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Z obsahu:




z města  historie  RC Pampeliška  ZŠ  volný čas  knihovna
z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a zdárném průběhu tradičního novoročního výstupu na Stráž.
Rok 2015 je za námi a začátek kalendářního roku
je vždy období pro definitivní podobu našich dalších
plánů a záměrů. Ne jinak je tomu i letos, pouze s tím
rozdílem, že nás čeká asi největší investiční akce, a to
Oprava průtahu městem č. I/19. Přesto, že investorem
stavby je Ředitelství silnic a dálnic, související investice do našeho majetku (vodovod, kanalizace, chodníky)
budou nemalé a jsou rozhodující pro sestavení rozpočtu města. To je také hlavním důvodem, proč není plán
investičních akcí a od něho odvíjející se rozpočet města dosud zpracován. Po první lednové schůzce se zástupci zhotovitele průtahu městem, s firmou Robstav
stavby k. s. je znám začátek stavby - duben 2016.
Stavba je rozdělena do čtyř etap, z nichž nejdelší
a zároveň nejobtížnější je část od autobusového nádraží přes Náměstí na začátek Počapské ulice. V tomto
úseku bude odstraněna obrusná (asfaltová) vrstva, následně původní kamenná dlažba a rovněž podkladová
vrstva místy až do hloubky 60 cm. Celá pláň bude
překryta betonovou stabilizační vrstvou a doplněna
dalšími konstrukčními vrstvami do původní výšky.
V úseku Náměstí využijeme tuto opravu pro položení
nového vodovodního řadu a vyzveme majitele nemovitostí k provedení nových vodovodních, případně kanalizačních přípojek. Z důvodu objízdných tras budou
práce na Náměstí probíhat po kratších úsecích. Předpokladem je, že tato první etapa bude dokončena
v červenci. Následovat bude část od autobusového nádraží ke křižovatce ulice Na Kloboučku, kde stavební
práce rovněž zasáhnou do konstrukce vozovky. Zbývající úseky řeší projekt odfrézováním obrusné vrstvy

Na konci roku 2015 byla dokončena realizace chodníků a opravy
zdí na hřbitově. 18. prosince byla slavnostně přestřižena páska
za přítomnosti vedení města, zhotovitele a zástupce Středočeského kraje.

a následným položením jedné nebo dvou vrstev asfaltocementové směsi. Pro nás zůstává největším úkolem tohoto roku dokončit započatou II. etapu revitalizace centrální časti města a zkoordinovat ji právě
s touto stavbou.
Připravené jsou i další projekty, na které se snažíme
čerpat dotační tituly a při sestavování rozpočtu nezapomeneme ani na příspěvkové organizace, občanská
sdružení a ostatní organizační složky.
Od prosince loňského roku je občanům k dispozici
tolik očekávaná zubní ordinace MUDr. Václava Svozila. Věřím, že v oblasti zdravotní péče přispěje ke spokojenosti všech.
Petr Procházka, starosta

ADRESÁŘ BŘEZNICE 2016
Odbor kultury Města Březnice s Městskou knihovnou a Infocentrem připravují k vydání nový
ADRESÁŘ MĚSTA BŘEZNICE .
Prosíme všechny úřady, organizace, spolky, sdružení, sportovní kluby, podnikatele,
kteří chtějí zdarma zveřejnit své základní aktuální údaje,
aby kontaktovali do 30. 4. 2016 Městskou knihovnu a Infocentrum, Náměstí 16, Březnice.
V případě zájmu o plošnou inzerci se cena bude řídit platným ceníkem inzerce Březnických novin.
Tel. 318 683 218, 318 682 453 / e-mail: infobreznice@volny.cz
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Pravidla pro poskytování finančních příspěvků společenským
organizacím z rozpočtu Města Březnice
Cíl:
Podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti,
mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu Města Březnice
může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálnězdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž
nesmí být založena za účelem zisku.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
a) Příspěvek lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh vymezených na formuláři)
a v řádném termínu stanoveném radou města. Žádosti přijaté po tomto termínu budou radou města projednány v dodatečném termínu, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti nesplňující veškeré náležitosti pro poskytnutí finančního
příspěvku. Formulář „ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK …“
je k dispozici na finančním odboru, na podatelně MěÚ Březnice, dále je umístěn na internetových stránkách Města Březnice.
b) Příspěvek je účelově vázaný a lze jej použít pouze na financování akcí nebo projektů, uvedených v žádosti.
c) Z evidence žádostí budou vyřazeni ti žadatelé, kteří mají
vůči Městu Březnice a jím zřízeným a založeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti, a nebo nedoložili včas
a správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých finančních
příspěvků. Na poskytnutí příspěvku nemají nárok ani ty
organizace, jejichž statutární zástupci mají vůči městu Březnice a jím zřízeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
Bod č. 17 žádosti.
d) Výše příspěvku je v rozmezí od 1 000 do 30 000 Kč a o poskytnutí příspěvku rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na základě pověření zastupitelstva rada města Březnice.
e) Použití příspěvku podléhá kontrole Městského úřadu Březnice, konkrétně finančního odboru a dalších kontrolních
orgánů města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starosta, místostarosta, vedoucí finančního odboru, popřípadě předsedové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města.
Postup při administraci žádostí:
a) Administraci žádostí provádí finanční odbor Městského úřadu Březnice.
b) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím pošty nebo
na podatelně MěÚ Březnice.
Adresa: Město Březnice, finanční odbor, Náměstí 11,
262 72 Březnice
c) Finanční odbor MěÚ Březnice:
■ zkontroluje úplnost žádosti včetně povinných příloh
■ v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od data vyrozumění pracovníkem městského úřadu
■ zkompletuje žádosti pro projednání v radě města, která
je vyhodnotí.
d) Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti,
budou vyřazeny.
e) Finanční příspěvky schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na svém jednání rada města.

f) Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku zasílá žadateli finanční odbor MěÚ Březnice do 15 dnů
od přijetí usnesení rady města.
g) Žadatel se na vyzvání dostaví na finanční odbor MěÚ Březnice, kde je s ním sepsána smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Březnice.
h) Finanční příspěvek bude žadateli poskytnut po podpisu
smlouvy oběma stranami bezhotovostním převodem na jeho
účet nebo vyplacen v pokladně MěÚ Březnice.
Obsah žádosti:
Žádost musí obsahovat
– název, právní forma, IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení, statutární zástupce žadatele, realizátor projektu, u organizace
také počet registrovaných členů a výše členského příspěvku,
dále kolik členů je přímo z Březnice a místních částí a kolik
z nich je výdělečně činných
– kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
– název akce, projektu
– charakteristika akce, projektu: obsah, popis, délka trvání
– cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či klientů
– finanční zajištění projektu: celkové náklady, strukturovaný
rozpočet, využití požadovaného příspěvku, další zdroje financování
– výši vlastního finančního podílu.
Kritéria posouzení:
– Žádost musí splňovat vše, co je uvedeno v článku „Obsah
žádosti“
posuzuje se:
• přínos akce, projektu, společenská prospěšnost, soulad se záměry a strategií města, hodnotí se i spolupráce s městem
na jeho vlastních akcích
• snaha o další finanční zajištění
• úspěšnost již realizovaných akcí, projektů
• dosah akce (místní, okresní, oblastní, celostátní…)
• zapojení dětí, mládeže a rodin do akce/projektu.
Povinnosti příjemce finančního příspěvku:
a) Příjemce příspěvku je povinen poskytnuté finanční prostředky použít pouze v daném kalendářním roce, ve kterém mu
byl příspěvek poskytnut a pouze k účelu, na který mu byly
prostředky poskytnuty, a dle dalších ustanovení smlouvy.
b) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek nebo jeho část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat příjemce o vrácení poskytnutých finančních
prostředků ve výši částky neoprávněně použité do 15 dnů od
doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny poskytovateli ve stanovené lhůtě,
je poskytovatel oprávněn uplatnit poplatek z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
c) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány
v plné výši, je příjemce příspěvku povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
d) Příjemce příspěvku je povinen do 1 měsíce po uskutečnění
akce či projektu, nejpozději však do konce kalendářního roku,
předložit finančnímu odboru MěÚ Březnice závěrečné
vyúčtování čerpání příspěvku a zprávu o průběhu akce či projektu.
Vyúčtování musí obsahovat:
- přehled veškerých výdajů
- kopie veškerých účetních dokladů (v případě, budou-li
k vyúčtování předloženy kopie dokladů, pak předloží příjemce příspěvku čestné prohlášení, že fotokopie jsou shodné s originály, založenými v jeho účetnictví) souvisejících
s realizací akce.
(pokračování na str. 3)
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Zpráva musí obsahovat:
- stručný popis realizace akce, kde bude popsán výsledek
a přínos pro cílovou skupinu.
Ekonomické vyhodnocení akce
a) V případě neúplného vyúčtování je příjemce příspěvku povinen do 5 kalendářních dnů doplnit chybějící údaje a doklady.
b) Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku dle smlouvy, je povinen do
15-ti dnů od doručení výzvy odvést na účet poskytovatele číslo
521695389/0800 poplatek z prodlení ve výši 0,1% denně
z výše finančního příspěvku poskytnutého dle této smlouvy.
c) Uvedení nepravdivých údajů v žádosti a vyúčtování se posuzuje jako neoprávněné čerpání příspěvku z prostředků města
a zakládá povinnost příjemce viz bod b).
d) Umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Březnice provádět kontrolu čerpání a využití poskytnutého finančního příspěvku, zejména kontrolu účetních a jiných evidenčních knih a také kontrolu organizace, zajištění a průběhu
akce či projektu.
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e) Vést průkaznou účetní evidenci o nakládání s poskytnutým
finančním příspěvkem.
f) Uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách
apod., že na akci byl poskytnut finanční příspěvek z prostředků Města Březnice.
Závěrečná ustanovení:
a) Na přiznání finančního příspěvku není právní nárok.
b) Rozhodnutí o výši přidělené dotace radou města je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné
požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přiděleného
příspěvku nebo jeho zamítnutí.
c) Výše přiznaného příspěvku a obsah žádosti může být městem zveřejněn.
d) Žadatelé o příspěvek odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech.
Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Březnice
dne 13. 12. 2011 usnesením č. 111213/09.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK 2016
č. j.:
1. Název organizace:
2. Právní forma:
3. IČ:

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

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

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

4. DIČ:

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

5. Sídlo organizace:

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

6. Bankovní spojení:

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

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

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

9. Počet registrovaných členů:
Z Březnice
Z toho:

Z jiných obcí

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

10. Účel využití (akce, projekt):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klientů:

( n e v y p l ň u j t e)

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

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

…….....………......

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

Kč

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

Kč

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

v příloze kopie dokumentu
b) projekt (v případě, je-li zpracován)
c) rozpočet akce
Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, zašlete na
adresu: MěÚ Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdejte přímo na podatelně MěÚ Březnice, nejpozději však
do 15. 3. 2016.
Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.
Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V Březnici dne:

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

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

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

Razítko a podpis:

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

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

2/2016

Z MĚSTA

Statistický přehled za rok 2015
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2015
Březnice
3 261
Bor
67
Dobrá Voda
37
Martinice
48
Přední Poříčí
46
Zadní Poříčí
26
celkem
3 485
průměrný věk: 42,92 let (ženy – 44,63 let / muži –
41,13 let)
počet občanů s „úřední adresou“ (Březnice, Náměstí 11)
– 220
počet správních řízení na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu – 24

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 18 103
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – 143
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku …)
- počet vydaných rybářských lístků – 56

Sociální práce
sociální šetření celkem – 100
- sociální šetření v rodinách – 41
- sociální šetření u seniorů a zdravotně znevýhodněných
– 35
- sociální šetření na dožádání – 24
Město Březnice vykonává opatrovnictví 4 osobám, kterým byla omezena svéprávnost.

Přestupky
Celkem přestupků k projednání v roce 2015: 102
Letos bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití
podle § 49 zákona o přestupcích v platném znění (převážně hrubé jednání mezi občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky) a následovaly přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 186 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.

Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský
Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
Matriční úřad Březnice zapisuje matriční události (úmrtí, narození, manželství), k nimž došlo v jeho správním
území. Správní území tvoří výše uvedené obce. Následně
po zápisu události do matriční knihy vystavuje matrika
Březnice úmrtní, rodné či oddací listy a vyřizuje agendu
s tím související.
Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním
obvodě celkem: 13
Z toho: v obci Březnice: 8, v obci Volenice: 1, v obci
Nestrašovice: 1, v obci Tochovice: 2, v obci Hudčice: 1

Počet narození v matričním obvodě celkem: 0 (žádný porod neproběhl přímo v Březnici)
Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním
obvodě celkem: 44
z toho: v obci Březnice: 41
Nejvíce párů si vybralo jako místo pro uzavření manželství zámek – zde bylo uzavřeno 25 manželství.
Novinkou minulého roku byla možnost uzavřít sňatek
v krásných prostorách bývalé jezuitské koleje, a to jak
v exteriéru (rajská zahrada), tak v interiéru (Galerie
Ludvíka Kuby). Této možnosti využilo 6 párů.
Svatby se konaly i na dalších místech v Březnici – 6
se jich uskutečnilo v reprezentačním sále na radnici,
1 v areálu Equitana v Martinicích, 1 proběhla na Stráži,
1 v restauraci „Špejchar“ a 1 v domácím prostředí.
Další 3 svatby se uskutečnily v okolních obcích, a to na
dostihovém závodišti v Tochovicích, na zahradě v Tušovicích a v areálu „Valcha“ v Chrástu – Oslí.
Proběhla jedna „zahraniční“ svatba, kdy ženich byl
z Indie a nevěsta z České republiky.
Nekonal se žádný církevní sňatek.
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
učiněným před matričním úřadem: 19
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vystavuje se občanovi ČR, který hodlá uzavřít
sňatek v cizině): 2
Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu
z matriky: 14
Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 15
Rozhodnutí o změně příjmení: 2
Podklady k zápisu do zvláštní matriky Brno (provádí se v případě, že k narození, úmrtí či šnatku
občana ČR došlo v cizině nebo po získání českého
občanství. Matrika Brno pak vystavuje rodné,
úmrtní či oddací listy pro použití v ČR): 3
Počet legalizací (ověření podpisů na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií listin): 706
Na jaře a na podzim proběhlo vítání dětí do života, kterého se zúčastnilo 31 dětí spolu se svými
rodiči a dalšími příbuznými.
S příchodem nového roku bychom rádi připomněli občanům, že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města
o poskytování dárkových poukázek ve výši 300 Kč
občanům, kteří se dožívají životního jubilea 70,
75, 80, 85 a výše a mají trvalý pobyt na území našeho
města – tj. Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu
přímo u vás doma nebo lze individuálně domluvit i jiné
převzetí (např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat, potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních
údajů váš souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme
níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města. Vyplněný pak můžete odevzdat
na podatelně městského úřadu.
Tato informace se týká nových jubilantů.
Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový. Předaný platí do odvolání.
(pokračování na str. 5)
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Statistický přehled za rok 2015
A: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a nebudete zveřejněn(a) v Březnických novinách

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

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

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

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

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

datum narození

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

Pracovníci odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice

Vážení spoluobčané, kteří podnikáte na území města Březnice
Chceme Vás opětovně oslovit a nabídnout možnost
spolupráce ve věci nakládání s odpady ve smyslu Zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících některých
dalších zákonů v plném znění.
Plnění povinností jako původců odpadu dle § 16 zákona o odpadech a možnost uzavření smlouvy na využití
systému pro nakládání s odpady zavedeného městem
Březnice přijetím usnesení Zastupitelstva města Březnice č. 121113/04 ze dne 13. 11. 2012.
Podmínky pro uzavření smlouvy a stanovené poplatky se pro rok 2016 nemění.
Bližší informace můžete projednat osobně přímo
na Městském úřadu v Březnici, odbor vnitřních věcí –
sociální referent Marcela Pinkavová, Náměstí čp. 11 –
přízemí budovy radnice nebo telefonicky – 318 403 166,
733 656 855 a e-mailem socialni@breznice.cz.
Povinnosti podnikatelů (podle zákona o odpadech).
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby
jsou podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a po změně některých dalších zákonů, původci odpadů (§ 84).
Jako takoví jsou povinni plnit řadu povinností (§ 16).
To platí i tehdy, jsou-li v pronájmu a budovu, kde firma
sídlí, spravuje někdo jiný.
Produkované odpady je třeba třídit podle jednotlivých
druhů a kategorií, dané vyhláškou č. 381/2001 Sb., kte-

rou se vyhlašuje tzv. katalog odpadů (živnostenským
odpadem zde označujeme odpad podobný komunálnímu
podle § 2, písm. (2) této vyhlášky), samostatně je shromaž ovat, zabezpečit před znehodnocením a zajistit jejich následné využití. Od třídění původce může upustit
pouze se souhlasem místně příslušného orgánu státní
správy.
Předat vytříděné odpady smí původce pouze osobě, která má k převzetí oprávnění - (dopravce odpovídá pouze
za dopravu, nikoliv za to, jak bude s odpady naloženo).
Každý původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to
opět podle jednotlivých druhů a kategorií a za každou
provozní jednotku zvláš . Konkrétní povinnosti jsou stanoveny v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Další povinnosti má firma, která produkuje nebezpečné odpady, třeba zářivky. Pro případ kontroly například
musí mít doklad o jejich předání oprávněné osobě.
Přehled všech povinností lze nalézt ve výše uvedeném
zákoně a příslušných vyhláškách.
Při nedodržení zákonem stanovených postupů při nakládání s odpady hrozí jejich producentům velmi vysoké
pokuty.
Přehled platné legislativy naleznete například na Portálu veřejné správy ČR – http://portal.gov.cz.
Pinkavová M., sociální referent OVV MěÚ
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,

konaného dne 8. 12. 2015

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:

3. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové provizorium pro rozpočtové hospodaření města
Březnice v období od 1. 1. 2016 do schválení rozpočtu na rok
2016 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

1. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2015 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4. Rozpočtové opatření č. 7/2015 dle přílohy a úpravu čerpání
jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12. 2015.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

2. a) podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky SDH
Březnice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Vybavení jednotky SDH Březnice“ zařadí
do rozpočtu města na rok 2016.
b) podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace sportovního
hřiště – Skatepark“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence a závazek finanční
spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně
prohlašuje, že akci „Revitalizace sportovního hřiště – Skatepark" zařadí do rozpočtu města na rok 2016.
c) podání žádosti o dotaci na akci „Oprava sochy sv. Františka v Dobré Vodě“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek finanční spoluúčasti na
akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje,
že akci „Oprava sochy sv. Františka v Dobré Vodě" zařadí
do rozpočtu města na rok 2016.
d) podání žádosti o dotaci na akci „Oprava střechy kulturního
domu Březnice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci
„Oprava střechy kulturního domu Březnice“ zařadí do rozpočtu města na rok 2016.
e) podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba opěrné zdi
a chodníku v Tochovické ulici" z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek
finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice
čestně prohlašuje, že akci „Výstavba opěrné zdi a chodníku
v Tochovické ulici" zařadí do rozpočtu města na rok 2016.
f) podání žádosti o dotaci na akci „Úprava vodoteče v Předním Poříčí“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového
fondu pro Tematické zadání: „Úhrada nákladů spojených
s úpravou vodního díla zhoršující průběh povodně" a závazek
finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Úprava vodoteče v Předním
Poříčí“ zařadí do rozpočtu města na rok 2016.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města výběrem žádostí.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

5. Strategický plán rozvoje Města Březnice (rok 2016 - 2025)
dle přílohy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Chotívka)
Návrh byl přijat.

I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 10. 11.
2015 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 12. 10. 2015.

6. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi Městem Březnice a Obcí Hudčice dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi Městem Březnice a Obcí Drahenice dle přílohy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2016 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. Odkoupení části pozemku p.č. 1471/86 - trvalý travní porost
o výměře cca 180 m2 v k.ú. a obci Březnice od stávajícího
vlastníka paní M. K., Březnice do vlastnictví města Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice za cenu 100 Kč/m2. Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části
pozemku ve vlastnictví pí B. H. a pí M. M. - p.p.č. 1487 trvalý travní porost o výměře cca 550 m2 v k.ú. a obci Březnice za části pozemků ve vlastnictví města Březnice - část
pozemku p.č. 352/1 - ostatní plocha o výměře cca 200 m2
a část pozemku p. č. 1670/1 - ostatní plocha o výměře cca
350 m2 oba v k.ú. a obci Březnice, a to bez finančního vyrovnání.
Pro: 11, proti 1 (Pinkava), zdržel se 2 (Procházka, Paprštein)
Návrh byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 9. 2015 č. 150915/11.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej
pozemku p.p.č. 1055/49 o výměře 1392 m2 za cenu 450 Kč/m2
v k.ú. a obci Březnice, manželům A. a O. R., Březnice, dle GP
č. 1269-135/2013. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 18. 9. 2013 do 7. 10. 2013. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
Ovsík Josef v.r.
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2016
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.15
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.00
6.35
6.41
7.01
7.35
8.30
9.25
13.30
13.37
14.12
15.39
15.27
16.00
17.10
16.57
17.37

P
P
P
P
P
Š
P
Š
P
P
P
Š
P
P
P
P
P
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
7.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
15.40
16.25
16.30
17.30
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.40
7.25
7.45
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.16
16.15
16.55
16.59
18.07
18.50

Š
P
P
Š
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
19.32
22.18

–
–
–
–
–
–
–

6.05
6.53
8.54
14.53
15.25
20.03
22.53

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.05
5.15
6.17
7.00
7.25
9.45
11.10
13.35
14.45
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.20
5.35
6.37
7.19
7.45
10.00
11.30
13.55
15.06
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.05
P
5.11 – 5.32
P
5.15 – 5.30
P
7.21 – 7.42
P
7.40 – 7.59
P
9.15 – 9.35
P
12.10 – 12.25
P
13.30 – 13.50
P
14.48 – 15.08
P
16.05 – 16.25
P
16.15 – 16.35
P
Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 – 6.50
P
6.10 – 7.35
P
6.30 – 7.55
Š
Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
P
16.35 – 18.07
Š
17.25 – 18.50
P
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.51
4.57
5.56
6.37
7.18
8.37
9.43
11.43
13.03
13.43
14.37
15.43
16.37
17.43
19.43
Vlak
5.21
6.41
7.43
8.57
9.50
11.50
12.57
13.50
14.40
15.50
16.57
17.50
18.57
20.39
22.41
Vlak
4.07
6.01
8.16
9.15
10.16
12.16
13.15
14.16

Březnice – Příbram
– 4.12
Os
– 5.19
Os
– 6.18
Os
– 6.56
R
– 7.40
Os
P
– 8.56
R
– 10.07
Os
– 12.07
Os
– 13.25
Os
P
– 14.07
Os
– 14.56
R
– 16.07
Os
P
– 16.56
R
– 18.07
Os
– 20.07
Os
Příbram – Březnice
– 5.43
Os
– 7.05
Os
– 8.04
Os
– 9.14
R
– 10.12
Os
– 12.12
Os
– 13.14
R
P
– 14.12
Os
P
– 15.04
Os
P
– 16.12
Os
– 17.14
R
– 18.12
Os
– 19.14
R
– 21.02
Os
P
– 23.02
Os
Březnice – Písek
– 4.55
Os
P
– 6.54
Os
– 9.07
Os
– 9.58
R
– 11.07
Os
– 13.07
Os
– 13.56
R
P
– 15.07
Os
P

16.16
17.15
18.16
19.15
21.30

–
–
–
–
–

17.07
17.56
19.07
19.56
22.18

Os
R
Os
R
Os

Vlak
5.00
5.57
6.19
7.57
8.50
10.50
12.50
13.57
14.50
15.57
16.50
18.50
22.28

Písek – Březnice
– 5.47
Os
P
– 6.36
R
– 7.08
Os
P
– 8.36
R
– 9.38
Os
– 11.38
Os
– 13.38
Os
– 14.36
R
– 15.38
Os
P
– 16.38
R
– 17.38
Os
– 19.38
Os
– 23.15
Os

Vlak
4.25
5.55
7.11
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.05

Březnice
– 4.54
– 6.23
– 7.41
– 9.51
– 11.51
– 13.51
– 15.51
– 17.51
– 19.51
– 21.35

Vlak
3.52
5.16
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

Blatná – Březnice
– 4.21
Os
P
– 5.45
Os
P
– 6.25
Os
P
– 8.30
Os
– 10.30
Os
P
– 12.30
Os
P
– 14.30
Os
– 16.30
Os
– 18.30
Os
– 20.30
Os

Vlak
5.10
6.06
6.43
9.40
12.31
15.40
16.16
18.33

Březnice
– 5.23
– 6.19
– 6.55
– 9.53
– 12.44
– 15.53
– 16.29
– 18.46

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

Vlak
5.26
6.22
6.57
10.57
12.47
15.56
16.57
18.57

Rožmitál
– 5.39
– 6.35
– 7.10
– 11.10
– 13.00
– 16.09
– 17.10
– 19.10

p. Tř.
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

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

– Březnice
P
P

P

P, So

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje,
ve spolupráci s městem Březnice

otevírá v akademickém roce 2016 / 2017 studium pro seniory

AKADEMII TŘETÍHO VĚKU – A3V
studijní program HISTORIE A KULTURA
Dvousemestrové studium
pro seniory od 55 let
1. semestr: únor – červen 2016
2. semestr: září – prosinec 2016

Studium bude realizováno ve spolupráci s městem
Březnice, organizačně zajišováno příbramským
střediskem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Slavnostní zahájení studia: 29. února 2016 v 9 hod.
Slavnostní ukončení studia: leden 2017

Místo konání:
zasedací místnost
v budově MěÚ – ul. Blatenská čp. 53

Účastnický poplatek činí: 750,- Kč / 1 semestr

Obsah studia:

Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin
s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí studia je blok
regionálních dějin.

Předměty:

Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu,
České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.

Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o rozsahu
5 vyučovacích hodin. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin), každý semestr bude
ukončen závěrečným hodnotícím setkáním, tzv. kolokviem.
Přihlášky ke studiu se přijímají do 19. února 2016 nebo do naplnění kapacity ve studijním středisku.
Přihlásit se je možné elektronicky na adrese: novakova@visk.cz nebo zasláním přihlášky umístěné níže poštou
na adresu Vzdělávacího střediska VISK v Příbrami, Osvobození 387, 261 01 Příbram VII.

PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK 2015 / 2016

Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Přihlašuji se do studijního střediska

Březnice

Trvalé bydliště
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram VII
nebo na elektronickou adresu: novakova@visk.cz
Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK,
tel. 734 571 156. Webové stránky: www.visk.cz – odkaz A3V

2/2016
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Studium pro seniory v rámci středočeské Akademie třetího věku
Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK)
Jedná se o dvousemestrální studium oboru Historie a kultura, na které volně navazuje další studijní program
Svět literatury a ve třetím ročníku program Dějiny umění. Student si může vybrat obor nezávisle na tom, zda
bude chtít pokračovat ve studiu, či nikoliv. Celoroční rozsah studia je 50 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny
celkem do deseti pětihodinových modulů. Každý seminář je věnován ucelenému tématu, k němuž studenti vždy
obdrží studijní materiály. Na konci každého semestru jsou znalosti studentů ověřovány formou tzv. kolokvia, tedy
ústní společné zkoušky všech studentů a jejich společným hodnocením.
Studium je určeno pro občany města Březnice a blízkých obcí, kteří dosáhli seniorského věku. VISK toto studium
úspěšně realizuje pod záštitou hejtmana Středočeského kraje již pátým rokem v devíti městech Středočeského kraje.
Březnice by byla desátým. Studium bude otevřeno pouze v případě, že se naplní jeho kapacita, tj. nejméně 20 zájemců.
V případě dotazů můžete kontaktovat přímo garanta PaedDr. Miluši Novákovou, tel. 734 571 156 nebo Odbor
kultury Města Březnice paní Petru Bartoníčkovou, tel. 318 682 153, 731 456 761.

PLACENÍ
MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Informace k vydávání
rybářských lístků

Upozorňujeme poplatníky, že místní poplatky za odpad
a ze psů na rok 2016 můžete platit od 8. února. Splatnost poplatků je do 30. června.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby
v rybářském revíru.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky
na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
O vydání rybářského lístku může požádat občan České
republiky nebo cizinec.

Poplatek za komunální odpad na rok 2016 je ve výši
450 Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském
roce podle konkrétní sazby!
Dále upozorňujeme ty, kteří mají nedoplatky na místních poplatcích, aby co nejdříve své dluhy uhradili.
V případě, že dluhy neuhradí, vystavují se riziku podání
exekuce. Exekucí se nedoplatek může zvýšit až o několik tisíc korun!!!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Města
Březnice, Blatenská č.p. 53 (budova bývalého Finančního
úřadu Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00
pátek
10.00 – 12.00

12.00 – 17.00

Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu
správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

INFORMACE PRO OBČANY
Bytová a sociální komise připravuje na konec března
2016 humanitární sbírku textilu opět pro Diakonii
Broumov. Místo a čas budou upřesněny v příštím vydání Březnických novin a v místním rozhlase.

Vážení občané,
srdečně Vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili v roce 2015 i v letech minulých.
Děkujeme za štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi.
Marcela Pinkavová
předseda bytové a sociální komise

Žádost se podává na pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu
se zdržují.
Městský úřad Březnice vydává rybářské lístky pro obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Hvož any, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
Tiskopis žádosti pro vydání rybářského lístku obdrží
žadatel na odboru vnitřních věcí MěÚ Březnice v budově MěÚ v Blatenské ulici čp. 53 (přízemí, podatelna)
nebo na internetových stránkách města Březnice
(www.breznice.cz).
Pokud žadatel žádá o vydání rybářského lístku poprvé,
musí předložit osvědčení o získané kvalifikaci vydané
příslušným rybářským svazem.
V případě vydání dalšího rybářského lístku žadatel předloží dříve vydaný rybářský lístek, popř. jiný doklad
osvědčující, že již držitelem rybářského lístku byl.
Žadatel se dostaví osobně a předloží doklad totožnosti.
Správní poplatek se hradí v hotovosti při podání žádosti.
Správní poplatek
■ na 1 rok činí 100 Kč
■ na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajiš ují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce činí 50 Kč
■ na 3 roky činí 200 Kč
■ na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajiš ují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
■ na 10 let činí 500 Kč
■ na 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které
zajiš ují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
činí 250 Kč.
Žádosti o vydání rybářských lístků vyřizujeme v úřední dny
pondělí a středa 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin.
Bližší informace poskytneme na tel. 318 403 174, 179, 167, 176

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VÍTÁNÍ DĚTÍ – PODZIM 2015
V listopadu jsme v reprezentačním sále slavnostně přivítali do společenství našeho města tyto nové malé občánky:

Tadeáš Pokorný
Ondřej Bubeníček
Matěj Kačena
Tereza Hrochová
Max Severa
Vilma Zárybnická
Eliška Krotká
Ondřej Novák

Marek Břenda
Ingrid Holická
Ella Moravcová
Dominik Záruba
Radovan Surynek
Markéta Břendová
Simona Kočovská
Jonáš Lavička

Děkujeme dětem ze
Základní školy Březnice za připravený
kulturní program a
věříme, že se rodičům
i dětem na této malé
odpolední slavnosti
líbilo. Přejeme všem
nově narozeným i jejich rodinám š astný
a spokojený život.
Další vítání připravujeme na jaro letošního roku. K vítání
je nutné se předem přihlásit (sledujte Březnické noviny
nebo se informujte na matrice MěÚ).

Významná životní jubilea:
80 let – Růžena Noháčková, Březnice 320
75 let – Helena Smrčková, Březnice 132
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

V Ý Z VA
Chcete najít svoji fotografii
v připravovaném kalendáři
na rok 2017?
Odbor kultury města Březnice
chystá vydání kalendáře s fotkami Březnice
a blízkého okolí. Podílejte se na jeho tvorbě!
Fotografie v tiskové kvalitě, které zhotovíte
během roku, pečlivě ukládejte
a do konce měsíce září 2016 je přineste
do Městské knihovny a Infocentra
(nosič – USB flash disk nebo CD).
Vybereme ty nejlepší a do kalendáře je zařadíme.
Kalendář bude v prodeji na konci roku 2016.

Dne 25. 2. 2016 uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Jan Noháček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manželka
a děti s rodinami.

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

Dne 29. ledna 2016 to byly čtyři roky,
kdy nás navždy opustila paní Marie Dušková
z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují děti a sourozenci s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naším tatínkem Lukášem Vajdou
a firmě PRO–DOMA, Erice Sýkorové
a Ing. Václavu Shrbenému za pomoc.
Dcery Lenka a Petra

2/2016
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2016
2. 2. 1850

před 166 lety počalo v Březnici úřadovat hejtmanství a v následující den 3. 2. byly předány spisy
bývalého patrimoniálního úřadu do rukou komisaře Trnky.

4. 2. 1851

před 165 lety odejeli z Březnice husaři pluku krále Hanoverského, kteří zde byli ubytováni a vystřídali je dragouni císařští.

5. 2. 1933

před 83 lety se konala řádná valná hromada okresní odbočky Zemědělské jednoty v Březnici. V hostinci u Zykmundů po zahájení probral předseda pan J. Bambas v obšírném referátě podrobné časové
zjevy hospodářské krise a uvedl četné náměty, jichž snadným uskutečněním dalo by se pro cenový
vývoj různých hospodářských potřeb mnoho udělati. Bylo navrženo, aby Zemědělské jednotě
do Prahy byla zaslána resoluce, ve které se žádá ústředí o vypracování návrhu novelisace zákonů
o pojiš ování dělnictva.

10. 2. 1863

před 153 lety slavila „Beseda občanská“ potvrzení stanov a zahájení činnosti mší, střelbou, proslovem jednatele učitele Kurzy a večerní akademií se společnou hostinou.

21. 2. 1542

před 474 lety zemřel v Březnici Jan Dobřenský z Dobřenic, který měl za manželku Annu, jednu
z dcer Zdeňka Malovce z Chýnova, majitele březnického panství. Pochován byl v bubovickém kostele, kde se zachoval jeho náhrobní kámen. Ve zdi kostelní zasazeno jest pět náhrobních kamenů
původně v podlaze chrámové umístěných. Nejstarší náhrobky patří Janu ze Svojšína (✝ 1483)
a Zdeňku ze Svojšína (✝ 1496). Dále jsou tu náhrobky Markéty z Pořešína (✝ 1529), Žitína z Myslovic s vyšlapaným již nápisem a Jana Dobřenského z Dobřenic (✝ 1542).

25. 2. 1931

před 85 lety městské zastupitelstvo ve schůzi doporučilo udělení koncese autodopravní pro: pana
Karla Tomana na tra Blatná - Drahenice a zpět, pro Adolfa Niče na tra Hvož any - Březnice
a zpět, pro pana Jaroslava Cikána na tra Březnice - Nepomuk a zpět, ježto místní potřeba toho
vyžaduje s ohledem na nutnost dopravy občanstva na týdenní a výroční trhy, pro styk s úřady
a umožnění turistiky, ježto tyto linky nemohou býti nahraženy stávající dráhou. Soukromá autolinka zamýšlí se periodicky zavésti mezi Blatnou, Březnicí a Příbramí.

26. 2. 1931

před 85 lety pořádal Okrašlovací spolek v Březnici valnou hromadu, v níž zvoleni: předsedou Kuthan Matěj - ředitel škol v. v., místopředsedou Konečný František - ředitel Městské spořitelny, jednatelem Žák Jaroslav - prokurista téhož ústavu, Schulz Jindřich - zástupce řídícího uč., správcem
parku Pavlů Rudolf - učitel obecné školy. Činnost: Spolek má před sebou mnohé úkoly, a proto žádá
nejen občanstvo města Březnice, ale i okolí o všestrannou pomoc. Zjev, že první valná hromada
musila se opakovati, aby mohlo být zvoleno 12 činovníků, nesvědčí o velkém zájmu.

V únoru 1869 před 147 lety byla vydána dvě vysvědčení ze zkoušky myslivosti a otázky ke zkoušce. Jsou to listinné dokumenty, jak se na myslivost, pronajímání honiteb a způsobilost myslivce-nájemce pohlíželo po vydání honebního zákona pro Čechy z roku 1866. Původní texty podávají zajímavý obrázek
o těchto zkouškách.
První vysvědčení s kolkem 50 krejcarů zní na jméno Jana Kováře ze Svojšic:
„Pan Jan Kovář občan ze Svojšic číslo 1 okres Blatenský, býl na jeho vlastní žádost z lovu zkoušen a odpověděl na všecký jemu dané otasky tak, že se vidím povinnován toto výsvědčení s tím
podotknutím výstavěti, že jmenovaný zkoušku z lovu, pak hájení, chránění a opatrování užitečné
zvěře dobře obstál a k zavádění a provozování lovu bez dozorce „za schopen uznán“.
Toto vše potvrzuji svím vlastnoručním podpisem a vytlačením pečetě“.
V Praze dne 20ho Února 1869
Antonín Brabec Forstmaister a zvěři lesní znalec u c. k. zemského Soudu v Praze číslo 1317/II
Druhé vysvědčení na jméno Františka Štěpána z Hudčic č. 39 jest úplně stejného textu.
Písemné otázky jsou skoro stejné.
Otázky pro Pána Františka Štěpána občana Hudčic číslo 39 předevzdané v Praze dne 15. února
1869.
I. Otázka skolika dílu pozustava ručnice a jak se ti dili menujou.
II. Jak se menuje všecko nařadí co je pro chytani korobtví a bažantu.
III. Která zver se pocitá užitečna a která škodná.
IIII. Je dovoleno pachtířovi lova dle nového honebního zákona celi rok užitečnou zveř odstřelovat.
V. V kterém měsici se ramluje zajíc, kolikrát za rok mnoholi položí a je dovoleno odstřelit.
VI. Co na pachtíř lovu nanejvíce pozorovat kdiž je polození revír pahrbkovite a kopcovate.
VII. Je také užitečna zvěr nemocem podrobena sčeho pozůstává a jak se menuje.
VIII. V kterím mnesíci se pojima srnec.
IX. Je taki zapotřebí aby se užitečne zvěři zimniho času při moc času potrava překladala.
X. Je to užitek pro rolníka kdiž pachtíř na lovišti mnoho zveře zanechá.
Antonín Brabec Forstmaister a přís. lesní znalec u c. k. zemského Soudu v Praze - 1317 - II.
Zkoušky tyto byly požadovány okresními úřady pro nájemce honitby a musely být konány u soudního znalce.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

11. února 2016 v 16.30 hodin – literárně –
hudební pásmo „Hovory k tobě“ – s autorkou
knihy Lenkou Vlkovou a hudebním doprovodem

■

do 26. února – 42. ročník soutěžní výstavy
„Požární ochrana očima dětí pro rok 2016“ –
(společně s Kolektivem mladých hasičů SDH
Březnice)

■

Tematická výstavka knih – Arnošt Lustig – 5 let
od úmrtí českého židovského spisovatele a publicisty

Dětské oddělení na ZŠ
■
■

České dějiny očima psa – beseda pro 4. ročníky
Slavnost abecedy a čtení – hra a čtení pro
1. ročníky

Dětské oddělení – Abeceda moudrosti

Městská knihovna Březnice se zapojila do projektu
„KNIHA DO VLAKU“
Městská knihovna Březnice se společně s Českými
drahami zapojila od února letošního roku do nekomerčního projektu „Kniha do vlaku“ , který se zaměřuje
na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné
půjčování knih, případně časopisů. Městská knihovna
nabízí cestujícím novou službu, která již funguje
na mnoha dalších železničních stanicích, v některých
zdravotnických zařízeních, veřejných parcích a v jiných
institucích ČR, a do které je již zapojeno mnoho dalších
knihoven.
Městská knihovna umístila do prostoru nádražní budovy železniční stanice Březnice polici s knihami, které
si mohou cestující volně půjčovat. Police je označena
a přístupná dle otevírací doby nádražní budovy. Vše funguje na principu „vezmi knihu – vra knihu“. Cestující
si vypůjčí na březnické železniční stanici libovolný titul

a je na jeho rozhodnutí, zda ho vrátí, přinese jiný nebo
věnuje do knihovničky více knih. Vrátit knihu může na
libovolné železniční stanici, na které je umístěna police
s knihami. Stejně tak může cestující knihu půjčenou jinde vrátit v Březnici.
Knihy budou průběžně doplňovány a kontrolovány.
Většina knih jsou již vyřazené tituly a takto dostanou
šanci najít si svého čtenáře. Knihy může samozřejmě
věnovat kdokoliv. Podle statistiky přečte každý Čech
za rok 13 knih, z toho koupí pouze 2. Knihovny v České
republice registrují ročně na 41 milionů výpůjček.
Zapojením do tohoto projektu chceme rozšířit naše
služby, popularizovat čtení, zpříjemnit cestujícím čekání
na vlakové spojení a dlouhé cestování.
Kateřina Štěrbová
Městská knihovna

POJĎTE DO KINA
Také v měsíci únoru jsme pro vás připravili celou řadu
zajímavých snímků. Program najdete na zadní straně
Březnických novin nebo na webových stránkách http://
www.breznice.cz/kultura/kinokavarna-/. Hned první
středu v měsíci 3. 2. vás zveme na islandskou černou
komedii Berani. Bratři Gummi a Kiddi bydlí kousek od
sebe, přesto spolu nemluví čtyřicet let. Každý se stará
o své stádo ovcí, a pakliže si chtějí něco říci, pošlou si
vzkaz přes Kiddiho psa. V údolí se však objeví klusavka, a tak nezbývá nic jiného, než dát všechna stáda porazit. Ve filmu najdeme všechno: drsné umanuté muže,
jež tvrdohlavě stojí proti přírodě, světu i sobě samým.
Zatravněné pláně, volně pobíhající zvířata, na obzoru
zasněžené hory. Emotivní film o bratrech a ovcích je
díky skvěle napsaným postavám či přítomnosti výborného suchého humoru skvělou sondou do klasického islandského venkovského života prostých lidí. V rámci
Klubové středy promítneme 10. 2. celovečerní dokument

o Filipu Topolovi Takovej barevnej vocas letící
komety. Film, který působí komorně až skromně, stejně
jako jeho hlavní aktér, je silnou vzpomínkou a připomínkou jedné významné osobnosti české kultury posledních čtyř desetiletí. V neděli 14. 2. vás zveme na komedii Zbrusu Nový zákon. Bůh existuje, je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí a celé
dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný příběh, protože tenhle
Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru,
která ho nemůže vystát. Až jednou školačka, po poradě
se starším a známějším „bráchou“ čili Ježíšem, uteče
z domova. Ale ještě předtím vytáhne z tatínkova počítače data smrti všech lidí na Zemi a rozešle jim je esemeskou. Čeká vás hravá a někdy trochu cynická podívaná
se skvělým situačním humorem.
Na setkání s vámi se těší všichni zaměstnanci březnického kina.
Petra Bartoníčková
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Městská knihovna Březnice
a Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice

vás zvou na

TANEČNÍ KURZY

Vás zvou na

základního kola prací dětí,
žáků, studentů a oddílů

začínáme v pátek 5. února 2016
Taneční kurz pro pokročilé v 17 hodin
Kurz je určen všem tanečním párům, které již dříve
absolvovaly taneční kurzy a pamatují si základní kroky
většiny známých tanců. V kurzu se budou jednotlivé tance
rozvíjet o další figury a rytmizace.

Základní taneční kurz pro dospělé v 19 hodin
Kurz je určen pro všechny páry,
které základním kurzem neprošly nebo pro ty,
kteří si chtějí základní kroky připomenout a oživit.
Naučíte se většinu známých tanců od jejich základů.

Výuka bude probíhat v měsíci únoru
každý pátek v Kulturním domě Březnice.

42. ročník soutěžní výstavy

POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ
PRO ROK 2016
„PŘIJĎTE
H L A S O VAT ! !“

cena 400 Kč/osoba
Platba kurzovného proběhne před 1. taneční lekcí
5. února 2016.
Vy všichni, kteří ještě váháte, přijte se na první lekce podívat.

od 18. ledna 2016
do 26. února 2016

„Když trénuješ, učíš se kroky a učíš se kroky a učíš se kroky.
Tak to jde dlouhý čas.
A pak, jednoho dne, se naučíš tančit, a to je velká změna.“
Bill Austin
Informace v kanceláři KD nebo na tel. 318 682 153, 731 456 761.

do Městské knihovny

Mìstská knihovna Bøeznice
Vás srdeènì zve

na literárnì – hudební pásmo

„HOVORY K TOBÌ“
Úryvky z knihy bude èíst její autorka
Lenka Vlková.
Hudební doprovod - Jiøí Hejnic (zpìv, kytara, baskytara)
- Pavel Kabíèek (zpìv, kytara, housle)
Pøijïte strávit pøíjemný ètvrteèní podveèer
do

Mìstské knihovny 11. února 2016
v 16.30 hodin
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
■ 3. 2. 1896 – před 120 lety – se v Jilemnici narodil český spisovatel Jaroslav Havlíček. Vystudoval reálku v Jičíně (maturoval v roce 1913). V roce
1914 absolvoval abiturientský kurz obchodní akademie Chrudim a začal studovat na ČVUT v Praze. Roku 1915 byl
jako jednoroční dobrovolník odveden do
první světové války, zúčastnil se bojů
v Rusku, v Itálii a v roce 1919 na Slovensku. V roce 1919 obnovil vysokoškolská
studia, začal v rámci praxe pracovat jako
úředník v Živnostenské bance v Praze,
kde již zůstal, zatímco studií zanechal.
V roce 1921 se oženil. Zemřel 7. dubna
1943 v Praze na vyčerpání v důsledku
zánětu mozkových blan. Z díla: Synáček,
Petrolejové lampy, Helimadoe, Neviditelný, Zánik městečka Olšiny, Skleněný
vrch aj.
■ 21. 2. 1846 – před 170 lety – se narodil básník, prozaik, novinář a cestovatel
Svatopluk Čech. Dětství prožil na Benešovsku a v Litni na Berounsku. Vystudoval piaristické gymnázium a práva
v Praze. Přispíval do almanachu Ruch
a časopisu Květy, od roku 1871 byl redaktorem Světozoru. V letech 1873 –
1876 působil jako redaktor Lumíru,
krátce i v Národních listech. V roce 1873
byl členem advokátní kanceláře ve Slaném, téhož roku však praxe zanechal
a věnoval se jí až v letech 1876 – 1879,
kdy byl členem advokátní kanceláře
v Praze. 3. července 1890 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění (členství se vzdal v roce 1895). Hodně
cestoval, navštívil Kavkaz, Chorvatsko,
Dánsko, Polsko, Itálii, Francii. Konec života trávil v Praze na Letné, v Holešovicích a v Tróji. Zemřel 23. února 1908 a je
pohřben na Vyšehradě. Z díla: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do
XV. století; Pravý výlet pana Broučka do
Měsíce; Matěj Brouček na výstavě; Humoresky, satiry a drobné črty; Nové písně; Hanuman; Ikaros; Jestřáb kontra
Hrdlička; Adamité aj.
■ 21. 2. 1921 – před 95 lety – se v Kladně narodil Zdeněk Miler, výtvarník, re-

KNIHOVNA
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žisér animovaných filmů, ilustrátor dětských knížek, tvůrce známého krtečka.
Svoji uměleckou činnost začal ve zlínských filmových ateliérech. V roce 1945
začal pracovat v barrandovském studiu
Bratři v triku (pod vedením Jiřího Trnky). Vytvořil také logo studia, tři kudrnaté malé kluky v námořnickém tričku.
Jeho prvním samostatným dílem byl
animovaný příběh „O milionáři, který
ukradl slunce“ na námět pocházející z
díla Jiřího Wolkera. Nejvíce však proslul
animovaným seriálem o Krtečkovi, který
je i dnes mezi dětmi velmi oblíbený. Zajímavostí je, že seriál o Krtečkovi není
mluvený (s výjimkou 1. dílu – Jak krtek
ke kalhotkám přišel), Krteček a jeho
malí kamarádi pouze vydávají zvuky –
citoslovce, což jsou vlastně hlasové
záznamy jeho dvou malých dcer Kateřinky
a Barborky. Svoji bohatou výtvarnou činnost rozšířil i o ilustrace dětských knížek. Dále je autorem animovaných seriálů O cvrčkovi, O štěňátku.
■ 24. 2. 1921 – před 95 lety - se narodil
Ludvík Aškenazy, spisovatel, reportér,
rozhlasový pracovník, dramatik, scénárista. Maturitu složil roku 1939, maturoval v polské Stanislavi. Poté studoval
v polském Lvově slovanskou filologii.
Za druhé světové války působil v 1. československém armádním sboru v SSSR
vedeném Ludvíkem Svobodou, bojoval
i u Sokolova. S naším vojskem se vrátil
do vlasti a ihned po návratu, v květnu
1945, se seznámil a poté oženil s Leonií,
dcerou německého spisovatele Heinricha
Manna. Narodili se jim synové Heinrich
(Jindřich) a Ludwig Mann, budoucí režiséři. Po roce 1945 působil (až do začátku
50. let) v pražském rozhlase jako reportér a zahraničně politický komentátor.
Později byl spisovatelem na volné noze.
Roku 1968 emigroval s rodinou do tehdejšího západního Německa. Byl i nadále spisovatelem na volné noze. Až do
roku 1976 žil v Mnichově. Pak se odstěhoval do Itálie, kde 18. března 1986
v Bolzanu zemřel. Z díla: Z modrého zá-

pisníku, Sto ohňů, Psí život, Květnové
hvězdy, Milenci z bedny aj.
■ 26. 2. 2011 – před 5 lety - zemřel český židovský spisovatel a publicista světového významu, autor celé řady děl s tématem holokaustu Arnošt Lustig. Narodil se 21. prosince 1926 v Praze do rodiny malého obchodníka. Po absolvování
obecné školy začal studovat na reálce, ze
které však byl roku 1941, jako Žid, z rasových důvodů vyloučen. Poté se vyučil
krejčím. 13. listopadu 1942 byl poslán
do Terezína; později do Osvětimi a Buchenwaldu. V dubnu 1945 jako zázrakem
uprchl z transportu smrti (z Buchenwaldu do Dachau). Až do konce války se
ukrýval. Během holokaustu přišel téměř
o celou svoji rodinu, což jej hluboce poznamenalo, a tak se jeho díla už od prvních povídkových souborů zabývají právě
tematikou Židů a druhé světové války.
Od roku 1946 studoval na Vysoké škole
politických a sociálních věd, začal také
přispívat do novin a časopisů. Roku 1948
odjel do Izraele, jako zpravodaj Lidových
novin v izraelsko-arabské válce. Po návratu pracoval jako redaktor Československého rozhlasu. Poté byl vedoucím
kulturní rubriky týdeníku Mladý svět
a scenáristou Čs. filmu (Barrandov). V průběhu padesátých a šedesátých let vystřídal několik zaměstnání. Byl členem Komunistické strany Československa.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 emigroval do Jugoslávie,
kde působil v záhřebském filmovém studiu, poté žil v Izraeli, v roce 1970 se nakonec usadil v USA, kde od roku 1973
přednášel film, literaturu a scenáristiku
na Americké univerzitě ve Washingtonu.
V roce 1978 byl na washingtonské American University jmenován profesorem.
V roce 1995 se stal šéfredaktorem české
verze časopisu Playboy. Zemřel v Praze
26. února 2011. Z díla: Dita Saxová;
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou;
Dívka s jizvou; Vlny v řece; Démanty
noci; Velká trojka; Hořká vůně mandlí;
Bílé břízy na podzim; Krásné zelené oči
aj.
Připravila Kateřina Štěrbová

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Hillier Jennifer – Pronásledovaná –
doktorka Sheila je učitelkou psychologie,
odbornicí na lidské chování a dobře ví, že
flirtovat s přitažlivým, okouzlujícím univerzitním studentem znamená zahrávat
si s ohněm…
Matysová Veronika – Míša v síti –
osamělá dívka, bez mámy a s otcem, který se doma objeví jen občas, hledá porozumění ve virtuálním světě, kde číhá
netušené nebezpečí…
Harrisová Lee – Vražda na Den práce – Případ bývalé jeptišky – bývalá jeptiška Chris Benettová pátrá tentokrát po
vrahovi a žháři

Kalbová Maria Garcia – 101 způsobů jak mučit manžela – každý muž si
občas zaslouží trochu potrestat – mučit,
můžete mu např. schovat ovladač od televize, vypít poslední pivo, jít na oběd se
svým ex, vzít ho na dlouhé nákupy do
obcho áku a pak už si jen vychutnávat
své vítězství
Matysová Veronika – Patricie – zvítězí láska odhodlané mladé ženy, nebo
závislost na alkoholu?
Hanibal Jiří – Neklidná duše Evy
z Rožmberka – autor ve své knize líčí
pohnuté, mnohdy dramatické osudy Evy
z Rožmberka, sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka

Scanlan Patricia – Město žen – celosvětový bestseller o třech mladých ženách, které narážejí na problémy života
a právě proto oceňují vzájemné přátelství
McBain Ed – Štědrý večer v 87. revíru – betlémská idyla v zasněženém
velkoměstě, je Štědrý večer a ve městě je
nebývalý klid…
Smith McCall Alexander – Srdce
africké krásky – seznamte se se samorostlou botswanskou detektivkou, paní
Precious Ramotswe, která nedá ani ránu
bez oblíbeného čaje rooibos a staré bílé
dosluhující dodávky, před jejímž důvtipem a vynalézavostí se třesou lumpové,
darebáci a ničemové v celé Botswaně
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Brownies s tvarohovým krémem k Valentýnu
(do muffin – 12 porcí)
Ingredience:
Těsto: 120 gramů kvalitní hořké čokolády, 113 g másla, 250 g
cukru krupice/krystal, 1 lžička vanilkového extraktu, 3 velká
vejce, 50 g hladké mouky, 50 g polohrubé mouky, špetka soli
Tvarohový krém: 250 g plnotučného tvarohu, 65 - 70 g cukr
moučka, 1 lžička vanilkového extraktu, půl kelímku smetany
Postup: Předehřejeme troubu na 170°C a nachystáme si 12 košíčků na muffiny (silikonové, nebo silikonové + papírové, nebo
plech na muffiny + papírové - papírové dejte 2 - 3 košíčky do
sebe). Čokoládu nalámeme na kousky, máslo nakrájíme na kostičky a společně rozpustíme ve vodní lázni. Mícháme, až se
nám oboje spojí. Necháme trochu vychladnout (5 minut) a vmícháme postupně cukr, vanilku a vejce - jedno po druhém. (Můžeme použít mixér). Nakonec přimícháme oba druhy mouky
a sůl a promícháme vařečkou jen do té doby, než se vše spojí.
Rozdělíme do košíčků a pečeme 20 - 25 minut - spíše méně,
než více. Brownies mají být vlhké a jakoby nedopečené. Hotové
jsou, když ještě na špejli zapíchnuté doprostřed zůstávají vlhké
kousky těsta a nahoře je pevná krusta, pod kterou těsto vypadá
nedopečeně. Nepečte je déle, nebo budou vysušené. Nahoře
budou popraskané (takto mají vypadat). Brownies ozdobíme
tvarohovým krémem a můžeme posypat čokoládovými hoblinkami.
Tvarohový krém: Vyšleháme tvaroh dohladka, přidáme extrakt
a postupně přisypáváme prosátý cukr. Pokud se bude krém zdát
málo sladký, přisypeme ještě cukr. Nakonec přišleháme půl
kelímku smetany. Pokud je krém příliš tekutý, dáme ho cca
na 30 minut do ledničky.

Řezy „Karamelky“ k Valentýnu
Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 4 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce teplé až horké vody
Na povrch: 1 marmeláda (džem), cca 1,5 balíčku piškotů, rum
+ voda (cca 1 dcl v poměru 1:1), čokoládová poleva (či čokoláda na vaření + kousek 100% tuku)
Krém: 1 Salko, 1 tvaroh a kostka másla

❦

Postup: Celou neotevřenou konzervu slazeného kondenzovaného mléka dáme do vody a cca 2 hodiny vaříme (vodu doléváme, aby byla plechovka stále při varu pod vodou), v téže vodě
pak necháme vychladnout – nejlépe do druhého dne. Vychladlé
otevřeme a vyšleháme s máslem a tvarohem (nebo – 1 uvařené
Salko + 1 máslo a karamelový pudink ze 400 ml mléka bez
cukru). Žloutky ušleháme s cukrem a přidáváme po lžících
vodu. Pak vmícháme mouku, nakonec sníh z bílků. Vše opatrně
promícháme a rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech či na
pečicí papír a upečeme. Vychladlý korpus potřeme silněji marmeládou či džemem, poklademe piškoty, které jsme smočili
ve vodě s rumem (1:1). Pak potřeme karamelovým krémem
a polijeme čokoládovou polevou. Pokud chcete mít povrch dvoubarevný, tak ještě vidličkou děláme vlny až do krému. Dáme
ztuhnout do lednice.

Valentýnské vafle
Ingredience: 300 g polohrubé mouky, 4 vejce, 250 g smetany
ke šlehání, 200 g másla, 100 g škrobu, 150 g cukru
Postup: Změklé máslo s cukrem a vejci našleháme do pěny,
přidáme smetanu a nakonec vmícháme mouku a škrob. Pak
upečeme ve vaflovači a ozdobíme podle vlastní fantazie a chuti.

Valentýnské koblížky z trouby
Ingredience: 500 g hladké mouky, 250 ml vlažného mléka,
1 žloutek, 40 g cukru krupice, 50 g másla, špetka soli, 1 vanilkový cukr a 1 kostka droždí (kvásek), na potření: kousek
másla a lžička rumu
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme těsto ručně nebo
v domácí pekárně. Těsto necháme 1/2 hodiny vykynout. Potom
si těsto rozdělíme na části a rozválíme plát, ze kterého vykrajujeme kolečka pomocí sklenice. Na polovinu koleček klademe
povidla nebo marmeládu a druhým kolečkem přikryjeme. Kraje důkladně stlačíme. Naskládáme na plech vyložený pečicím
papírem (nebo vymazaný). Před vložením do trouby necháme
ještě 20 minut vykynout a pak pečeme při 170°C cca 13 minut.
Ihned po vytažení z trouby potíráme rozpuštěným máslem
s jednou lžičkou rumu a pocukrujeme.
Připravila Marie Kováříková

Zdroj: Internet

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXIII. ❦

Jmelí bílé
- stálezelený keř rostoucí v kulovitých trsech s průměrem asi 30
až 60 cm
- roste na hostitelské rostlině,
ze které přísavnými kořínky čerpá
vodu
- žlutozelené listy obsahují chlorofyl a vytváří si vlastní asimiláty
- každý rok přirůstá na větvičce jeden článek
- listy jsou vstřícné, přisedlé, kožovité, neopadavé
- jednopohlavné samčí nebo samičí květy se vyvíjí po dvou až
čtyřech v úžlabí větviček
- opyluje je hmyz
- plody jsou bílé bobule s lepkavou slizovitou dužinou
- roste od nížin až do horských oblastí
- některé typy parazitují na listnatých a jiné na jehličnatých
stromech
- mladší větvičky se v prosinci až v únoru sbírají strháváním
ze stromů
- větvičky se suší ve vrstvách nebo svazečcích při teplotě do
40°C

- mezi jeho léčebné účinné látky patří polypeptid viskotoxin,
cholin, acetylcholin, živice, silice, škrob a další
- keltské kmeny věřily, že tato rostlina ochraňuje před démony
– odtud pochází tradice vánočních a novoročních větviček,
které prý do domu přinášejí štěstí
Použití:
- v medicíně i lidovém léčitelství
- při srdečně-cévních potížích: ke snižování vysokého krevního
tlaku, při ateroskleróze, při srdečních neurózách
- je to však jedovatá rostlina a při jeho užívání je nutné poradit
se s lékařem

Pepř
- malé bobule popínavé rostliny
- sbírají se zelené a nezralé plody
- suší se na slunci, kde se scvrknou,
ztvrdnou
- již od antických dob je toto koření jedním z nejvzácnějších
- staří Římané ho oceňovali více než zlato
- prodává se několik druhů pepře: bílý (pochází ze stejné rostliny jako černý, ale bobule se nechají dozrát, dokud nejsou
červené, potom se z nich odstraní slupky), zelený (nesuší se,
ale konzervuje nebo zmrazuje)
Připravila Kateřina Štěrbová
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v Březnici
14.00 hod. • sraz na autobusovém nádraží
14.30 hod. • průvod městem
(ulice Rožmitálská směrem na Náměstí)
14.45 hod. • vystoupení školáků ze ZŠ Březnice
15.00 hod. • vystoupení pouličního divadla SACRA CIRCUS
prodej medoviny, teplých nápojů, sladkostí, trdelníků
a zabijačkových pochoutek

16.00 hod. • BRICK CIRCK – CIHLOREVUE
– clownerie pro děti každého věku
17.00 hod. • MASOPUSTNÍ VESELICE
– k poslechu a tanci hraje skupina NANGA PARBAT

Pořadatelé a organizátoři: Město Březnice – odbor kultury, spolek K.G.B., školáci ZŠ Březnice,
Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice, Baráčnická obec Bozeň a celá řada dobrovolníků.

2/2016
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MASOPUST V BŘEZNICI
Přij te v sobotním odpoledni 13. února 2016 přivítat a zapojit se do veselého a barevného průvodu
maškar, který se vydá od autobusového nádraží na Náměstí a zakončen bude masopustní veselicí
v kulturním domě. Vítány jsou maškary jakéhokoliv druhu, věku, pohlaví a tvaru! O doprovodný
program se postarají školáci ZŠ v Březnici a členové pouličního divadla SACRA CIRCUS. To přiveze
do Březnice tradiční postavy českého masopustu v nadživotní velikosti – Kominíka a Smrtku. Těšit
se můžete také na teplou medovinu, sladkosti, trdelníky a zabijačkové pochoutky – jitrnice, jelita,
tlačenku a další masné výrobky. V kulturním domě předvede divadlo Sacra Circus Cihlorevue clownerii pro děti každého věku. Cihlu můžete vrtat, lámat, stavět, házet, vařit, kousat, drtit, mlít,
obdivovat ji, tančit s ní a… Uvidíte, co všechno je klaun schopen s cihlou vymyslet a předvést.
Při melodiích v podání taneční skupiny Nanga Parbat si možná zatančíte 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

Tomáš KOČKO & ORCHESTR,

jsou dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku.
Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko,
hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Jejich hudba je world music s moravskými kořeny. Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do povědomí širší veřejnosti s recitálem, ve kterém
uvedl zhudebněnou poezii básníka píšícího v dialektu beskydských horalů - Ladislava Nezdařila.
Druhou významnou částí jejich repertoáru je původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tématikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár
doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy. Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, etnickou
hudbou i jazzem.

Město Březnice – odbor kultury zve na

koncert

Tomáš KOČKO
& ORCHESTR
world music inspirovaná
moravskou tradiční hudbou
Kulturní dům Březnice
15. 3. 2016 od 19 hodin
vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek v Městské knihovně a Infocentru.
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Město Březnice
společně s kapelou

5 o´clock coffee
zvou na

SPOLEČENSKÝ

PLES

sobota

6. 2. 2016

od 20 hodin v Kulturním domě Březnice
k poslechu a tanci hraje 5 o´clock coffee
Doprovodný program:

Retro módní přehlídka v podání spolku Orel Kasejovice
Ochutnávka vín z Jevíněvského vinařství
Vstupné 120 Kč Vstupenky v předprodeji od ledna v Městské knihovně
Bližší informace na tel. 737 263 637, 318 682 153 nebo 731 456 761.
www.breznice.cz www.b-kvintet.cz
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MĚSTO BŘEZNICE VÁS ZVE NA SPOLEČENSKÝ PLES
Dovolujeme si vás touto cestou pozvat na Společenský ples, který pro širokou veřejnost připravil odbor
kultury Města Březnice společně s kapelou 5 o’clock
coffee. V jejich podání uslyšíte známé melodie v rytmu
waltzu, tanga, swingu, rock’n’rollu, latiny, lidových písní,
polky a valčíku. O doprovodný program se postará spolek Orel Kasejovice. Uvidíte Retro módní přehlídku ze
30. let minulého století, budete moci obdivovat krásné
dámy i elegantní pány. Přehlídka je proložena krátkými
scénkami, které dotvářejí dobovou atmosféru a vnáší
lehký humor do celého dění. V průběhu celého večera
můžete ochutnat čistě přírodní víno z Jeviněvského vinařství z oblasti Mělnicka. Pěstování vinné révy má
v obci Jeviněves dlouholetou tradici. První zmínka pochází již z roku 1295. Mimo jiné se na těchto vinicích
točí oblíbený seriál Vinaři.

Členové spolku Orel Kasejovice

Přij te si zatančit a pobavit se v sobotu 6. února 2016 do kulturního domu, začátek ve 20 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!
Petra Bartoníčková

L@VEČKY v roce 2015
S nástupem nového roku se spousta z nás ohlíží a bilancuje.
A tak bychom i my, za náš tým, rádi shrnuli loňský rok. V roce
2015 náš nápad spatřil světlo světa s tzv. STARTOVACÍM
PROJEKTEM. Ten zahrnoval výrobu a instalaci 2 kovaných
L@veček. Podařilo se, a do konce roku jsme obě L@večky pokřtili. V červnu HUDEBNÍ na zámku Březnice. A v listopadu
druhou na návsi v BUBOVICÍCH. Děkujeme všem zúčastněným za podporu!
Nemůžeme opomenout SOUTĚŽ s názvem: „Těšíme se na
L@večky!“, kde vítěz nejoriginálnější fotografie, na jakékoliv
lavičce, získal tablet Lenovo. S úspěchem jsme také zprovoznili první verzi webových stránek, na kterých najdete, mimo jiné,
i zábavný kvíz pro každou z L@veček. Natočili jsme také
prvotní SPOT o projektu.
Ani další rok nebudeme zahálet! Připravujeme novou verzi
webových stránek, aplikaci pro smart phony, soutěže a mnoho
dalšího. Pokud se bude dařit, udržíme si Vaši podporu a zájem,
a získáme dostatek finančních prostředků, můžeme se těšit na
nové L@večky!

Bubovická L@večka

Krátký rozhovor s panem Romanem Pauschem,
autorem projektu:
Za jakých okolností a kdy Vás napadla myšlenka tohoto projektu?
První impuls byl, když jsem stále častěji vídal lidi, jak sedí na
lavičkách s mobilními telefony v ruce. Řekl jsem si, že by bylo
fajn, kdyby měli možnost se dovědět o místě více informací
a zpestřit si, třeba čekání, nějakou místní hrou nebo soutěží. Navíc kovanou lavičku už jsem měl v plánu udělat dlouho a v tu chvíli mi přišlo fajn spojit technologii s originální kovanou lavičkou.

Hudební L@večka

Je možné u Vás L@večku objednat? Jak tento proces probíhá?
Je několik způsobů jak získat L@večku. Nejrychlejší cestou
je standardní objednávka zakázkové výroby. Další možností je
vytipovat lokalitu, poslat nám žádost o umístění L@večky,
pomoci získat sponzory z dané lokality a počkat, než se vybere
dostatek prostředků na realizaci.
Jakým způsobem projekt financujete?
Startovací projekt, tedy realizaci dvou L@veček, jsem z větší
části financoval z vlastních zdrojů, ale nezanedbatelnou částí
byl příjem z reklamy, a už na internetu nebo sponzoringem.
V letošním roce se pokusíme získat prostředky na programing
formou tzv. crowfundingu (získání prostředků od velkého
množství přispěvatelů po malých částkách).
Jste spokojený s tím, co jste se svým týmem v loňském roce dokázali?
Ano, jsem spokojený. V loňském roce jsme udělali kus práce.
Podařilo se nám představit projekt a pokřtít 2 krásné L@večky.
Jistě máte plány do budoucna. Prozradíte nám je?
V letošním roce uvedu do provozu systém lavecky.eu, který
je nezbytnou součástí celého projektu. Součástí systému bude
aplikace pro smart zařízení, která lidem umožní mnohem jednodušší přístup k informacím a lepší možnost zapojit se do
dění na L@večkách. Určitě bych rád umístil L@večky v dalších lokalitách.
Existuje místo, kde byste si Vy osobně přál umístit L@večku?
Velmi se osvědčila L@večka na zámku v Březnici a musím říci,
že takové umístění mě láká i v okolních městech. Třeba na
zámku v Blatné nebo v Rožmitále pod Třemšínem a na Svaté
Hoře v Příbrami by se také hezky vyjímala.
Veronika Nejedlá, koordinátorka projektu
www.lavecky.eu
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Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO PALACE

úterý 2. února 2016 od 19 hodin
Ray Cooney a John Chapman:

Do ložnice vstupujte jednotlivě!
Hrají: Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová, Monika Absolonová / Adéla Gondíková /
Kateřina Lojdová, Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Želenská,
Filip Tomsa, Lukáš Vaculík, Martin Zounar a další
Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham
se svou ženou Joanou původně plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto hodlá k jednomu ze svých četných
mimomanželských záletů využít Philipův obchodní společník Henry Lodge... Netuší ale, že za stejným cílem
k Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit.
Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám mladému bytovému architektovi Spenlowovi, který
v současné době sídlo Markhamových zvelebuje… Velkolepému zmatku však nasadí korunu populární autorka
knížek pro děti, která se v bytě objeví nečekaně a chce svěřit vydání svého díla právě nakladatelství,
které patří Henrymu a Philipovi.

Odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
Cena 330 Kč, 360 Kč a 400 Kč (včetně dopravy).
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Město Březnice – odbor kultury zve na

„CESTY ZA DIVADLEM“

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

čtvrtek

28. dubna 2016

od 18 hodin

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
POHÁDKOVÁ KOMEDIE PRO CELOU RODINU.
Kultovní filmová legenda ožije na jevišti Kongresového centra Praha a přinese spoustu scénických kouzel,
magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“,
„Dumky, žalky“ nebo „Pramen zdraví z Posázaví“ znovu zazní v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska.

Hrdiny veselé hudební komedie jsou studenti, kteří vytáhnou do boje proti některým úředníkům ze své obce,
když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku
a jeho dcerky Leontýnky obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, se jim podaří dosáhnout cíle.
Hrad je opraven a předán do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud nesmrtelných bytostí,
se díky čarovné kopretině darované Dlouhým Jendou stane normální dívka…
Výpravný rodinný muzikál „A žijí duchové“ na motivy filmu Oldřicha Lipského přináší producenti muzikálu
Mamma Mia! V režii Antonína Procházky se představí známí herci a zpěváci: Roman Vojtek, Jiří Langmajer,
Vladimír Kratina, Jana Boušková a další zvučná jména….

Odjezd z autobusového nádraží v 15.30 hodin.
Cena 590 Kč, děti do 12 let 440 Kč + doprava 150 Kč. Kupte svým dětem zážitkový dárek, bude stát za to!
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

ÚNOR 2016
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
úterý
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY –
pro děti od 3 do 6 let
středa
od 09:00 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 09:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další
pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

Rodinné centrum Pampeliška
Březnice
a Kulturní Gang Březnice
za podpory města Březnice

srdečně zvou děti
i jejich rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL
5. března 2016 od 15.00 hod.
v kulturním domě v Březnici
Bližší informace v dalším vydání novin nebo
sledujte plakáty.

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:00
středa
od 14:30
od 16:10
od 17:00
čtvrtek
od 16:00
od 18:00

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro pokročilé
s Fritzie Černou
ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. ročníků
s Eliškou Moravcovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
pondělí 8. 2. od 17:00 Něžná náruč rodičů – manipulace
s dítětem v souladu s jeho psychomotorickým vývojem
s Maruškou Prüglovou
RC Pampeliška se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který se uskuteční v týdnu 8. - 14. 2. 2016
čtvrtek 25. 2. od 10:00 Malý maškarní bál
Taneční a soutěžní dopoledne pro nejmenší děti a jejich
rodiče v herně RC.
P ř i p r a v u j e m e : Velký maškarní bál v KD Březnice (5. 3.),
jarní výtvarné dílny, jarní burza, zdravé pečení
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte prosím naše webové stránky.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL v Hlubyni
Rybářský spolek a obec Hlubyně pořádají
dne
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20. 2. 2016 od 14 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v kulturním domě v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.

BŘEZNICKÉ NOVINY

22

ZŠ

2/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
„SAZKA
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“
I letos jsme se zapojili do víceboje, který je součástí projektu
s názvem „ČESKO SPORTUJE“ Českého olympijského výboru
na podporu zdravého životního stylu. Z loňského roku již známe všechny disciplíny, proto nám jejich plnění nedělalo žádné
problémy. Vzhledem k tomu, že se nám povedlo splnit a hlavně
zapsat do administrace všech osm disciplín v co nejkratší době,
získali jsme pro školu jako odměnu sportovní vybavení v hodnotě 2000 Kč. Pro žáky je opět nachystané sportovní vysvědčení, které obdrží na konci školního roku, a pro nejmenší tréninkový deník. Po celý rok se budeme zapojovat do vyhlášených
doplňkových disciplín, které budou průběžně bodovány. Školy,
které obdrží nejvíce bodů, budou odměněny sportovní hlídkou
a hlavně finanční odměnou na vybavení tělocvičen. Uvidíme,
jestli se nám na nějakou odměnu povede dosáhnout. Tu největší ale už máme. Všichni žáci naší školy splnili s velkou chutí
všech osm disciplín.
Tímto bych chtěla opět poděkovat všem
rodičům, kolegům a hlavně dětem
za skvělou spolupráci.
Petra Šoffrová, vyučující Tv

Basketbal chlapců
Dne 3. 12. 2015 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců
IV. kategorie. Skupina se odehrála na ZŠ Školní, kde jsme se
utkali s domácí ZŠ a se ZŠ Milín. Díky výhře a prohře jsme se
utkali ještě se ZŠ Pod Svatou Horou o postup do finálové skupiny na ZŠ Březové Hory. Tento zápas jsme těsně prohráli 12:9.
Školu reprezentovali: P. Fiřt, R. Koňas, L. Kurfiřt, J. Máša,
M. Petráň, V. Šafránek, A. Vejšický, L. Veselý a M. Zemek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Martin Zárybnický, vyučující Tv

Světla v sále zhasla a my jsme se vydali na výpravu do vesmíru.
Potkávali jsme planety, planetky, komety sluneční soustavy.
Do nastavených dlaní nám padaly asteroidy.
Tento nádherný program završil naše studium vesmíru.
Odměnou za velice pěkné chování dětí byl vánoční strom na
plzeňském náměstí, chutný trdelník nebo teploučký čaj.
Mgr. Jana Čížková, Mgr. Miroslava Gardoňová

Po stopách Židů…
Židé, židovské památky,
holocaust, … tato témata studovali žáci během studia na
II. stupni ZŠ. V 7. ročníku se
podrobněji seznámili se životem Židů v Březnici. Dalším
krokem při získávání znalostí z této oblasti byla návštěva Židovského Města v historickém centru Prahy.
21. prosince 2015 žáci 9. ročníku absolvovali prohlídku Maislerovy, Pinkasovy, Klausovy, Španělské a Staronové synagogy.
V jednotlivých synagogách mohli sledovat způsob života Židů,
židovské zvyky a tradice, jejich utrpení za 2. světové války.
Na Starém židovském hřbitově viděli např. nejstarší dochovaný náhrobek z 15. století. Určitě byla návštěva Židovského
Města pro mnohé velice zajímavá.
Protože je prosinec časem Vánoc, nechyběla ani zastávka na
Staroměstském náměstí, kde se z vánočního stromku na nás
usmívaly Ladovy dětské postavičky.
Mgr. Jana Čížková

Okresní kolo vybíjené – chlapci I. kategorie
Dne 7. ledna 2016 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené
chlapců. Díky tomu jsme měli velkou diváckou podporu, která
hnala naše chlapce k výbornému výkonu. Kluci hráli skvěle
a svou skupinu vyhráli bez jediného zaváhání. Vítězové tří skupin, ZŠ Březnice, ZŠ 1. Dobříš a ZŠ Bratří Čapků, si zahráli
o celkové prvenství. I tyto zápasy se nám podařilo vyhrát a obsadili jsme celkové první místo na okrese.
Turnaje se zúčastnili tito žáci: P. Fikert, J. Halko, F. Kostínek, D. Kubát, F. Máša, J. Mázdra, P. Nekl, A. Špička, A. Štván
a V. Trčka. Gratulujeme k velkému sportovnímu úspěchu a děkujeme všem hráčům za vzornou reprezentaci školy.
Martin Zárybnický, vyučující Tv
(pokračování na str. 23)

„Navštívili jsme vesmír …“
Žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu získávají základní informace o vesmíru. Každý rok doplňuje výuku návštěva planetária
v Praze. V letošním školním roce jsme udělali výjimku a místo
do Prahy jsme se 14. prosince 2015 vydali do Plzně.
Nejprve jsme v budově planetária navštívili interaktivní expozici Vesmír, kde si děti mohly vyzkoušet zacházení s robotickou rukou, rozpoutat tornádo, odpálit raketu, porovnávat svoji
váhu na různých planetách …
Největším zážitkem byl program 3D „Hluboký vesmír“.
Když řeknu, že jsme navštívili vesmír, myslím to doslovně.
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Návštěva z Austrálie

Okresní kolo vybíjené – dívky I. kategorie

Ve čtvrtek 7. ledna přivítali žáci Základní školy Březnice se
svými vyučujícími anglického jazyka vzácnou návštěvu od protinožců. Z daleké Austrálie přicestoval pan Jamie Clark v doprovodu své přítelkyně Gabriely Zíbové, která v Austrálii (Perth
– Západní Austrálie) žije již několik let.
Sympatická dvojice žákům poutavou formou představila jedinečný stát a kontinent v jednom. Zajímavá prezentace reálií
žáky seznámila se zdejší flórou, faunou, krátkou historií státu,
kulturou i zvláštnostmi, jimiž tato anglicky mluvící země vyniká. Rozmanité fotografie byly doplněny zvuky tradiční didgeridy, ochutnávkou sušeného klokaního masa i prohlídkou autentických australských dolarů a ručně zdobené textilie, tradiční
pro aboridžinskou (australskou) kulturu. Žáci samotní přitom
měli možnost rozvíjet své dovednosti porozumění projevu rodilého mluvčího a prostřednictvím otázek rozvíjet své řečové
dovednosti.
Věříme, že „australský vstup do výuky“ nejen zpestřil běžné
vyučování, ale po dřívějších setkáních s přáteli z USA a Velké
Británie rozšířil povědomí žáků o podobě života v anglicky
mluvících státech ve světě.
Děkujeme panu J. Clarkovi a slečně G. Zíbové za drahocenný
čas, který nám věnovali, a přejeme jim příjemný zbytek pobytu
v naší krásné vlasti. Poděkování patří také paní učitelce Markétě Duspivové, která nám návštěvu a zajímavou zkušenost
zprostředkovala.
ZŠ Březnice

Dne 14. ledna 2016 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené
dívek. Děvčata hrála skvěle a svou skupinu vyhrála. Vítězové
tří skupin, ZŠ Březnice, 1. ZŠ Dobříš a ZŠ Březové Hory, si zahráli o celkové prvenství. S „Březáky“ děvčata prohrála, ale
1. ZŠ Dobříš porazila a obsadila celkové druhé místo.
Turnaje se zúčastnily tyto žákyně: A. Brňáková, M. Havelková, D. Hořejší, K. Hrubá, Z. Kostohryzová, G. Krůtová, B. Márová, T. Nesvedová, V. Poláková a A. Süssmilichová.
Gratulujeme k velkému sportovnímu úspěchu a děkujeme
všem hráčkám za vzornou reprezentaci školy.
Tímto bych chtěl také poděkovat našim zapisovatelkám
V. Doulové, J. Mikolášové, M. Novotné, M. Stulíkové a M. Vitákové a především našim dvěma rozhodčím M. Gardoňové a P. Šoffrové za odpískání obou turnajů.
Martin Zárybnický, vyučující Tv

Kniha je kamarád nás všech

Projekt Jakub Jan Ryba
Každým rokem se osmé třídy v období před vánočními svátky zapojí do projektového vyučování pod názvem Jakub Jan
Ryba. Ani letos tomu nebylo jinak. Vypravili jsme se do Rožmitálu pod Třemšínem, kde jsme navštívili dvě významná místa
spojená s J. J. Rybou. Prvním z nich bylo Podbrdské muzeum,
ve kterém se nachází expozice věnovaná životu a dílu tohoto
rožmitálského učitele a hudebního skladatele. Zde se nám věnovala paní Ivana Hoyerová, zástupkyně ředitele ZUŠ. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen o Rybově životě, ale také
o době, ve které žil. Zaujalo mě, že Ryba hrál na osm hudebních nástrojů: varhany, klavír, flétnu, lesní roh, klarinet, housle, violu a violoncello. Na závěr jsme si vyplněním pracovních
listů prověřili své znalosti. Druhým cílem našeho putování byl
kostel Povýšení svatého Kříže, k němuž vede příjemná cesta
alejí Johanky z Rožmitálu. Před kostelem nás již očekával pan
Hoyer, který nás také zavedl dovnitř. Zde jsme byli stručně
seznámeni s historií kostela. Hlavním předmětem našeho zájmu byly však varhany, na které zde hrával sám J. J. Ryba. Kostelem zazněla mimo jiné ukázka z Rybova nejpopulárnějšího
díla, České mše vánoční, v podání pana Hoyera. Přímo na kůru
jsme měli možnost seznámit se s tím, jak varhany fungují, dokonce jsme si zde spolu s doprovodem varhan zazpívali část
Rybovy mše nazvanou Gloria, kterou jsme nacvičili v hodinách
hudební výchovy. Jsem ráda, že jsem měla možnost získat mnoho nových poznatků o významné osobnosti našeho regionu.
Markéta Prüglová, 8.a

Na podzim loňského roku se naše třída 8.b přihlásila do projektu Extra třída. Tento projekt podporuje Nadační fond Tesco.
Rozděluje peníze mezi projekty, které chtějí zlepšit místa,
ve kterých žijeme. Zapojují se do nich žáci 7., 8. nebo 9. tříd.
Ve čtvrté výzvě se do projektu přihlásilo 59 tříd. Mezi jinými
vybrala komise i náš projekt „Knižní pohotovost“ – domek pro
knihy. Ten budeme realizovat za určitý rozpočet získaný právě
od firmy Tesco.
Čekáte u lékaře? Trávíte krásný den na lavičce v parku
a nemáte co dělat? Právě pro vás je tu naše Knižní pohotovost!
Volně dostupné knihy ke čtení nebo zapůjčení na různých místech našeho města. Projekt může podpořit kdokoliv z občanů
Březnice darováním přečtených knih do knižní pohotovosti.
Ta bude téměř celá ze dřeva, pouze dvířka budou skleněná.
Podstavec bude zapuštěn do země. Od truhláře získáme jednotlivé díly a budky si budeme my, žáci 8.b základní školy, sestavovat sami. Soustava čtyř až pěti budek, které budou rozmístěny po celém městě, bude sloužit občanům města i turistům.
„Knižní pohotovost“ se bude řídit jednoduchým výpůjčním řádem. Každý zájemce si knihu může půjčit domů a zase ji vrátit do kterékoliv z budek. Komu knihy doma přebývají, může
je do budky vložit. Budky budou umístěny na frekventovaných
místech – u školek, u škol, u domu s pečovatelskou službou,
atd. Projekt bude dokončen v červnu letošního roku.
Záměrem „Knižní pohotovosti“ je rozšiřovat čtení a zájem
o knihy mezi širokou veřejnost. Četba nás provází celým životem, učí nás pravopis, rozvíjí naši fantazii… To vše je smyslem
„KNIŽNÍ POHOTOVOSTI“.
Nela Bartoníčková, 8.b
(pokračování na str. 24)
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ZŠ BŘEZNICE (dokončení ze str. 23)
Klub mladého diváka
I letošní divadelní sezona přináší členům Klubu mladých
diváků skvělou příležitost poznávat současnou kvalitní divadelní tvorbu v pražských divadlech.
V září jsme navštívili nové zpracování klasického díla
B. Němcové "Babička" v Divadle Na Fidlovačce. Krásnou předvánoční atmosféru jsme si užili 20. 12. přímo v Národním divadle, kde probíhal "Adventní koncert". V podání Orchestru
Národního divadla a Kühnova dětského sboru zazněla Česká

ZŠ / CHARITA

mše vánoční Jakuba Jana Ryby a výběr z nejkrásnějších koled
v úpravě J. Templa s názvem Splnilo se Písmo svaté. Pro děti,
z nichž některé byly v Národním divadle poprvé, to byl jistě
silný zážitek. Krátce po Vánocích, druhou lednovou sobotu,
jsme měli možnost navštívit současný úspěšný muzikál "Mýdlový princ" v Divadle Broadway.
Těší mě, že mohu dětem zprostředkovávat krásné divadelní
zážitky, které je jistě obohatí i do budoucna.

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI OPĚT VYBÍRALI
PRO CHARITU
Tradičně začátek nového roku patří "Tříkrálové sbírce", kterou celorepublikově pořádá Charita ČR. Také v letošním roce
se tři skupinky tříkrálových koledníků z Březnice, pod vedením paní Dagmar Nesvedové, Pavlíny Liebnerové a pana Marka Nesvedy, přidali k tříkrálovým koledníkům z Rožmitálu
a vydali se do březnických a okolních domácností a institucí
vybírat finanční dary pro Charitu.
LETOŠNÍMI TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY V BŘEZNICI BYLY MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI, KTERÉ SE VE SKUPINKÁCH PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ STŘÍDALY.
NA NĚKOLIKA ZASTAVENÍCH MOHLI LIDÉ POTKAT
I 3 DOSPĚLÉ KOLEDNÍKY.
ČLENOVÉ DĚTSKÝCH SKUPINEK:
Jáchym Liebner, Hynek Mareček, Robin Mareček,
Klára Flíčková, Kateřina Bělková, Amálka Zobalová,
Ema Chotívková, Táňa Nesvedová, Tea Ottová, Adina
Kazdová, Anna Brňáková, Lucie Hájková, Markéta Štvánová, Ondřej Svoboda, Jan Svoboda.
SBÍRKA JE SEČTENA A CELKEM SE V LETOŠNÍM
ROCE V BŘEZNICI A OKOLÍ PODAŘILO VYBRAT
14 947 Kč.
CHARITA ROŽMITÁL TAK VYBRALA CELKEM
44 712 Kč. Vybraná částka je odeslána na sbírkový účet Charity ČR v Praze, která pak charitám, které sbírku organizovaly,
vrátí 65 % z vybrané částky na schválený místní záměr pro
rodiny s dětmi nebo pomoc lidem v těžké životní situaci.
V Březnici bylo už z výtěžku sbírky v minulých
letech přispěno na venkovní betonový stůl na stolní tenis,
na vybavení dětského koutku v místním Středisku výchovné
péče, dětem ze soc. potřebných rodin na školní pomůcky a kompenzační pomůcku k dýchání, zahradní stan a výtvarné potřeby
pro Mateřské centrum Pampeliška. Dále se podařilo spolufinancovat projekt „Kola pro Afriku“ a uspořádat program pro
rodiny - cyklistické odpoledne „Kola kolečka“ a také setkání
rodičů a dětí cizinců a českých rodin ve spolupráci s MC Pampeliška, Kulturním gangem Březnice a občanským sdružením
InBáze Berkat pobočka Rakovice.
V roce 2015 bylo přispěno Kulturnímu Gangu Březnice na
interaktivní odpoledne „Čertovské hrátky“ pro rodiny z Březnicka v prostorách bývalé jezuitské koleje a na předvánoční
aktivity pro děti a rodiče v herně Rodinného centra Pampeliška Březnice.
35 % výnosu sbírky pomůže Charitě zajistit nejen provoz
charitních domovů a zařízení, které pomáhají seniorům, lidem
s postižením, matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší atd.,
ale také sociální pomoc lidem v nouzi u nás i zahraničí.
VŠEM DÁRCŮM A KOLEDNÍKŮM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, ŽE POMÁHÁTE CHARITĚ POMÁHAT!
Charita Rožmitál p. Tř.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 3. února 2016 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.

PŘIPRAVUJEME
Dne 11. února 2016 – Městská knihovna Březnice nás
zve na: HOVORY K TOBĚ – literárně-hudební pořad
autorky knihy a členky naší organizace paní L. Vlkové.
Hudební doprovod na kytaru zajiš ují pánové P. Kabíček
a J. Hejnic. Začátek je v 16.30 hodin.
Dne 24. února 2016 – jedeme do příbramského městského divadla A. Dvořáka na veřejnou generální zkoušku představení: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (William
Shakespeare). V dubnu 2016 uplyne rovných čtyři sta let
od jeho úmrtí. Komedie o všech možných, ale i těžko
uvěřitelných podobách lásky…
Začátek představení je v 10.00 hodin. Cena 80 Kč a 100 Kč
včetně autobusu.
Odjezd: 9.00 Horosedly, 9.05 Mirovice, 9.15 KOVO, 9.25
autobusové nádraží Březnice, 9.35 Tochovice.

JDEME DO KINA
Dne 17. února 2016 – se promítá film USA: POHLED
NA LÁSKU. Romantický, psychologický film vypráví
příběh vdovy jménem Nikki, která několik let po smrti
manžela potká Toma, téměř přesnou kopii svého zesnulého
muže… Film trvá 92 minut. Začátek ve 13.30 hodin, vstupné 30 Kč člen, nečlen 50 Kč. Občerstvení káva nebo čaj.
Bližší informace o připravovaných akcích dostanete
u kulturní referentky paní Feitové v lékárně nebo na tel.
číslech 721 603 455, nebo večer na číslech: 318 682 483,
318 682 050.
REKONDICE – nabídka OV STP Příbram:
Termální lázně Bojnice (Slovensko). Ubytování:
Hotel Regia*** mezi zámkem a lázněmi. Stravování:
plná penze, snídaně – švédské stoly, obědy a večeře výběrem
z menu. Termín: 6. 8. – 12. 8. 2016. Cena: 5.190 Kč –
zahrnuje ubytování na 7 dní / 6 nocí, plnou penzi, delegáta, DPH, 10 procedur (masáže, rašelinové zábaly, solná jeskyně, vířivka, léčivý bazén, sauny). Příplatek
za dopravu z ČR 1 000 Kč. Přihlášky přijímají: paní
Marie Konvicová – (tel. č. 728 532 169) a paní Věra Ježková – (tel. č. 723 728 959).
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

JAKÝ BYL VČELAŘSKÝ ROK 2015?
Ještě než začnu hodnotit uplynulý rok, musím se vrátit
k podzimu roku 2014. V té době začala hynout včelstva
na Varroázu v celé republice. Výjimkou nebyla ani naše
ZO ČSV Březnice. Na podzim téhož roku jsme zazimovali 632 včelstev a do jara r. 2015 byl úhyn 72 včelstev
(11,39 %). Na základě těchto skutečností nařídila SVS
téměř celorepublikově, hned po prvním proletu včel, jejich ošetření nátěrem plodu M1 a ten samý den večer
plynnou fumigaci Varidolem.
S nástupem jara šla včelstva rychle do síly a z prvé
květové snůšky byly slušné výnosy medu. Po několika
letech zamedoval i les, převážně smrk. Léto bylo abnormálně teplé, beze srážek, přínos medovice byl několik
týdnů. Jelikož se nevyskytl prudký déš , který by medovici smyl, byly výnosy nad průměrem předešlých let.
Co se týká zdravotního stavu včelstev, náš dlouholetý
nepřítel Varroa neměl v letošním roce příležitost se projevit tak, jako v předešlém roce. Příčinou toho byly tři následující faktory. Jak již jsem zde zmínil, bylo provedeno
téměř celoplošné předjarní ošetření včelstev. Dalším plusem pro nás bylo, že abnormálně pilovaly lesy. Tento pyl
ulpěl nejen na autech, kalužích a všem možném, ale i na
včelách a to znamenalo, že brouci Varroa, kteří byli přisáti na včelách, se na nich neudrželi a opadávali z nich.
V neposlední řadě nám v boji s Varroázou pomohla i letní
vedra. Je-li teplota 40 ° C a více, brouk ze včel opadá.
V Indii, odkud se k nám tento parazit rozšířil, s ním problémy nemají. Tam, jak přijdou vedra, se ho včely zbaví.
Od začátku června jsem prováděl letní monitoring na
Varroa u vybraných včelstev, pořád jsem žádné nenacházel. Až po prvém podzimním léčení 10. října jsem u třech
včelstev našel na podložkách celkem 32 brouků.
Mohli bychom se tedy radovat. Jsou tady ale některé
další skutečnosti, ze kterých jako včelaři radost mít ne-

můžeme. Uvedu
dva příklady. Zemědělci dostávají dotace na
obhospodařované louky, dříve
posekali seno,
otavu a louky
nechali být. Na
nich pak ještě
vyrostl švédský
jetel a další nektaro a pylodárné rostliny. Dnes, aby dostali dotace, pokosí louku ještě
potřetí a naše včeličky jsou bez pastvy.
Další problém, který trápí nás poctivé včelaře, je pančování medu cukernými sirupy a med s antibiotiky. Původ každého medu se dá zjistit podle pylových zrnek
v něm obsažených. Našel se velkoprodejce medu, který
měl na etiketě napsáno ČESKÝ MED. Při rozboru ale
tento med obsahoval 50% pylových zrnek z kiwi. K tomu
lze dodat jen tolik, aby spotřebitelé, kteří chtějí kvalitní
med, ho kupovali od včelařů ve svém okolí, které dobře
znají.
Na závěr musím sdělit radostnou zprávu. Řady našeho
spolku rozšířili čtyři noví členové, takže ke konci roku
jsme měli 54 členů, kteří chovají 621 včelstev a 8 členů
bez včelstev.
Na samý závěr chci dodatečně nejen našim členům, ale
i široké veřejnosti popřát v tomto roce hodně úspěchů,
štěstí, lásky, porozumění, tolerance a především hodně
zdraví.
Josef Němec
Předseda ČSV Březnice
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REPREZENTAČNÍ PLES
FESTIVALU KAČEŘI
V BŘEZNICI
Kačeři jdou do gala! Reprezentační ples Kačeři je již
několik let pevně spjat s festivalem Kačeři. Dne 27. února
se v kulturním domě v Březnici uskuteční společenská
událost února.
Po loňské oslavě deseti let fungování, vstupují Kačeři do
nové životní etapy a výzev. Ve výčtu rozličných kulturních
akcí nemůže chybět reprezentační ples. V letošním roce
se o zábavu a hudební stránku postará kapela Deep
Day. Tato pětičlenná kapela se postará o celovečerní
živou hudbu. Uslyšíte jak tradiční tance, tak v pozdějších hodinách i rockové lahůdky.
V průběhu večera se uskuteční velká módní přehlídka
renomované italské oděvní značky United Colors of
Benetton a její Příbramské pobočky. Kačeři jsou podporováni též značkou Red Bull, ten se postará o zábavu
ve formě herních trenažérů a doplňování pitného režimu.
Dále se těšte na tradiční soutěže a překvapení v podobě Březnických dětí, které se postarají o cvičení skvělé
Zumby.
Vstupenky a místenky pořídíte v předprodeji v Březnici
v Městské knihovně a Infocentru, v Příbrami v coworkingovém centru Cowárna, nebo v Rožmitále v Infocentru.
Místenky můžete rezervovat na emailu:
info@kaceri-festival.cz. Cena vstupenky je krásných 100 Kč.
Více informací naleznete na webu
www.kaceri-festial.cz nebo na Facebooku.
V dubnu se těšte na velký koncert skupiny MIG 21
v čele s charismatickým Jiřím Macháčkem. Vstupenky
k dostání v Městské knihovně a Infocentru Březnice!

4. ročník

Putování
Lázského nemehla
po Brdech
Pochod od vesnice k vesnici,
od hájovny k hájovně

sobota 5. března 2016
Sraz: Láz – hřiště
Prezence od 9.00 hod.

UZÁVĚRKA březnového čísla BN
v úterý 16. 2. 2016 ve 12 hodin

Společný start v 10.00 hod.
1. trasa cca 11 km
2. trasa cca 13,5 km

Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude
brán zřetel, budou zveřejněny v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN

Startovné v dobrovolné výši zahrnuje i občerstvení včetně
teplého nápoje, proto hrnek s sebou!

BŘEZNICKÉ NOVINY také na ww.breznice.cz

w w w. n e m e h l o . e u
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SPUŠTĚN NOVÝ RÁDCE
NA CESTĚ PODBRDSKEM www.podbrdskeinfo.cz
V průběhu prosince byly spuštěny nové internetové
stránky www.podbrdskeinfo.cz. Nedostatečná informovanost o ucelené nabídce pro turisty i obyvatele Podbrdska vedla k vytvoření internetových stránek, které
vyrobila firma Galileo Corporation s.r.o. na zakázku pro
MAS Podbrdsko, z.s. Místní akční skupina Podbrdsko,
resp. kancelář MAS, se stará o naplnění internetových
stránek, kde jsou umístěny také interaktivní mapy.
Tvorba webu byla financována z dotace Středočeského
kraje v rámci tematického zadání Podpora hejtmana
v roce 2015.

Oficiální rádce na cestě Podbrdskem www.podbrdskeinfo.cz
by měl zviditelnit celé území Místní akční skupiny Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Březnicko a Milínsko a jeho
nejbližší okolí, a pomoci najít mnoho informací pro turisty (i obyvatele) - tedy zajímavá místa regionu, přírodní památky, ubytování, restaurace, služby, firmy, sportovní vyžití apod.
Tento web se nám již z velké části podařilo zaplnit dostupnými informacemi, nicméně mnoho informací pro
turisty (i obyvatele) se na internetu najít nedá, nebo
velmi obtížně. Dovoluji si Vás tedy požádat o pomoc.
Prosím podívejte se na naše nové stránky, řekněte
(napište), co Vám na nich chybí nebo zda informace nyní
zveřejněné jsou ještě aktuální. Uvítáme nápady na zlepšení, nebráníme se přidání dalších položek do menu.
Rádi bychom, abyste nám zasílali např. informace o významných osobnostech, které žily ve Vaší obci. Chybí
nám popis spousty církevních památek, přírodních zajímavostí, turistických více či méně náročných tras, apod.
Dále bychom uvítali informace o firmách, které provozují své podnikání na území Podbrdska, nebo informace
o lidech, kteří u vás v obci provozují služby či řemeslo.
Informace, u kterých je i sídlo (nějaké konkrétní místo) prosím zasílejte i s adresou, abychom je mohli zanést
do interaktivní mapy. Všechny tyto informace uveřejníme ZDARMA, nicméně na těchto stránkách je i prostor
pro placenou reklamu na hlavní stránce webu. Podmínky s cenami naleznete v sekci „reklama na webu“.
Další informace, které bychom rádi na náš nový web
dávali, jsou pozvánky na kulturní a jiné akce - rádi
je zveřejníme ZDARMA na hlavní stránce.
Pro tento web byla zřízena nová emailová adresa
info@podbrdskeinfo.cz – prosíme, zasílejte informace
na tento email.
Mnohokrát děkuji za spolupráci v tvorbě webu a dovoluji si Vás požádat, šiřte tuto zprávu dále do území. Rádi
bychom na webu www.podbrdskeinfo.cz měli co nejvíce
informací.
Jana Filinová
e-mail: info@podbrdskeinfo.cz / tel. 723 435 274
MAS Podbrdsko, z.s.

VALNÁ HROMADA MAS
12. 1. 2016
Valná hromada MAS Podbrdsko, z.s. se uskutečnila
12. 1. 2016 ve Společenském centru v Rožmitále pod
Třemšínem. V programu zasedání bylo mimo jiné projednáváno zhodnocení činnosti MAS Podbrdsko v roce
2015, vč. odsouhlasení výroční zprávy za rok 2015,
a také se plánovala činnost MAS na rok 2016. Hlavním
bodem programu bylo odsouhlasení finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko. Členům MAS byly představeny jednotlivé části
Strategie, především nastavené plány pro financování
projektů na území MAS a typy projektů, které budou
moci být podpořeny z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Programu rozvoje venkova (PRV)
v letech 2017 - 2023. Strategie MAS byla Valnou hromadou schválena a bude předložena na Ministerstvo pro
místní rozvoj ke schválení. Děkujeme všem členům MAS
za účast na Valné hromadě a těšíme se na další spolupráci.
Jana Filinová
www.maspodbrdsko.cz

Paní Mázdrová s vnoučaty udělala vánoční výzdobu
v otevřené kapli na Stražišti.
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Z korespondence „Bozně“: MUDr. Rusalka SCHOLLEOVÁ
(Neobvyklé jméno, pozoruhodná osobnost)
V adresáři o.s. Bozeň – Spolek rodáků a přátel, máme adresu
znějící na jméno MUDr. Rusalka Scholleová. Rozhodně to není
jméno u nás běžné. Přiznám se, že jsem byl zvědav na to, o koho
se jedná. Každoročně jsme na adresu MUDr. Rusalky Scholleové
posílali pozvánku na pou ové setkání rodáků a přátel. Adresátka
se po řadu let na našem setkání neobjevila. Nejspíše jako reakce
na pozvánku loňskou přišel zcela nečekaně koncem července
2015 pečlivým rukopisem napsaný dopis, jehož pisatelkou byla
paní doktorka. Hned z prvních řádků bylo zřejmé, že k Březnici
pisatelku váží četné vzpomínky a má toto místo ráda.
Úvodem napsala „ve městě pobýval můj manžel Doc. Ing. Stanislav Scholle, CSc., narozený ve Vysokém nad Jizerou (21. 8.
1930 – 27. 2. 2007), jeho otec působil v Březnici jako notář
v letech 1932 – 1950“. Maturovala na příbramském gymnasiu
v roce 1949 a vzpomněla na dva březnické spolužáky JUDr. Vladimíra Štěrbu a na učitelku Marii Stockou – Dvořákovou.
Přidala vzpomínku na gymnasiální leta: „…naše třída (oktávanejvyšší ročník gymnasia, v němž se maturovalo) se odmítla
zúčastnit známé generální stávky 25. 2. 1948 vyhlášené tehdej-

ším premiérem Klementem Gottwaldem. Až na výjimky jsme
proto nedostali doporučení k dalšímu studiu na vysoké škole,
přestože jsme se na ni hlásili. Po válce v roce 1945 byl kritický
nedostatek lékařů v důsledku uzavření vysokých škol 1939 –
1945.“ Medicínu začala studovat na lékařské fakultě v Plzni,
která tam byla v roce 1945 založena jako další z lékařských
fakult Univerzity Karlovy v Praze. Po třech letech v Plzni přestoupila do Prahy na fakultu dětského lékařství Univerzity
Karlovy a promovala v roce 1953.
Na tento dopis jsem odpověděl a byl zvědav, zdali přijde odpově . Přišla tentokrát e-mailem. Vzpomněla v ní, že pracovně jejího chotě dominuje obraz nedělního březnického náměstí
„s proudem lidí vycházejících z kostela, patrně z let třicátých od
profesora kreslení Josefa Holečka, který učil na příbramském
gymnasiu … obraz vystihuje atmosféru doby a ducha pozoruhodného náměstí městečka“. Slíbila, že se zas ozve.
Do nového roku přeji paní doktorce dobré zdraví.
Doufám, že se v Březnici setkáme osobně!
MUDr. Jiří Beran

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Závěr roku v Rožmitále pod Třemšínem
Již tradičně za našimi posledními závody v roce míříme
k našim sousedům do Rožmitálu pod Třemšínem na zimní soutěž. Účast na soutěži byla hojná. Naše dvě družstva měla hodně co dělat, aby v konkurenci uspěla. Naši svěřenci po perném
zápolení skončili na třetím a šestém místě, krásný to závěr
roku.

Začátek nového roku a nové sezony
- zimní soutěž BŘEZNICE 2016
Již po čtvrté jsme uspořádali zimní soutěž pro malé hasiče
a odstartovali tímto novou sezonu požárního sportu. V letošním
roce se do KD Březnice dostavilo 20 družstev z 8 sborů. Závodilo
se již tradičně ve vázání uzlů, motání hadic, hadicovém kole, topografii, hasících prostředcích a pořadové přípravě. Soutěž byla
rozdělena do tří věkových kategorií. V té nejmenší si vítězství
odvezly děti z Rožmitálu pod Třemšínem, v mladší kategorii
vyhrál Starý Rožmitál. Druhé místo obsadily Počepice a třetí
místo si odvezly Březové Hory. V kategorii starších žáků vyhrály
děti ze Suchodola, druhé se umístily Počepice a třetí místo putovalo do Bohostic. Naše družstva nastoupila jen ve starší kategorii a družstvo Březnice „A“ obsadilo čtvrtou příčku, Březnice „B“ osmou příčku a Březnice „C“ místo dvanácté.
Svatopluk Koňas, vedoucí mládeže SDH Březnice

Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubyni
si vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ
PLES

který se koná v sobotu 27. února
od 20 hod. v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje skupina KUDRNÁČI.
Bohatá zabijačková tombola.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat všem hasičům a hasičkám, kteří
aktivně pomáhali s realizací zimní soutěže BŘEZNICE
2016 a všem sponzorům bez kterých by soutěž nebyla
na takové úrovni, na které byla.
Sponzoři: Město Březnice, Vaněčková Zuzana a řeznictví
David Havel.
Svatopluk Koňas, velitel soutěže
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SPORT / PLACENÁ INZERCE

ZOD 11. KVĚTEN a. s., Milín

PRODEJ SLEPIČEK

Nabízí celoroční prodej živých ryb
sumečka afrického z vlastního chovu.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Stáří slepiček 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks.

Váha ryby se pohybuje kolem 1 kg.
Cena 100 kč/kg.
Ryba velmi chutná vhodná do udírny i na pánev.
Informace na telefonu:
318 691 431, 605 914 141
(Borzyk Jiří)

Prodej se uskuteční:

8. března

2/2016

2016

BŘEZNICE – u autobusového nádraží
v 18 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena dle poptávky
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Za ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Fiala Zbyněk, předseda a.s.

Zeptejte se svého daňového poradce. Potvrdí vám, že

od 1. 1. 2016 přestaly být stavební pozemky
osvobozeny od DPH.
Příliš se o tom zatím nemluví, ale cena stavebních
parcel vzrostla o 21%.
Aby tímto dalším daňovým zatížením nebyli zájemci o stavební
parcely takto drasticky postiženi, poskytne prodávající
při prodeji zbývajících stavebních parcel v lokalitě
bývalého zahradnictví U Blatenky slevu 11%.
Více na: www.pozemky-breznice.cz
Na dani takto můžete ušetřit až 100 000 Kč. Připojení na IS
je zajištěno Plánovací smlouvou,
která bude přílohou Kupní smlouvy.
Prodej zajišuje:
Ing. Jaroslav Hlaváč, info@jhlavac.cz, 601 355 440

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM byt 2 + 1 v Březnici po rekonstrukci.
Tel. 731 865 246

■

PRONAJMU byt 2 + kk s lodžií v Březnici,
po rekonstrukci, nájem 4 000 Kč + zálohy na služby.
Tel. 724 120 798.

■

PRODÁM byt v osobním vlastnictví 2 + kk v Březnici.
Klidná lokalita v centru, 43 m2. Byt se nachází v nově
zrekonstruovaném domě v 1. p. s výtahem.
Tel. 608 136 662

■

KOUPÍM starší pivní třetinky a půllitry s nápisy
Březnické pivo, Pivovar Blatná, Písek apod. Děkuji.
Tel. 732 170 454

SK Březnice 1918, z. s.
Vás srdečně zve na

Sportovní taneční zábavu,
která se uskuteční 19. března 2016 od 20 hodin
v Kulturním domě v Březnici.
O Vaši zábavu se bude, po úspěšném vystoupení v minulých letech,
starat hudební skupina MELODION
v průběhu zábavy budou vyhlášeny výsledky
„Sportovec města Březnice 2015“
vstupné včetně místenky 100,- Kč
předprodej vstupenek od 1. 3. 2016
- Tabák u Nuslů Březnice
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PLACENÁ INZERCE

Směňte své
papírové peníze
za fyzické zlato a stříbro.
Nejvyšší čas ochránit
a pojistit své úspory.
Vhodný tip na vánoční dárek.
Tel. 607 243 375

BŘEZNICKÉ NOVINY

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

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

Telefon

777 336 705
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KINO BŘEZNICE
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KULTURA

ÚNOR 2016

3. 2. středa v 18.00 hodin

17. 2. středa ve 13.30 hodin –

24. 2. středa v 18.00 hodin

BERANI

odpolední představení pro širokou
veřejnost

DOKTOR PROCTOR A
PRDÍCÍ PRÁŠEK

Černá komedie, drama, Island, 2015, české
titulky
Kiddi a Gummi jsou bratři, kteří spolu už
40 let nepromluvili ani slovo, a jediné, co
oba sdílejí, je láska k ovcím. Jednoho dne
Gummi pojme podezření, že Kiddiho výstavní beran je nakažen smrtelnou klusavkou.
Nad rodinným plemenem ovcí se začnou
stahovat mračna.
Režie: Grímur Hákonarson
Hrají: Sigurour Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Boving, Gunnar Jónsson
a další
Vstupné 49 Kč



93 minut



Přístupno od 12 let

POHLED NA LÁSKU
Romantické drama, USA, 2013, české znění
Film vypráví příběh vdovy jménem Nikki,
která několik let po smrti manžela potká
Toma, téměř přesnou kopii svého zesnulého
muže. Nikki se tak opět vracejí dávné prožitky a city. Zřejmě nachází podruhé v životě
svou pravou lásku.
Režie: Arie Posin
Hrají: Annette Bening, Ed Harris, Robin
Williams, Jess Weixler, Amy Brenneman
a další



87 minut



Přístupno

Vstupné 30 Kč

GANGSTER KA

17. 2. středa v 18.00 hodin

LAPUTA

POHLED NA LÁSKU

NEMILOSRDNÍ

Drama, ČR, 2015, české znění
Sedmadvacetiletá Johanka tráví veškerý čas
ve své kavárně Laputa. Má tolik možností,
jak prožít svůj život. Přesto jí tato svoboda
přináší pocit úzkosti a osamocení.
Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Tereza Voříšková, Igor Orozovič, Alena Bazalová, Marika Šoposká, Petr Stach,
Ivana Chýlková a další

Thriller, Francie, 2015, české titulky

Vstupné 49 Kč

Serge Buren je legendární polda, noční
můra všech kriminálníků. On a jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají trochu
nevšední vyšetřovací postupy. Na pařížské
scéně se objevuje gang lupičů, kteří neuvěřitelnou rychlostí vykrádají banky a klenotnictví.
Režie: Benjamin Rocher
Hrají: Jean Reno, Caterina Murino, Alban
Lenoir, Thierry Neuvic, Stefi Celma

Dětské dopolední představení:
3. 2. 2016 středa v 9.00 hodin

Kriminální thriller, Česko, 2015, české znění
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý
podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního
kapitálu. Film zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šesti
miliardového tunelu a snaží se objektivně
ukázat zrod skutečného gangstera.
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško,
Jaromír Hanzlík a další
Vstupné 54 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let

10. 2. středa v 18.00 hodin
Klubová středa

TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
Dokument, Česko, 2015, české znění
Celovečerní dokumentární film vypráví
o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož
tvorba zasáhla tři generace.
Režie: Václav Kučera
Hrají: Jáchym Topol, Filip Topol, Josef
Topol, David Skála a další
Vstupné 39 Kč



100 minut



Přístupno

14. 2. neděle v 18.00 hodin

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Komedie, Lucembursko, Francie, 2015, české
titulky
Bůh existuje. Žije v Bruselu. V usmoleném
tílku sedí za počítačem, pije, kouří a z lidského pinožení má škodolibou legraci. Jeho
malé dceři však jednoho dne dojde trpělivost
a nechá z božského počítače všem pozemš anům rozeslat datum jejich smrti.
Režie: Jaco van Dormael
Hrají: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde,
Catherine Deneuve, François Damiens,
Yolande Moreau a další
Vstupné 49 Kč



115 minut



Přístupno



Přístupno od 12 let

Vstupné 39 Kč

7. 2. neděle v 18.00 hodin



92 minut

Rodinná komedie, Norsko, Německo, 2014,
české znění
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce
Doktor Proktor, dívka Líza a kluk jménem
Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti
v Oslo, kde žije Proktor a Líza. Jakmile se mu
podaří zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být!
Režie: Arild Fröhlich
Hrají: Emily Glaister, Eilif Hellum Noraker,
Kristoffer Joner, Atle Antonsen, Arve Guddingsmo Bjorn a další

Romantické drama, USA, 2013, české titulky
Vstupné 39 Kč



92 minut



Přístupno od 12 let

21. 2. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 54 Kč



90 minut



Přístupno od 12 let

28. 2. neděle v 18.00 hodin



93 minut



Přístupno od 15 let

Krtkova dobrodružství 4.
PŘIPRAVUJEME:
Hotel Transylvánie 2 (9. 3.),
Mrzout (13. 3.), Taxi Teherán (20. 3.)
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 2. Taneční kurzy  KD – 17.00 a 19.00 hodin
6. 2. Společenský ples  KD – 20.00 hodin
9. 2. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
11. 2. Literárně – hudební pásmo
„HOVORY K TOBĚ“ – Lenka Vlková  Městská knihovna
16.30 hodin
12. 2. Taneční kurzy  KD – 17.00 a 19.00 hodin
13. 2. Masopust  Průvod 14.30 hodin
KD  taneční zábava 17.00 hodin
19. 2. Taneční kurzy  KD – 17.00 a 19.00 hodin
20. 2. Oldies  KD – 21.00 hodin
26. 2. Taneční kurzy  KD – 17.00 a 19.00 hodin
27. 2. Kačeři – ples  KD – 20.00 hodin
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