žáci: J. Čámská, K. Černá, M. Hrubá, T. Krotká, V. Poláková, A. Süssmilichová, A. Veselá, N. Zárybnická, O. Bartuněk, K. Kluk,

V. Koňas, F. Máša, J. Mázdra, K. Tetaur, L. Vrátný
a M. Žáček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Poděkování
Kolektiv vychovatelek ŠD při ZŠ v Březnici děkuje
SRPŠ za peněžitý dar na zakoupení sportovních pomůcek, hraček a her pro děti do školní družiny. Zároveň
děkujeme vedení školy za pořízení nábytku a vybavení
do ŠD.
Poděkování patří též všem rodičům, kteří ŠD věnovali
již nepotřebné, ale velice pěkné stavebnice, skládačky,
hry, kočárky s příslušenstvím, velký domeček aj. Děti
mají ze všech věcí obrovskou radost a plně je využívají
při svých hrách. Vážíme si vaší pomoci.
Moc děkujeme všem.
ŠD při ZŠ v Březnici

Zajímavá místa v okolí Dobré Vody
Dne 18. prosince 2019 jsme byli se školou na výletu
v Dobré Vodě. Z Březnice jsme jeli vlakem asi 3 km.
Začali jsme s panem Mottlem prohlídkou kaple svaté
Máří Magdalény. Kaple byla postavena nad léčivým pramenem a je v ní mnoho vzácných soch. Pak jsme s panem Krůtou navštívili zříceninu tvrze Hrochův Hrádek

(pokračování na str. 24)
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Zajímavá místa v okolí Dobré Vody
(dokončení ze str. 23)

ze 14. století. Následovala prohlídka sádek, kde na nás
čekal pan rybář. Vyprávěl o tom, jak to na sádkách chodí a ukázal nám kapry. Za Švédským mostem nám pan
Kocík připravil ohniště se špekáčky a teplý čaj, který se
v chladném počasí hodil. Poslední zastávkou bylo místo,
kterému se říká Hadovna.
Začalo prosvítat sluníčko, a tak jsme nečekali na vlak
a vydali se zpátky do Březnice pěšky.
Eliška a Štěpán Čiperovi

Za zorganizování velice přínosné výchovně vzdělávací
akce děkuje organizaci Bozeň – Přátelé města Březnice,
z.s.
vedení školy a třídní učitelky 4. ročníku
Markéta Duspivová a Kamila Svobodová.

Vybíjená chlapců a dívek I. kategorie
Dne 7. a 9. ledna 2020 se na naší škole konala soutěž
Školní sportovní ligy – Vybíjená chlapců a dívek I. kategorie (1. – 3. třídy). Chlapeckých týmů se zúčastnilo 11 škol
a dívčích 10 škol. Naše družstva ve skupinách vždy dvakrát vyhrála. Klukům to ve vyrovnané skupině stačilo
k postupu ze skupiny a obsadili celkové 4. místo na okrese. Děvčata už takové štěstí neměla a obsadila 3. místo
ve skupině. Děkujeme všem zúčastněným školám za bezproblémový průběh akce a těšíme se na příští rok. Snad
budeme úspěšnější.
Naši školu reprezentovali tito žáci: J. Brchelová, A. T.
Han, N. Hošková, B. Kocíková, L. Lajbnerová, N. Lišková, S. Nejedlá, T. Štefaniková, K. Štěrbová, T. Vacková, A. Vinterová, E. Žourková a K. Fořt, D. Hampejs,
T. Hořejší, P. Chloupek, T. Janoušek, J. Liebner, H. Mareček, R. Mareček, L. Mařík, V. Novák, J. Pech, T. Vitík.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Exkurze na Pražský hrad
Dne 19. prosince 2019 se žáci 8. ročníku vydali na exkurzi po stopách historie Pražského hradu.
Z Březnice jsme ráno vyjížděli po půl osmé. V autobuse bylo ticho, protože mnoho dětí ještě dospávalo. Do Prahy jsme dorazili zhruba v půl deváté, a protože autobus
nemohl zastavit přímo před Pražským hradem, museli
jsme jít kousek pěšky. Při vstupu na nádvoří Pražského
hradu jsme prošli bezpečnostní prohlídkou a po vstupu

jsme si dopřáli malou svačinku. Zde jsme se poté setkali
s naším průvodcem panem Zdeňkem Dragounem.
Nejprve nám pan průvodce vysvětlil, jak probíhala
v průběhu let stavba Pražského hradu, nebo se sám zabývá architekturou. Pak jsme se přesunuli k Svatovítskému chrámu. Pan Dragoun nám vyprávěl o tom, jak
se chrám stavěl a kolik ho mezitím vystřídalo bazilik.
Tato impozantní stavba byla nádherná jak zvenčí, tak
zevnitř. Když jsme si chrám dostatečně prohlédli, pan
průvodce nás upozornil na zbytky baziliky na náměstí,
která se musela kvůli Chrámu sv. Víta zbourat. Následoval Vladislavský sál, který nás uchvátil svou velikostí. Měli jsme tu možnost prohlédnout si místnost,
ve které proběhla Druhá pražská defenestrace. Viděli
jsme okna, ze kterých byli vyhozeni Slavata, Martinic
a písař Fabricius. Po prohlídce Vladislavského sálu jsme
se vydali do baziliky sv. Jiří, kde byla pohřbena Svatá
Ludmila a údajně i kníže Boleslav.
Z baziliky sv. Jiří jsme se přesunuli do Zlaté uličky.
Dozvěděli jsme se, že Zlatá ulička vznikla v 16. století
a je tvořena malými domečky s nádhernou fasádou.
Nese název podle zlatníků, kteří zde dříve žili, ale i podle alchymistů, kteří se zde snažili vyrobit zlato. Ve Zlaté
uličce je možné si prohlédnout 16 malých domečků a nahlédnout do středověké krčmy, zlatnické dílny, alchymistické laboratoře či domu bylinkářky. Poslední zastávkou
naší prohlídky byla Daliborova věž, která navazuje na
Zlatou uličku. Byla postavena v roce 1496 jako vězení.
Nese název podle jednoho z prvních vězňů Dalibora
(pokračování na str. 25)

2/2020

ZŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

25

Exkurze na Pražský hrad
(dokončení ze str. 24)

z Kozojed, který se zde, podle pověsti, naučil hrát na
housle. Vězení bylo odstrašující, takže jsme Daliborovu
věž velmi rychle opustili.
Poté jsme měli rozchod v pražském Paladiu, ve kterém
jsme se mohli občerstvit a odpočinout si po prohlídce.
A pak hurá domů. Prohlídka trvala přes dvě hodiny, ale
i tak byla velmi záživná a zajímavá. Za to bychom chtěli
moc poděkovat našemu již zmíněnému průvodci panu
Zdeňku Dragounovi, za příjemnou cestu autobusem do
Prahy děkujeme spolku Bozeň - Přátelé města Březnice,
z.s. a v neposlední řadě patří velké díky paním učitelkám Mgr. Marii Hrubé a Mgr. Janě Doulové, díky kterým jsme se exkurze mohli zúčastnit.
Za osmé třídy Libuše Fořtová a Adéla Vaňáčová

Předvánoční návštěva Rožmitálu
V pondělí 16. prosince 2019 se vydaly obě osmé třídy
do Rožmitálu pod Třemšínem, kde prožil většinu svého
života český hudební skladatel Jakub Jan Ryba.
Nejdříve jsme navštívili kostel Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitálu. Zde nám byl průvodcem místní regenschori Hubert Hoyer. Kostel byl postaven ve 13. století ve tvaru kříže a spolu s bránou, farou a kaplankou
je dnes chráněnou kulturní památkou. Největším skvostem kostela jsou historické varhany, někdy též nazývány Rybovy. Varhany mají více než 700 píšal, a právě na
ně zde v letech 1788–1815 J. J. Ryba hrával. My jsme
také měli možnost si je zblízka prohlédnout a poslechnout. Naši spolužáci, kteří hrají na nějaké hudební nástroje, v tomto symbolickém prostředí zahráli část Rybovy České mše vánoční a ostatní si s nimi zazpívali.

Přímo naproti kostelu na čestném místě je Jakub Jan
Ryba pochován.
Po prohlídce kostela jsme se přemístili do Podbrdského muzea. Zde je Rybovi věnována rozsáhlá expozice,
jejíž autorka Ivana Hoyerová nám byla zároveň průvodkyní. Rybovo dílo je rozmanité. Složil spoustu písní
a básní, nejslavnější je Hej mistře – Česká mše vánoční.
Prožil ovšem těžký život s tragickým koncem. Studoval
v Praze hudbu, kterou miloval. Byl také velice vzdělaný,
uměl mnoho jazyků. Nakonec se ale z rodinných důvodů
stal venkovským učitelem. Rodiče dětí, které učil, však
s jeho výukou spokojeni nebyli. Chtěli, aby jim děti raději pomáhaly v domácnosti a na poli. Jakub Jan Ryba
se oženil a měl třináct dětí, šest z nich bohužel zemřelo.
Žil a skládal ve velké chudobě. Ze ztráty svých dětí
a také kvůli stálým neshodám s úřady a rodiči žáků byl
velice nešastný. Rozhodl se proto v pouhých 49 letech
v roce 1815 svůj život ukončit. V expozici jsme si prohlíželi například dochované vlastnoručně napsané Rybovy
noty, mnoho dobových předmětů, staré hudební nástroje
aj. Nejvíce mě zaujala ukázka, jak asi vypadala tehdejší
třída, a dochované knihy pochval a trestů.
Linda Kazdová, žákyně 8.A
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PROJEKTOVÝ DEN STUDENTŮ VOŠ A SOŠ V DRÁŽĎANECH
Dne 11. 12. 2019 se žáci a studenti VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili projektového dne mimo školu v rámci projektu Šablony II a vyjeli do Drážan, hlavního města
Saska v SRN. Již během cesty autobusem nám paní Alice Fořtová, tlumočník a odborník z praxe, pověděla
mnohé zajímavosti a fakta z historie i současnosti Drážan.
Náš den v Drážanech započal prohlídkou Zwingeru,
nejvýznamnější pozdně barokní stavby Evropy, v jejíchž
útrobách nalezneme sbírky umění i mnohých vědeckých
odvětví. Všechny památky, které jsme navštívili, byly zástupci slohu barokního, či renesančního. Studenti tak
měli možnost porovnat architektonické styly, velikost
staveb, ale mohli se zamyslet i nad urbanistickou koncepcí tehdy stavěných měst, či jejich částí. Výklad paní
průvodkyně studenty upoutal, o čemž svědčilo i množství položených otázek.

Další, a nebojím se říci největší, výhodou návštěvy cizí
země je použití cizího jazyka, či alespoň uvědomění si
důležitosti jej ovládat. Právě ona důležitost se krásně
ukázala na adventních trzích, které lákaly libou vůní
všemožných laskomin a vybízely tak k jejich ochutnání.
Mnozí tak museli odhodit svůj stud, někdy i předsudky
vůči svým znalostem, a poradit si. Zvládli to všichni
a věřím, že pro mnohé se učení cizího jazyka stane vědomou prací na sobě samém nežli nutným zlem.
Na zpáteční cestě se žáci zapojili do vědomostního kvízu o Drážanech a vítězové obdrželi sladkou odměnu.
Projektový den přinesl, jak pevně věřím, spokojenost
jak na straně studentů, tak i pedagogů a všichni se již
těšíme na další podobné akce.
Mgr. Jitka Cikánová

Shakespeare na VOŠ a SOŠ Březnice
V pondělí 16. prosince 2019 jsme byli svědky něčeho
nevídaného! Ano, paní učitelka Hrušková si vzala na
hodinu „volno“ a nechala za sebe učit někoho jiného,
konkrétně dva sympatické pány z Divadélka pro školy
(tak se opravdu jmenují, klidně si to vygooglete). Tento
herecký soubor, čítající pouhých 5 herců, odehrál za
svých 13 let existence již přes 10000 výchovných představení, což z něj dělá jeden z nejvytíženějších souborů
v České republice. Všechny jejich hry jsou v souladu
s učebními osnovami a jsou připravovány ve spolupráci
s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové, takže
očividně vědí, o čem mluví.

Představení bylo odehráno moderním a vtipným stylem. Po úvodu, popisujícím Williamův život, se začalo
ukázkou z historické hry Richard III., konkrétně rozhovorem dvou vrahů, majících za úkol odstranit následníka trůnu. Takové divadelní vystoupení se však neobejde
bez velice ochotných, nedobrovolných dobrovolníků
z publika. Při první ukázce to začalo nevinně, jenom
promluvením k nim tak, aby se po nich ohlédla celá škola. Během ukázky druhé se už trochu přitvrdilo, došlo
totiž na vyznání lásky některým studentkám, nebo šlo
o komedii Marná lásky snaha, kde si španělský šermíř
(pokračování na str. 27)
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Shakespeare na VOŠ a SOŠ Březnice
(dokončení ze str. 26)

Don Adriano de Armando pokouší namluvit Žakanetu.
Těžko říct, zda byla lásky snaha marná, třeba se tam
rozdala nějaká telefonní čísla, kdo ví? Třetí, vrcholné vystoupení, bylo z tragické hry Romeo a Julie, kde bylo zapotřebí dobrovolníka do role otce Vavřince a do role stromu při klasické balkónové scéně. Řeknu vám, škoda že už
skončily nominace na Oscara, protože tohle ztvárnění
stromu by jistě vyhrálo nejlepšího herce ve vedlejší roli.
Na závěr už snad jen dodat, jestli vystoupení stálo
za to a jestli bylo výukově dostačující. No vzhledem
k tomu, že bych rád odmaturoval, musím konstatovat,
že klasická hodina literatury je mnohem efektivnější.
Nicméně divadelní představení bylo zajímavým zpestřením a doplněním výuky v předvánočním čase.
pozn. autora: Účelem textu není nikoho urazit!
David Vrbský, 3.AS

DEGUSTACE MLÉČNÝCH VÝROBKŮ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Učit se, nebo si dát něco k jídlu? Nad touhle otázkou
by neváhal student ani učitel, a proto se žáci 3. ročníku
rozhodli uzavřít oboustranně výhodnou dohodu týkající
se výuky o obsahu a složení kravského mléka. Vyučování spočívalo v tom, že si žáci přinesli různé mléčné výrobky s rozdílným obsahem tuku a potom se naslepo
ochutnávalo a hádalo, o jaký obsah tuku se jedná. Přineslo se mléko, sýry, smetana, máslo, šlehačka, ale také
koláč nebo palačinky. Ovšem k zajištění toho pravého
degustačního požitku nám také paní učitelka zašla ráno
do kravína pro čerstvé kravské mléko. Každý žák si
k tomu dělal poznámky o svých dojmech a chutích z výrobku, které se potom srovnaly s poznatky ostatních.
Aby ale hodina neztrácela na výukové hodnotě, dívali
jsme se přitom na videa s Romanem Vaňkem, který navštěvoval různé firmy produkující mléčné výrobky
a obohacoval nás o všemožné informace. Na závěr už jen

třeba dodat, že se všichni účastníci akce vrátili druhý
den do školy bez jakýchkoliv střevních potíží.
David Vrbský, 3.AS

SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM!
Obhájili loňští vítězové své prvenství nebo vyhrál někdo jiný? Jak dopadl letos oslabený tým učitelů?
Na pátek 20. prosince 2019 se milovníci sportu již
dlouho těšili. Na VOŠ a SOŠ Březnice se totiž konal
další ročník tradičního vánočního volejbalového turnaje, kterého se letos zúčastnilo sedm družstev. 5 týmů
vytvořili žáci a žákyně střední odborné školy, jeden tým
sestavili žáci a žákyně domova mládeže a jeden tým vytvořili učitelé. Družstvo učitelů letos posílilo svůj tým
o nové kolegyně, ale bylo oslabeno o nemocného Mgr.
Motáně. To se nakonec ukázalo jako rozhodující. Všechny žákovské týmy již dlouho dopředu trénovaly a ladily
formu právě na pátek 20. 12. 2019. V 8.30 byl turnaj
odstartován. Ve dvou skupinách systémem každý s každým si reprezentace jednotlivých tříd užívají volejbalu,
fanoušci nezůstávají pozadu a podporují své reprezentanty z plných plic. Po odehrání všech zápasů ve skupinách se rozehrávají souboje o jednotlivá umístění. Posledním, finálovým, utkáním je hra o 1. místo mezi družstvem 2.BV a učiteli. Oba sety zahájila 2.BV skvělými
servisy, se kterými učitelé měli velké problémy, a přesto-

že stav stále doháněli, vyrovnat a překlopit body k vítězství se jim nepodařilo. Tým 2.BV obhájil své loňské
vítězství! Učitelé tak, stejně jako loni, končí na 2. místě.
Všichni účastníci byli odměněni malým občerstvením,
které poskytl Spolek SRPŠ, z.s. při VOŠ a SOŠ Březnice.
Všem účastníkům i fandícím patří pochvala za účast
a vítězům, 2.BV, blahopřání a sláva!
Pavel Částka, 2.BV
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Charita Příbram působí i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých
ratolestí a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry krve?
Nebojte se nás oslovit! Rádi Vám podáme pomocnou
ruku a společně najdeme vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete? pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře)- Náměstí 11, 262 72
Březnice
Kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko –
Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRO CHARITU ČR NA BŘEZNICKU
Už každoročně se začátkem nového
roku přidává několik skupinek tříkrálových koledníků z Březnice ke koledníkům z Charity v Rožmitále a vybírají finanční dary pro Charitu ČR v rámci celorepublikové
„Tříkrálové sbírky”. První ročník sbírky proběhl v olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Tehdy vyrazili do ulic
první dobrovolníci v oblecích králů. O rok později se již
koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času
se Tříkrálová sbírka stala největší charitní sbírkou v Česku. V roce 2020 tedy slaví 20. výročí.
Výtěžek sbírky je dle pravidel Charity určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni či
sociálně potřebným skupinám. Část výnosu je určena
také na rozvojovou pomoc v zahraničí.
V Březnici a okolí se letos podařilo vybrat krásných 25.393 Kč. Vybraná částka byla odeslána na sbírkový účet Charity ČR v Praze. Stanovenou část z vybrané částky lze využít i na místní schválený záměr. V Březnici bylo v minulém roce ze sbírky přispěno na programy
pro rodiny s dětmi pořádané Kulturním gangem Březnice
a Rodinným centrem Pampeliška Březnice.
Velký dík patří všem dárcům, tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se do sbírky
zapojili. Letošními koledníky byli: Jáchym, Kylián

Tři králové v březnickém kostele při nedělní mši svaté.

a Slávek Liebnerovi, Klárka Flíčková, Kateřinka
a Mája Bělkovi, Ema Chotívková, Jonáš Nekl, Vojta Štefanik, Amálka Zobalová, Terezka, Anetka
a Kristýnka Zemanovi, Erik Levý, Tonička a Bětuška Nešvarovi, Jan Liebner, Petr Chotívka, Miroslav
Tůma a jejich věrný přítel velbloud.
Charita Rožmitál p. Tř.
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Zprávy z Březnického klubu seniorů –
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.
12. ledna 2020 jsme v hojné účasti (bylo plno) slavnostně otevřeli náš klub.
První beseda na téma požární bezpečnosti byla zdrojem
mnoha užitečných informací, návštěvníci si odnesli tematickou brožurku. Děkujeme Sváovi Koňasovi za jeho
čas a ochotu. Souběžně s tématem hasičů v klubu po celý
měsíc leden probíhá soutěžní vernisáž dětských obrázků,
zhlédnout ji a hlasovat pro vítězný můžete kdykoliv
v otevírací době klubu.

Datum KREATIVNÍHO PŘEDJARNÍHO ODPOLEDNE (tvořit s Vámi
přijede Lenka Spisáková) a TANEČNÍHO VYSTOUPENÍ BŘEZNICKÝCH
DĚVČAT není do uzávěrky BN znám, sledujte vývěsku
klubu.
Jsme moc rádi, že klub začíná mít své stálé návštěvníky,
naše dveře jsou otevřené Vám všem, kteří chcete z bezpečí svých domovů, pravidelně či alespoň občas, vyjít
ven zkusit ochutnat něco nového, či vzpomenout na to,
co bývalo běžnou součástí Vašich životů a nyní je pozapomenuto… Jsme prostorem pro Vaše setkávání, věříme, že i místem, kam s radostí přicházíte a s dobrým pocitem odcházíte.
Podrobnosti o činnosti a programu klubu naleznete
ve výloze klubu – vedle potravin Pramen i na dalších informačních místech města Březnice – za tuto laskavost
děkujeme panu starostovi Ing. Petru Procházkovi.
V únoru je klub otevřený v úterý, středu a pátek
od 14.00 do 16.00 hod. V tyto dny máte též k dispozici
Knihovnu pro seniory, v jejímž depozitu jsou i knihy
paní Miluše Dunovské. Děkujeme dobrovolnicím Emilii
Rousové a Lauře Michvocíkové, že o ni s láskou pečují.

15. ledna 2020 byla v klubu beseda Mgr. Blanky Češkové o nutrici ve všech jejích podobách. Účast byla veliká, kapacita klubu naplněna zcela. Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, povídání bylo doplněno promítáním, všichni si odnesli i vytištěný materiál.
Beseda se vydařila. Paní Mgr. Češkové děkujeme nejen
za příjemné odpoledne, ale i za nezištnou pomoc.

Každou středu od 14.00 do 16.00 se můžete přijít
zeptat sociální pracovnice paní Marcely Pinkavové na vše, co Vás zajímá z oblasti sociální problematiky.
Úterní a páteční odpoledne jsou věnována především
tréninku paměti a aktivizacím s muzikoterapeutickými,
ergoterapeutickými a reminiscenčními prvky. Zní to složitě, ale je to snadné – povídáme si, vzpomínáme, vyrábíme, zpíváme… setkáváme se a pouštíme do našich
všedních dnů něco nového či nově (znovu) nalezeného.
Možná jen (ne)obyčejnou radost.
Přijte se podívat, setkat, pobýt.
Máte nápad, co bychom v klubu mohli dělat? Umíte,
znáte něco, o co byste se rád/a podělil/a s ostatními?
Dejte nám vědět. Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme P. Mgr. J. Gumenickému za laskavá slova
a požehnání klubu při slavnostním otevření, zástupcům
města Březnice za jejich milou přítomnost v den slavnostního otevření, paní Forejtové, paní Pinkavové
a Mgr. Kocíkové za vyjádřenou podporu naší činnosti
a všem dalším přítomným, kteří nás první otevírací den
přišli povzbudit do dalších dnů a prožili s námi hezké
odpoledne.
Děkujeme všem, kdo nás při vzniku klubu podpořili
a podporují dobrou radou, pomocí i financemi. Vážíme si
pomoci města Březnice a obce Chrást.
Těšíme se na Vás.

Za zapůjčení dataprojektoru děkujeme Mgr. Miroslavu
Bělkovi - řediteli ZŠ Březnice, za technickou podporu
Martinu Formánkovi, za darovanou květinu paní Rousové – Květiny Rousová Březnice.
28. ledna 2020 proběhl třetí lednový odpolední program za účasti Marcely Kryski z firmy DMA. (Uzávěrka
BN je před tímto datem, podrobnější informace v březnovém čísle.)
21. února 2020 se můžete těšit na zahradnickou odpolední besedu s Milošem Vachatou.

Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku
Sv. Máří Magdalény z. s.

Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na mail petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše webové
stránky
https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.webnode.cz/
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou
měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
000000-5714738309/0800
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme.
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KNIHOVNA

ZAHRADNICKÉ
ODPOLEDNE

PRO SENIORY
OTEVŘENO:
ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK 14 – 16 hod.
Knihovna vznikla s laskavým přispěním bohaté knižní
sbírky paní Miluše Dunovské.
Vzhledem k její dlouhodobé hospitalizaci již není
možné půjčovat si knihy u ní doma.
Knihy je možné si vypůjčit i mimo provozní dobu
Březnického klubu seniorů po předchozí domluvě
na tel. 731 554 974.

s panem MILOŠEM VACHATOU
v BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ
v

pátek 21. 2. 2020 od 14 hod.

TRÉNINK P
AMĚTI
PAMĚTI

• řez a údržba ovocných stromů
• péče o pokojové květiny
• pěstování zeleniny
• péče o skleník
• jarní výsev, raná sadba
• prostor pro Vaše dotazy

KDYŽ JI BUDETE POUŽÍVAT, NEZTRATÍTE JI.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ
KAŽDÉ ÚTERÝ A PÁTEK
od 14.00 do 16.00 hodin

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT
ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ A ZEPTAT SE NA VŠE,
CO VÁS V OBLASTI ZAHRADNICTVÍ ZAJÍMÁ.
PŘIJĎTE VČAS, KAPACITA KLUBU JE OMEZENÁ.
PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ NA TEL. 731 554 974
ČI NA MAILU petramatysova21@seznam.cz
JE MOŽNÉ SI ZAMLUVIT MÍSTO.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA
DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá,
povídá, pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším
světem
• poradenství i praktická dopomoc

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MAS

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODBRDSKO V ROCE 2020

CHYSTÁME DOTACE NA PODPORU OBCÍ A SPOLKŮ V REGIONU

PODBRDSKO
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

www.podbrdskeinfo.cz

případně

www.SOSPodbrdsko.cz

Vyhledejte informační portál

NA PROBLÉMY
NEJSTE SAMI

Vydala MAS PODBRDSKO, z. s. za podpory Operačního programu Zaměstnanost, z Výzvy č. 03_16_063 - Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni:
Název projektu: Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z. s.
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598

zařízení vč. zázemí (šatny, umývárny, toalety) a pořízení
technologií a dalšího vybavení. Nezpůsobilé: hřiště
a prostory pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.
Určitě konzultujte své nápady na projekty - dotazy zodpovídá: Petra Benjáková, Projektová manažerka, Tel. 725 912 006, Email: info@maspodbrdsko.cz
Doufáme, že my, obyvatelé Podbrdska, prožijeme hezký
rok 2020, a že se budeme moci společně potkat na našich akcích, které v regionu budeme pořádat. Již nyní
Vás srdečně zveme na:
sobotu 25. dubna do Březnice na Podbrdský farmářský
a řemeslný trh;
sobotu 13. června, kdy budeme pořádat řemeslný jarmark při historické slavnosti Den s českou královnou
Johankou v Rožmitále pod Třemšínem;
a na sobotu 19. září taktéž do Rožmitálu pod Třemšínem
na Podbrdský farmářský a řemeslný trh.
V jednání máme ještě jednu velkou akci v Březnici ve
spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, VOŠ a SOŠ
Březnice a dalšími partnery. Termín akce předpokládáme
v 1. polovině října 2020 a veškeré podrobnosti o akci
včas uveřejníme.
Jana Filinová
ředitelka kanceláře MAS PODBRDSKO

• Kdo mi pomůže se závislos ?
• Ztra l jsem práci a živím
rodinu, co teď dělat!
• Pos hla mě nemoc, psychická
či fyzická, kdo mi pomůže?
• Mám finanční problémy
a nemám kde bydlet!
• Jsem cizinec a nevím si zde rady!
• Kde se mohu najíst či přenocovat?
• Kdo mi pomůže s malým
pos ženým dítětem?
• Kdo mi zajis doprovod
a tlumočení?
• Kdo mi pomůže získat pracovní
dovednos ?
• Jak vyřeším své dluhy?
• Kdo mi pomůže vyřešit
konflikt a problémové vztahy?
• Někdo mi ubližuje!
• Kdo mi pomůže zajis t bezpečí
a ochranu, když je doma násilí?
• Pečuji o svého blízkého a potřebuji
nutně odpočinek, pomůžete mi?
• Kdo mi pomůže zvládnout mé
psychické problémy?
• Cí m se osamělý!

Člověk zvládne v životě nejrůznější
situace, když není pyšný a nemyslí
si, že všechno zvládne sám.
Cílem k úspěchu je přiznat si,
že potřebujete pomoc!
Člověk si musí umět říct o radu.

JSTE V NOUZI?

Informační portál www.SOSPodbrdsko.cz
mapuje poskytovatele sociálních služeb
působící na území Místní akční skupiny
PODBRDSKO, tedy na území Rožmitálska,
Březnicka, Hvožďanska, Milínska a v širším
regionu Příbramska.

Místní akční skupina Podbrdsko aktivně realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období
2014-2020 v rámci území 37 obcí Milínska, Březnicka,
Hvožanska a Rožmitálska.
Na rok 2020 plánujeme vyhlásit poslední Výzvy
MAS k předkládání Žádostí o dotace v rámci plnění naší Strategie.
Bude se jednat o druhou Výzvu MAS z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozvoj vzdělávání, tedy dalších téměř 7 mil. Kč půjde na podporu škol,
a hlavně našich dětí na našem území.
Další velkou dotaci chystáme také přibližně ve výši
7 mil. Kč vyhlásit na jaře 2020 (dotace 80 %, spoluúčast
žadatele 20 %). Bude se jednat o Výzvu MAS na podporu a rozvoj obcí a spolků z našeho regionu. Podpora bude poskytnuta z Programu rozvoje venkova, resp.
z článku 20 tohoto programu, na následující témata:
1) Veřejná prostranství - veřejná prostranství v intravilánu obcí, tj. náměstí, návsi atd.
Příklady čerpání: zatravnění, mobiliář, herní a vodní
prvky (nezpůsobilé: zastávky, dřeviny, pomníky).
2) MŠ a ZŠ - rekonstrukce, vč. zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení, technologie, vybavení. U ZŠ pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety
nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího
zázemí a souvisejících úprav budovy školy.
3) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven - rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového
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Příměstský tábor v divadle
Divadlo A. Dvořáka Příbram pořádá o jarních prázdninách od pondělí 3. února do soboty 8. února, vždy od
7.30 – 17 hodin příměstský tábor s názvem Hugova
klaunská škola. Tábor je pro děti ve věku 6 – 14 let.
Děti se pod vedením profesionálních lektorů naučí některé klaunské dovednosti a divadelní triky. Také budou
vyrábět kostýmy a kulisy. V plánu je i seznámení se
s chodem divadla, prozkoumání jeho prostor a užít si
spoustu další zábavy. Dětem s sebou stačí pohodlné oblečení. Nejlépe takové, které je možné ušpinit nebo poničit
a jedno pruhované tričko bez obrázků a nadpisů. Mobilní telefony nejsou potřeba vůbec. Celý tábor bude zakončen závěrečným představením pro rodiče.
Více informací na webových stránkách
h t t p : / / w w w. k l a u n h u g o . c z / t a b o r y. p h p .
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Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni
si Vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 1. února
od 20.00 hodin v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje kapela

KUDRNÁČI.

Bohatá zabijačková tombola.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v Hlubyni

Sbor dobrovolných hasičů Bubovice
Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 8. 2. 2020
od 20 hodin v BUBOVICKÉ HOSPŮDCE.
K tanci a poslechu hraje skupina MELODYmix.
Jako každý rok na Vás čeká bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč

2020

Rybářský spolek a obec Hlubyně
pořádají

15. 2. 2020

od 14 hodin
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v kulturním domě v Hlubyni.

Všechny děti jsou srdečně zvány i s rodiči.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
V prosinci proběhla valná hromada sboru, která byla
volební a na které byli zvoleni do funkcí:
Starosta a vedoucí mládeže: Svatopluk Koňas,
e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz
Velitel SDH a JSDHO: Josef Šejna,
e-mail: hasici.breznice@seznam.cz
Preventista a velitel ochrany obyvatelstva:
Josef Brotánek, e-mail: hasici.breznice@seznam.cz
Kroužek mladých hasičů:
Přípravka 3–6 let:
středa 16.00 – 17.00
Mladší žáci 6–11 let: středa 16.00 – 17.00
Starší žáci 12–15 let: středa 17.00 – 18.00
Dorost:
dle domluvy
Úřední hodiny: pondělí 18.00 – 19.30 nebo po tel. domluvě

V rámci našeho druhého hlavního cíle
(předmětu) činnosti si v registrovaných
sportovních oddílech přijdou na své i zájemci o všeobecnou sportovní činnost nebo sportovní
reprezentaci.

Zimní soutěž „BŘEZNICE 2020“
V sobotu 11. ledna se v březnickém kulturním
domě konal VIII. ročník zimní soutěže, kterou
organizuje kolektiv mladých hasičů SDH Březnice. Na soutěž přijelo 26 družstev z devíti SDH.
Zúčastněná družstva byla z okresu Příbram a Beroun.
Kulturní dům se rázem změnil ve velké mraveniště 130
závodníků. Již podruhé byl výtěžek ve výši 3000 Kč věnován spolku RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM. Tyto prostředky pokryjí náklady na fusak do invalidního vozíku
vážně nemocné Kačence (17). Jsme rádi, že se soutěž
povedla a soutěžní družstva byla spokojena. Již nyní se
těšíme na další ročník a samozřejmě hojnou účast, která opět naplní kulturní dům. Výsledky soutěže jsou
k nahlédnutí na webu KMH SDH Březnice http://kmhbreznice.webnode.cz

Pro rodiče
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je spolek, který má jako jeden ze svých hlavních cílů (předmětů) činnosti mimoškolní práci s dětmi a mládeží. K dnešnímu
dni sdružujeme více jak 60 000 dětí a mladých lidí ve
věku 3–18 let. V práci s dětmi a mládeží máme více jak
45letou tradici. Výchovou a vzděláváním mladé generace
se u nás zabývá Úsek mládeže, jako samostatná sekce.
Jsme organizací uznanou pro práci s dětmi a mládeží MŠMT ČR a členskou organizací České rady
dětí a mládeže.
V kolektivech mladých hasičů nabízíme pravidelné
schůzky a další klasické volnočasové aktivity, tábory,
zájmové i neformální vzdělávání včetně zaměření na
technickou oblast a prevenci požární ochrany a ochrany
obyvatelstva, běžné pohybové aktivity i systémový výcvik mladých hasičů.

V případě zájmu o zapojení Vašeho dítěte do činnosti
Úseku mládeže SH ČMS SDH Březnice nás navštivte
každou středu od 16.00 do 18.00 nebo nás kontaktujte
na e-mailu: mh.sdh.breznice@seznam.cz, tel. 721 487 579.
V sobotu 15. 2. 2020 od 10:00 bude probíhat plnění odznaků odborností a poté Vás s radostí provedeme hasičskou zbrojnicí!

Výjezdová jednotka
V roce 2019 byla výjezdová jednotka povolána k celkem
35 událostem z čehož bylo 17 požárů, 14 technických
pomocí a 4 plané poplachy. Z celkem 20 členů se aktivně
podílelo 17 členů a průměrná doba výjezdu od nahlášení
události činila 6 minut.
První událost v novém roce na sebe nenechala dlouho
čekat a bohužel to nebylo nic malého.
V sobotu 4. ledna krátce před sedmou hodinou přijalo
operační středisko středočeských hasičů informaci o viditelné záři a velkém kouři z lesa západně od obce Věšín
na Příbramsku.
Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotku ze stanice Příbram a dobrovolné jednotky obcí Věšín
a Rožmitál pod Třemšínem. Další volající uvedl, že požárem je zasažena budova v rekreačním středisku Věšín.
K události tak byly povolány další dobrovolné jednotky,
konkrétně JSDHO Březnice a Vševily.
Po příjezdu první jednotky na místo a po průzkumu rozsahu požáru byl ihned vyhlášen druhý stupeň poplachu,
protože bylo nutné povolat další síly a prostředky. Poplach byl proto vyhlášen ještě profesionální jednotce
Dobříš a dobrovolným jednotkám obcí Hvož any, Bohutín, Příbram – Březové Hory a Buková u Rožmitálu.
Velitel upřesnil, že požár zasáhl hlavní jednopodlažní
budovu o půdorysu 30x15 metrů včetně zastřešené terasy
restaurace. K likvidaci požáru hasiči postupně nasadili
pět vodních C proudů. Jedním zasahovali i z výškové
techniky a také použili hasicí hřeby. Potřebnou hasební
vodu čerpali z místního bazénu a zároveň jezdili doplňovat cisterny z hydrantu ve Věšíně. Pro zajištění bezpeč(pokračování na str. 35)
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Výjezdová jednotka
(dokončení ze str. 34)

nosti zasahujících byl celý objekt odpojen od přívodu
elektrického proudu. Celý zásah probíhal pouze zvenku,
protože střecha nad hospodářskou budovou se propadla
a hasiči nemohli vstoupit dovnitř. Část jednotek se zaměřila na uchránění navazující dvoupodlažní části.
Vzhledem k předpokládanému dlouhodobějšímu zásahu
byla nařízena záloha stanic Dobříš a Příbram. Kvůli větší potřebě dýchací techniky a nutné výměně tlakových
lahví se vzduchem byl k požáru vyslán také protiplynový
automobil z berounské stanice.
Asi půl hodiny po poledni ohlásil velitel zásahu lokalizaci a nechal snížit poplachový stupeň na základní úroveň
s tím, že postupně začne s redukcí jednotek. Po půl hodině byly na základny odeslány dobrovolné jednotky ze
Vševil, Bohutína a z Březnice.
Hasičům se podařilo část budovy zachránit, ovšem i tak
je škoda předběžně odhadnuta na deset milionů korun.
Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování, ke kterému byla přizvána expertní skupina Technického ústavu požární ochrany Praha.
Zdroj HZS Středočeského kraje

(NE)PROJELI JSME? - LIBEREC
Ptáte se, proč Liberec? No proto, že
jsme chtěli také o této problematice
psát a jelikož jsem na FB narazil na
tento článek řekl jsem si, že nebudu
vymýšlet vymyšlené a se souhlasem
hasičů Liberec-Krásná Studánka jejich článek používám.
Naši strojníci (řidiči) se zdokonalují každý měsíc, zejména v řízení a ovládání cisteren. Kondiční jízda je důležitá i z důvodu, který nám ukáže neprůjezdná místa našeho města. Průjezd o šíři tří metrů není jen výmysl úředníků. Ty tři metry jsou naprosté minimum, které potřebujeme. V technice máme veškeré vybavení pro naši práci a hlavně vodu.
Neprůjezdná komunikace z důvodu špatně parkujících
aut je problém v mnoha ohledech. Prosíme vás všechny,
parkujte ohleduplně.
Jsou situace, u kterých jde doslova o vteřiny.
My pro Vás vždy uděláme maximum, ale potřebujeme
k tomu i trochu pomoci od Vás, řidičů. Tak se staňte
součástí našeho výjezdu tím, že nám umožníte rychlý
a bezpečný příjezd k místu mimořádné události.

Zároveň se tímto připojujeme k celorepublikové kampaňi
#3metrykzivotu #parkujiohleduplne aneb KDYŽ JDE
O ŽIVOT, PŘEPARKOVAT NESTIHNETE!
Cílem této kampaně je snaha poukázat na problém zablokovaných příjezdových komunikací a nástupních
ploch pro hasiče.
To je přitom pro zásah hasičů Achillovou patou všech
velkých měst v souvislosti s narůstajícím množstvím
automobilů v lokalitách sídliš nebo čtvrtí s rodinnými
a bytovými domy. Hasiči se svou rozměrnou a těžkou
technikou mají často problém dostat se na místo zásahu
nebo do potřebné blízkosti.
Úzké komunikace jsou blokovány množstvím zaparkovaných vozidel, zablokovány jsou i nástupní plochy
a problémy nastávají také při nutnosti ustavení výškové
techniky, která má větší nároky na volný manipulační
prostor.
Tak všichni spolu! Pro bezpečí nás všech!
PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!!! DĚKUJEME!

Smějeme se s hasiči
Obrovský požár, na místě zásahu jsou požární sbory ze
širokého okolí. Žár je ale tak velký, že hasiči ani nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli použít stříkačky. Najednou mezi nimi projede staré hasičské auto
s dobrovolnými hasiči, ti vyskáčou ven ve vražedném
žáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později jsou vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněžní
odměny se starosta ptá, co s penězi udělají. Hasiči se
usmějí: "Nejdřív necháme opravit brzdy."
Svatopluk Koňas

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZÁCHRANU CELODŘEVĚNÉ KONĚSPŘEŽNÉ
STŘÍKAČKY SDH DRAHENICE
Tuto sbírku jsme založili na záchranu naší celodřevěné koněspřežné stříkačky z roku 1807, kterou vyrobili ve Francii. Byl pozván restaurátor pan Jakub Kamas, a bylo nám sděleno, že ji zachraňujeme za pět minut dvanáct.
Po nafocení a pohledu na ni ocenil výši restaurátorských prací na záchranu cca 700 000 korun. Pro náš sbor je tato
částka moc vysoká, a proto jsme se rozhodli jít cestou veřejné sbírky, kterou nám posvětil Středočeský kraj. Byli
bychom rádi za každý příspěvek, který můžete postrádat. Děkujeme za přispění, můžete spolu s námi sledovat
na transparentním účtu, jak se nám společně daří naplnit cíl sbírky.
P ř i s p ě t l z e n a ú č e t : 2401586988/2010 nebo v h o t o v o s t i p o d o m l u v ě na tel. 732 454 875.
Jan Uhlíř ml., starosta SDH Drahenice
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PROSBA
pro březnické
hospodyňky nebo
pány kuchaře.
Pokud není tajemstvím recept
na Vaše oblíbené místní jídlo
– třeba po babičce,
prosím poskytněte nám jej.
Alena Heverová,
správce muzea a galerie v Březnici
tel. 724 996 684 | alena.hever@post.cz
nebo

Kateřina Štěrbová a Marcela Burdová,
pracovnice Městské knihovny v Březnici
tel. 318 682 453 | knihovna@breznice.cz

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1

strana A4 2 400 Kč

1/2 strany

1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka) –
za každý započatý řádek 10 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:

■

K O U P Í M jakoukoliv tahací harmoniku akordeon, chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Mobil: 728 230 625.

■

PRODÁM garáž v Březnici u Penny, zn. nabídněte. Tel. 722 250 287.

■

P R O N A J M U podkrovní byt 1+KK, 30 m 2 ,
vč. soc. zař. v Březnici Info na tel. 318 684 100.
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Příspěvky
do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem
nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně 2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat
na e-mailovou adresu
noviny@breznice.cz
nebo přinést
do Městské knihovny, Náměstí 16,
262 72 Březnice

Redakce Březnických novin,
Náměstí 16, Březnice

Na telefonním čísle 318 682 453
si ověřte, zda Váš příspěvek dorazil.

PO, ST 8.00 – 17.00 hod., ÚT 8.00 – 16.00 hod.,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hod.

Redakce neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu
jednotlivých příspěvků.

Tel. 318 682 453 | E-mail: noviny@breznice.cz
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PLACENÁ INZERCE

hledá
nového kolegu/kolegyni
na pozici

hlavní účetní
Požadujeme:
– SŠ/VŠ ekonomického směru min. 3 roky praxe
na obdobné pozici
– znalost daňových a účetních zákonů ČR
– znalost PC (MS Office), programu Byznys výhodou
– samostatnost, pečlivost, spolehlivost
Náplň práce:
– kompletní vedení podvojného účetnictví
– zpracování měsíční a roční závěrky
– zpracování DPH, kontrolního hlášení a další…
Co Vám můžeme nabídnout:
– měsíční příjem 30 - 40 000 Kč
– pracovní poměr na dobu neurčitou, HPP, firemní
školení, profesní vzdělávání
– přátelskou atmosféru, příspěvek na stravování,
penzijní připojištění, sleva na firemní výrobky
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
Své CV posílejte na e-mail:
sekretariat@kamen-hudcice.cz

Tel. 318 682 065 | www.kamen-hudcice.cz
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Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ), SŠ,
min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky ve státní správě – výhodou,
organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/
DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), flexibilita, proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost. Pozice je v případě práce na dohodu vhodná i pro studenty (VŠ,SŠ)
p racovník úklidu a na pomocné zahradnické práce
(20 h/týden, DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení: bude probíhat průběžně až do obsazení dané
pozice.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV
na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
sekce "volná místa" nebo tel. 724 969 741 (út-pá, 10-15 hod.).
Těšíme se na nové kolegy!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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RESTAURACE
Karlův Týn
OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA,
MINUTKY
Rozvoz hotových jídel
po – pá 10 – 14 hodin
Po 14 hod. rozvoz dle dohody,
hotová jídla, minutky, pizza

PLACENÁ INZERCE

2/2020

PRODEJ
PÍSKŮ
A DRTÍ

Rozvoz jídel i pro firmy dle jídelníčku
pro rozvoz s objednáním dopředu,
výhodná cena za menu.
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

Uspořádání srazů, akcí,
školení, oslav.

BŘEZNICE 473

Ludvíka Kuby 304, BŘEZNICE 262 72
Tel. 720 445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz

PRODEJ

KUŘIC

FIRMA

NOVÁK
Radom

2020

BŘEZNICE
u PENNY
ve 12.00 hodin
Prodej ve dnech:

27. 2. | 26. 3. | 23. 4. | 21. 5.
18. 6. | 16. 7. | 13. 8. | 10. 9.
8. 10. | 5. 11.
Červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé
Stáří 20 týdnů cena 180 Kč/ks

Tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz

yšl

Tel. 317 721 287
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AUTOSERVIS
Martin Daniel
777 600 637
Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení
Jezdecký klub Marah se sídlem v Předním Poříčí si dovoluje pozvat všechny zájemce na jarní turnusy pony kroužků.
Co se na pony kroužku naučíme, ukážeme si nebo si vyzkoušíme?
• základy péče o poníky (čištění, manipulace s nimi),
• sedlání, uzdění, vodění poníků,
• jízdu v kroku a klusu na lonži nebo s vodičem,
• tyto dovednosti doplníme základní teorií týkající se poníků.
Pony kroužky se budou konat v sobotu nebo v neděli:
1. turnus – v dubnu 2020 | 2. turnus – v květnu 2020
a jsou určeny dětem od 5 do 15 let.
Cena jednoho turnusu je 1 200 Kč.
Více informací najdete na www.marah.cz nebo
vám je rádi poskytneme na tel. 603 251 279
či na e-mailu: jk.marah@seznam.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY

Obec Hvožany n a b í z í

k pronájmu

pohostinství
na návsi ve Hvožanech
• nově zrekonstruované prostory
• návaznost na sál KD a salonek
(50 míst)
• venkovní zahrádka
• garantované kulturní akce během
roku
• nájemné dohodou
K nájmu jaro 2020
Bližší informace: Obec Hvožany,
tel. 318 696 227 nebo 724 705 685
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KINO BŘEZNICE
2. 2. neděle v 18.00 hodin

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Komedie, horor, USA, 2019, české titulky
Americké městečko Centerville je ospalá
díra, v níž stárnoucí šerif Robertson
netrpělivě odpočítává zbývající dny do
důchodu. Jeho mladý kolega Peterson naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane.
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Bill Murray, Adam Driver, Tilda
Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi,
Danny Glover a další
Vstupné 55 Kč



105 minut



Přístupno od 15 let

5. 2. Klubová středa v 18 hodin

JIŘÍ TRNKA:
NALEZENÝ PŘÍTEL
Dokument, Česko, Francie, 2019, české
znění
Dokument je vyprávěn pohledem režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky,
autora filmů jeho dětství, které viděl
ve Francii jako malý v dělnickém kině,
které promítalo východoevropskou animaci.
Režie: Joël Farges
Hrají: Réginald Huguenin, Tereza Brdečková, Edgar Dutka a další
Vstupné 50 Kč



80 minut



Přístupno

9. 2. neděle v 18.00 hodin

STAŘÍCI
Drama, Česko, 2019, české znění
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner,
válečný veterán a bývalý politický vězeň.
Je mu už hodně přes osmdesát a je připoutaný na invalidní vozík. Záhy vyjde
najevo, že přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života…
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička,
Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš a další
Vstupné 55 Kč



85 minut



Přístupno od 12 let

12. 2. středa v 18.00 hodin

BEZSTAROSTNÁ DÍVKA
Komediální drama, Francie, 2019, české
titulky
..

Naimě je rovných 16 a letos v létě se bude
muset rozhodnout, co chce od života, pokud ho nechce prošvihnout. Když se objeví její o pár let starší sestřenice Sofie
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KULTURA

ÚNOR 2020
s úžasným tělem a nebezpečně svůdným
..
životním stylem, Naima se vrhá vstříc
létu plnému nezapomenutelných setkání…
Režie: Rebecca Zlotowski
Hrají: Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît
Magimel, Clotilde Courau, Nuno Lopes
a další
Vstupné 50 Kč



92 minut



Přístupno od 12 let

16. 2. neděle v 18.00 hodin

TENKRÁT
V HOLLYWOODU
Drama, USA, Velká Británie, 2019, české
titulky
V devátém filmu kultovního režiséra
Quentina Tarantina se televizní herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit
se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu
- v roce 1969 v Los Angeles.
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret
Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler a další
Vstupné 55 Kč



110 minut



Přístupno od 15 let

19. 2. středa v 18.00 hodin

YAO
Komediální drama, Francie, Senegal,
2019, české titulky
Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu
Senegalu a je ochotný udělat vše pro to,
aby se mohl setkat se svým hrdinou, kterým je Seydou Tall, slavný francouzský
herec.
Režie: Philippe Godeau
Hrají: Omar Sy, Gwendolyn Gourvenec,
Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara a
další
Vstupné 50 Kč



104 minut



Přístupno od 12 let

23. 2. neděle v 18.00 hodin

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie, Česko, 2019, české
znění
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí
na popud své tety Ely s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent
na horách, aby se tak vyhnula svému
citovému problému.
Režie: Lenka Kny

Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka,
Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek
Němec, Jana Krausová a další
Vstupné 55 Kč



109 minut



Přístupno

26. 2. středa od 18.00 hodin

FANY A PES
Animovaný dobrodužný film, Německo,
Belgie, 2018, české znění
Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se
s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maarska.
Na začátku školního roku se však Sophie
do třídy nevrátila…
Režie: Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Vstupné 40 Kč



87 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
19. 2. středa v 9.00 hodin

KYTICE POHÁDEK
Vstupné: 10 Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
9. 2. Brazilské bubnování
KD  14.30 hodin
11. 2. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
11. 2. Od Baltu k Jadranu
– cestopisná beseda
Městská knihovna
 16.30 hodin
21. 2. Dámský pletařský
kroužek
Přísálí KD  16.00 hodin
22. 2. Masopustní průvod
Náměstí  15.00 hodin
Program pro děti
KD  15.30 hodin
Masopustní taneční zábava
KD  17.00 hodin
25. 2. Slavné Přemyslovny
– přednáška
Sál v Koleji  17.00 hodin
28. 2. Kačeři – ples
KD  20.00 hodin
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