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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastala chvíle, kdy se obracíme zpět a hodnotíme rok uplynulý. Zároveň se také
díváme dopředu a plánujeme rok nadcházející. Chtěl bych Vám popřát mnoho smělých plánů, záměrů
a přání, které se naplní, nebo alespoň z velké části splní. K tomu je samozřejmě potřeba to nejdůležitější, a to je pevné zdraví. Nesmí chybět ani příslušná dávka štěstí a já věřím, že pokud se vše příznivě
sejde, tak rok 2018 pro nás všechny bude rokem dobrým a úspěšným.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti po celý rok 2018.
Petr Procházka, starosta
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Z MĚSTA

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 9. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
10. 10. 2017 a zprávu o plnění usnesení.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Pravidla pro poskytování podpory nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Březnice dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Pinkava). Návrh byl přijat.
2. Mimořádný členský příspěvek pro rok 2017 pro MAS PODBRDSKO, z.s. ve výši 106.000 Kč.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Cenu vodného a stočného na rok 2018 ve výši - vodné 41,61
Kč/m3 a stočné 30,90 Kč/m3 bez DPH.
Pro: 13, proti 2 (Pinkava, Chotívka), zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
4. Dodatek č. 2 o dotaci na zajištění sociálních služeb na rok
2017 e.č. S-0175/SOC/2017/2 a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Práce nad rámec smlouvy o dílo na akci „2017145 - Česká
pojišovna - poj. událost č. 6127932 - požár Březnice“ firmě
RIOS Příbram s.r.o., v hodnotě 820.000 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo města ukládá FO zařadit částku do rozpočtu
města Březnice. A dále ukládá FO zařadit částku 700.000 Kč
do rozpočtu města jako rezervu pro práce související s rekonstrukcí budov technických služeb.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Navýšení finančních prostředků na akci „Úprava komunikací a chodník Březnice lokalita sportoviště Březnice“ o částku
740.069 Kč včetně DPH a ukládá FO částku 740.069 Kč
včetně DPH zařadit do rozpočtu města na rok 2017 formou
rozpočtového opatření.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Kovář). Návrh byl přijat.
7. Pro 2. MŠ Březnice čerpání rezervního fondu v roce 2017
do výše 100.000 Kč. Finanční prostředky budou použity k vymalování školy, nákupu nábytku (skříně a police) do tříd
a na nákup myčky nádobí.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. Převzetí finančního daru pro ZŠ Březnice ve výši 100.000 Kč
od Nadačního fondu pro Březnici, který bude použit v souvislosti s výměnou vestavěných skříní ve třídách I. stupně.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 193/8, trvalý travní porost, o výměře cca 60 m2 v k.ú.
Přední Poříčí a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2 bez DPH,
tj. 121 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 491/3, ostatní plocha, o výměře 417 m2 v k.ú. Přední Poříčí
a obci Březnice za cenu 100 Kč/m2 bez DPH, tj. 121 Kč/m2
včetně DPH.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
12. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 882/3, zahrada o výměře 909 m2 ve vlastnictví
SLM Drahenice s.r.o. za část pozemku města Březnice
p.č. 1380, orná půda, o výměře 909 m2, oba v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

konaného dne 14. 11. 2017

13. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 2246 o výměře 70 m2 za cenu 142 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, panu
M. V., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 25. 9. 2017 do 11. 10. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
14. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej částí pozemku p.č. 2246 o výměře 31 m2 a 58 m2 oba za cenu 142 Kč/m2, v k.ú. a obci Březnice, firmě WSM - Czech Republic s.r.o., Březnice. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25. 9. 2017
do 11. 10. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník
daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
15. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1057/6 o výměře
1.395 m2 za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, paní R. S., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 19. 10. 2017 do 6. 11. 2017. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
16. Uzavření směnné smlouvy mezi městem Březnice a manžely D. K. a N. K., oba bytem Březnice, na základě které
dojde ke směně níže uvedených pozemků, tedy:
a) město Březnice směnou převede na manžele D. K. a N. K.
vlastnické právo k pozemku č. parc. 384/6, ostatní plocha,
o výměře 18 m2, katastrální území Přední Poříčí, dosud neevidovaného v katastru nemovitostí, který byl oddělen z pozemku
č. parc. 384/2, ostatní plocha, katastrální území Přední Poříčí, na základě geometrického plánu, číslo plánu 208-22/2017
a současně
b) manželé D. K. a N. K. převedou na město Březnice vlastnické právo (SJM) k pozemku č. parc. 382/2, ostatní plocha,
o výměře 13 m2, katastrální území Přední Poříčí, dosud neevidovaného v katastru nemovitostí, který je tvořen díly „a“
a „b“, kdy díl „a“ o výměře 5 m2 byl oddělen z pozemku
č. parc. 382, ostatní plocha, katastrální území Přední Poříčí
a díl „b“ o výměře 8 m2 byl oddělen z pozemku č. parc. st. 27/1,
zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Přední Poříčí,
na základě geometrického plánu, číslo plánu 208-22/2017
s tím, že manželé D. K. a N. K., kteří uvedenou směnou nabydou o 5 m2 plochy pozemků více než město Březnice, vyplatí
městu Březnice nejpozději před podpisem příslušné směnné
smlouvy na finančním vyrovnání rozdílu směňované metrické
výměry částku 500 Kč, tj. za každý 1 m2 plochy pozemků nad
rámec shodné výměry směňovaných ploch pozemků částku
100 Kč. Náklady a výdaje spojené s uvedenou směnou, tj. zejména správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí,
cenu příslušného geometrického plánu a právní služby za vypracování směnné smlouvy s návrhem na vklad, hradí smluvní strany rovným dílem. Záměr směny pozemků byl zveřejněn
na úřední desce města od 19. 10. 2017 do 6. 11. 2017.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r. Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
starosta města
Ovsík Josef v.r.
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Obecně závazná vyhláška města Březnice,
o místních poplatcích č. 3/2017
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 12. 12. 2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice zavádí touto vyhláškou tyto místní
poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provoz systému shromaž ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Březnici (dále jen „správce poplatku“)1.
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Březnice
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího
po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek
od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3
(3) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa,
jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit. Poplatková povinnost zaniká obdobně jako v odstavci (1).
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do patnácti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 32 této vyhlášky.
(4) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu
správce poplatku ohlásit všechny psy v domě chované.
Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku
pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo
je od poplatku osvobozen. Poplatník zajistí, aby pes
známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného
psa, i kdyby šlo o známku téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku
nejpozději do patnácti dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Poplatek za kalendářní rok a jednoho psa činí
a) za prvního psa
1. u rodinného domu a ostatních domů
s méně než čtyřmi byty
225
2. v bytovém domě s více než čtyřmi byty 1.000
b) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je poplatník podle písmene a)
1. u rodinného domu a ostatních domů
s méně než čtyřmi byty
900
2. v bytovém domě s více než čtyřmi byty 1.000
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího
důchodu
120
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je poplatník podle písmene c)
240
e) za psa chovaného v části obce:
Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí,
Zadní Poříčí:
1. držitelé podle písmene c)
100
2. ostatní držitelé
160
3. za druhého a každého dalšího psa
chovaného v této obci
240
f) za psa určeného k hlídání objektů nesloužících
k bydlení a ve vlastnictví právnické osoby:
1. za prvního psa
1.500
2. za druhého a dalšího psa
2.250

Kč
Kč

Kč
Kč

Kč
Kč

Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) nečiní-li více než 500 Kč včetně ročně, a to vždy
od 1. února nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku,
b) činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, a to vždy od 1. února vždy nejpozději do 30. června a 30. září příslušného kalendářního roku.
(pokračování na str. 4)
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(2) I při vyšší částce než 500 Kč lze poplatek zaplatit
najednou, a to v termínu určeném podle odstavce 1, písmene a).
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla
Čl. 8
Osvobození
1) Poplatek se neplatí ze psů jejichž držiteli jsou:
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek
ZTP/P (zvláš těžce postižený s průvodcem),
b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu
osob tělesně postižených,
c) osoby provozující útulek pro opuštěné psy, zřízený
obcí (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů),
d) osoby chovající opuštěné psy, které převzaly přímo
od obce,
e) osoby, kterým zvláštní právní předpis stanoví povinnost
držení a používání psa (například zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti ve znění pozdějších předpisů).
2) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod
osvobození.
ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Čl. 9
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.4
(2)Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1.5
Čl. 10
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejného prostranství na území města Březnice a jejích částí
a rozděluje se na dvě zóny dle atraktivity své polohy –
I. a II. příloha č. 1 (mapa).
Veřejná prostranství, která nepodléhají poplatku jsou
uvedená v příloze č. 2 (mapa).
Čl. 11
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 9
odst. 1, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo,
zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo
uvedeno do původního stavu.
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Čl. 12
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději sedm dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než sedm dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 32 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených
v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 13
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den užívání veřejného prostranství dle zóny
atraktivity:
zóna I.

zóna II.

a) za provádění výkopových prací,
za umístění stavebních zařízení
a skládek
2 Kč
2 Kč
b) za umístění dočasných staveb
za umístění reklamních zařízení
za užívání pro kulturní, sportovní
a reklamní akce
za užívání veřejného prostranství
pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl
za umístění zařízení lunaparků
a jiných podobných atrakcí včetně cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb
za umístění zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb
10 Kč 5 Kč
(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu
na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti
využije
(3) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou
takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla
2000 Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro vozidla určená pro silniční dopravu
a přepravu
12 000 Kč
c) za umístění reklamního zařízení
500 Kč
d) za umístění předzahrádek a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje
a služeb za každý i započatý m2
200 Kč
Čl. 14
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než
patnáct dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato,
(pokračování na str. 5)
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b) v ostatních případech užívání veřejného prostranství
je možné poplatek rozdělit v jednom roce do dvou
splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději
v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince
příslušného kalendářního roku,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný
do 30. června příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek
za jednotlivé měsíce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby splatný v den, kdy bylo s užíváním
veřejného prostranství započato.
Čl. 15
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Březnice,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
d) akce, u kterých je zadavatelem město Březnice (fyzické i právnické osoby).
ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 16
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.6
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.7
Čl. 17
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději do sedmi dnů před konáním
akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum
a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje
podle čl. 32 této vyhlášky.
(2) Do patnácti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže
byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 18
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní a sportovní akci
10 %
b) prodejní a reklamní akci
20 %
c) akce pořádané organizačními složkami
a příspěvkovými organizacemi, jejichž
zřizovatelem je město Březnice a zapsanými
spolky působícími na území města.
5 %
(2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout
více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
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Čl. 19
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do patnácti dnů ode dne pořádání akce.
Čl. 20
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely.8
b) akce pořádané městem Březnice.
ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 21
Předmět poplatku a poplatník
(1) Předmětem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování1) za úplatu.9
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.10
Čl. 22
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti (poskytování
ubytování) do 30 dnů ode dne právní moci povolení
k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne
faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování za
úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené
v čl. 32 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.11
Čl. 23
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
6 Kč
Čl. 24
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 25
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
(pokračování na str. 6)
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b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním
a charitativním účelům.12
ČÁST VI.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 26
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromaž ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí13:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt;
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Poplatek se platí městu, na jehož území je fyzická
osoba hlášena k pobytu, nebo městu, na jehož území se
nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům.
Čl. 27
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným
způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené
v čl. 32 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 26 odst. 1 písm. b)
této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování.
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(3) Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační
nebo popisné číslo stavby, ve které se nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází,
označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
tato stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
Čl. 28
Sazba poplatku
(1) Sazbu poplatku pro poplatníka dle čl. 26 písm. a)
a b) této vyhlášky v celkové výši 450 Kč tvoří: (maximální možná výše 1000 Kč)
a) částka 170 Kč za kalendářní rok (max. 250 Kč), a
b) částka 280 Kč za kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (max. 750 Kč).
(2) Skutečné náklady roku 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.939.325,08 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 1.939.325,08 děleno 3.701 poplatníků = 524,00 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 28 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 280 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav poslednímu dni tohoto měsíce.14
Čl. 29
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to vždy od 1. února nejpozději do 30. června příslušného kalendářního
roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 30
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby nevidomé nebo držitelé průkazek ZTP/P,
b) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, pro účely
této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Poplatník je povinen
tuto skutečnost prokázat,
c) klienti domovů důchodců,
(pokračování na str. 7)
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d) osoby ve výkonu trestu na základě potvrzení věznice,
e) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.
Od poplatku je osvobozená fyzická osoba podle
odst. 1 písmeno a), která je
f) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
g) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
h) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Čl. 31
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který
je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
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(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě do
konce následujícího kalendářního roku, kdy skutečnost
nastala, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy.20
(5) Pokud poplatník ohlásí osvobození bez omezení platnosti, je poplatek osvobozen na dobu neurčitou do odvolání. Povinnost nahlásit ukončení osvobození má poplatník ve lhůtě do konce následujícího kalendářního roku,
kdy skutečnost nastala.
Čl. 33
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.18
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.19
Čl. 34
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují:
a) Obecně závazná vyhláška města Březnice o
poplatcích číslo 1/2012 ze dne 11. 12. 2012
b) Obecně závazná vyhláška města Březnice o
poplatcích číslo 1/2014 ze dne 9. 12. 2014
c) Obecně závazná vyhláška města Březnice o
poplatcích číslo 1/2015 ze dne 8. 12. 2015
d) Obecně závazná vyhláška města Březnice o
poplatcích číslo 1/2016 ze dne 13. 12. 2016

místních
místních
místních
místních

Čl. 35
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2018

Čl. 32
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede15
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.16
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených
v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.17

Jiří Štěrba v.r.
místostarosta

1

Ing. Petr Procházka v.r.
starosta

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
4
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
5
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8
§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
9
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na
§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
12
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
14
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
15
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
16
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
17
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
18
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
19
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
20
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta města Březnice
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č. p. 63 (levé přísálí)
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 1
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Kulturním domě Březnice,
Dolní valy č. p. 63 (pravé přísálí)
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 2
viz Seznam volebních okrsků
• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Konventu, V Koleji č. p. 1,
Březnice
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 3
viz Seznam volebních okrsků

• ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole Březnice,
Rožmitálská č. p. 419
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 4
viz Seznam volebních okrsků
Seznam volebních okrsků je přílohou Oznámení o době
a místě konání volby prezidenta.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
V Březnici dne 20. prosince 2017

Ing. Procházka Petr, v. r.
starosta města Březnice

Seznam volebních okrsků
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 398, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 433, 436,437, 438,
439, 452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559,
560, 562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 739, 740, 741, 743,748, 751, 752, 756, 757, 769
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198,199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,

524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
550, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704, 705,706,
707, 708, 709, 710,711, 806, 808, 809, 810, 831, 832, 834
Martinice
Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561, 604, 800, 801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí
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NOVÁ ÚPRAVNA VODY
NA STRÁŽI

Bilance příjmů a výdajů
rozpočtu 2018 (v tis. Kč)

V roce 2017 probíhala jedna z největších investic za poslední léta a to výstavba nové úpravny vody na Stráži.
Dokončení a zprovoznění celého zařízení je plánováno
v první polovině roku 2018.

ČO: 00242004
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město Březnice

Schválený rozpočet 2018
I.

Příjmy celkem:
z toho: 1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace
Konsolidace příjmů
z toho:

86 532,52
53 844,00
23 076,50
3 200,00
6 412,02

II. Výdaje celkem:
z toho: 5. Běžné výdaje
6. Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
z toho:

106 307,79
96 533,79
9 774,00

III. Saldo: příjmy - výdaje

-19 775,27

IV. Financování:
z toho: přijatý úvěr
splátka úvěru
zůstatek na ZBÚ

19 775,27
0,00
-2 628,00
22 403,27

0,00

0,00

CENA VODY
Město Březnice informuje občany o změně
ceny vodného a stočného pro rok 2018.
S účinností od 1. ledna 2018 se mění
cena vody na celkem 72,51 bez DPH
tj. 83,38 včetně DPH
(vodné 41,61 bez DPH tj. 47,85 včetně DPH
stočné 30,90 bez DPH tj. 35,53 včetně DPH).
Odbor správy majetku města Březnice

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.
Dne 21. ledna 2018 uplyne první
smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Hovorka.
Vzpomínají manželka Julie
s dětmi Fandou, Hankou a Jardou a vnoučata.

Dne 21. ledna 2018
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Ladislava Staňka,
dlouholetého ředitele
Základní umělecké školy Březnice.
Vzpomínají kolegové a žáci.

Dne 27. ledna 2017 uplyne již třetí smutný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička Milena Černá z Rožmitálu.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají
a nikdy nezapomenou syn Standa
s manželkou Janou a vnoučky Lukášem,
Kubíkem a Matyáškem.
Ti, kteří ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

Dne 29. ledna 2018 to bude 6 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Dušková z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku všem děkují děti
a sourozenci s rodinami.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození dětí je nejen radostnou
událostí pro jejich rodiče a příbuzné, ale i pro naše město.
Proto jsme se dne 2. 12. 2017
sešli v reprezentačním sále na
radnici na malé slavnosti a bylo
nám potěšením přivítat tyto nové
občánky města Březnice:
Romana Zajíčka
Jana Mikuláše
Štěpána Hovorku
Elišku Zárybnickou
Jana Labudu
Barboru Behúnovou
Marii Kosatíkovou
Gabrielu Kutovou
Valentýnu Kozákovou
Julii Placákovou
Karolínu Krupovou
Václava a Karla Vaněčkovi
Maxima Topinku
Vojtěcha Říhu
Elenu Sládkovou
Barboru Borovičkovou
Jakuba Harbicha
Ondřeje Zobala

Za přípravu programu děkujeme dětem ze Základní školy Březnice pod
vedením paní učitelky Martiny Burianové.
Další vítání dětí plánujeme na jaro 2018

Životní výročí slaví:
80 let – Milada Havlenová, Březnice 522
75 let – Jaroslav Kostka, Březnice 438
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky Březnických
novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 7. února 2018 v domečku na náměstí
od 10.30 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené. Další poradna bude
4. dubna 2018.

INFORMUJEME
Zájemci z řad členů MO STP o lístky na plavání v ceně
15 Kč za 1 ks se mohou hlásit u paní Marie Konvicové (tel. 728 532 169) či u paní Hany Schořovské - (tel.
776 139 456).
Ozdravné a rekondiční pobyty v roce 2018
MO STP Březnice - dva ozdravné pobyty:
Jánské Lázně, hotel Astoria, 16. 6. – 23. 6. 2018.
Cena 3.570 Kč a Sezimovo Ústí, hotel MAS, 27.6. –
3.7. 2018. Cena 5.350 Kč.
OO STP v ČR z.s. Příbram – rekondiční pobyty:
Sezimovo Ústí, hotel MAS, 28. 4. – 3. 5. 2018, cena
5.350 Kč
Soběšice, 1. 8. – 13. 8. 2018, cena 5.800 Kč
Bojnice na Slovensku, 1. 9. – 7. 9. 2018, cena 6.300 Kč
Řecko, letecky, bez stravy, 10. 6. – 24. 6. 2018, cena
17.600 Kč.
Zájemci se mohou hlásit u paní Konvicové!
Schůze výboru MO STP v roce 2018:
3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 1. 8., 5. 9., 3. 10.,
7. 11., 5. 12.

Členské schůze MO STP v roce 2018:
10. 4. a 9. 10.

P Ř I P R AV UJ E M E
Předběžný plán kultury na rok 2018:
Dne 6. ledna 2018 (so) – jsme zváni místní knihovnou v Mirovicích do KD v Mirovicích na divadelní představení, hru Bedřich Hrozný, nastudovanou členy Divadla za vodou z Čenkova.
Podrobnější informace se dozvíte později z vitrínky nebo z plakátů.
Leden, únor, březen – v těchto zimních měsících chceme navštívit především prostory divadel, koncerty a tematické prohlídky.
Duben, květen, červen – plánujeme návštěvu Lenory, Terezína, Litoměřic, Čapí hnízdo, NP Šumava, HOBBY v Českých
Budějovicích. V měsíci červnu plánujeme též 2 ozdravné pobyty.
Červenec, srpen, září – plavba výletní lodí po Vltavě v Praze, Jeseníky – výstup stezkou „Do oblak“, návštěva Tachova
a okolí.
Říjen, listopad, prosinec – Dostupná Šumava, návštěva některého z pražských divadel, Cibulový jarmark v Hořovicích,
Hvožany – heligonky, návštěva Vánočního domu v Doubí spojená s prohlídkou Karlových Varů.
Tento předběžný plán se může během roku měnit!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo
na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice
připravila
Jana Štefanová
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Leden 2018
. . . nejen jednou větou. . .
1. 1. 1958

před 60 lety byla v cihelně zrušena jako nerentabilní cementárna.

1. 1. 1973

před 45 lety sehrál ochotnický divadelní soubor MěstKS pohádku „Čertovy zlaté vlasy“ v sále hotelu
Vlčava.

2. 1. 1978

před 40 lety byla zahájena výstava obrazů březnického rodáka Jana Rafaela Schustera, která trvala
do 16. ledna.

4. 1. 1943

před 75 lety zemřel v Čelákovicích bývalý přednosta důchodového úřadu v Březnici Karel Polák, člen
mnoha březnických spolků.

16. 1. 1973

před 45 lety otevřela Jednota v Březnici nový hotel a restaurační zařízení Městský pivovar.

18. 1. 1628

před 390 lety rozeslali komisaři Přibík Jeníšek z Újezda a Henrich Libštejnský z Kolovrat do měst
krajů Bechyňského, Prácheňského a Plzeňského listy, aby obyvatelé, kteří až doposud nepřistoupili
k víře katolické a bludů kacířských se nezřekli, byli oznámeni.

18. 1. 1978

před 40 lety bylo uspořádáno na ZDŠ v Březnici místní kolo festivalu zájmové umělecké činnosti
v recitaci a zpěvu.

19. 1. 1678

před 340 lety přijati do hrnčířského cechu v Písku březničtí hrnčíři Pelikánové.

20. 1. 1743

před 275 lety slouženo slavné Te Deum na poděkování za osvobození Čech od nepřátel.

22. 1. 1888

před 130 lety pořádali ochotníci v místnostech Jana Srpa ples. Hrála při něm březnická kapela, vstupné za osobu stanoveno na 50 krejcarů. Výborná zábava, kdo měl nohy, tancoval.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a Březnických zpravodajů.

Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice
společně s březnickými spolky
a organizacemi zvou na

MASOPUST
sobota 3. 2. 2018
• průvod městem ve 14.30 hodin
• maškarní rej na náměstí
• masopustní veselice v 17 hodin
Těšit se můžete na vystoupení divadla

STUDNA.

V průvodu a na masopustní veselici zahraje skupina
Lovesong Orchestr.
Nenechte si ujít příležitost pobavit se, dobře se najíst a zúčastnit se oslav
masopustu v Březnici.
Podrobné informace v příštím čísle Březnických novin

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

„O nejkrásnější adventní věnec“

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

– VII. ročník vánoční soutěžní výstavy

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

8. 1. – 26. 2. 2018 – výstava zapůjčená astronomickým
oddělením Hvězdárny Prostějov „Matematika
ve službách astronomie“ – autor Prof. RNDr. Miloslav Drucmüller Csc.
Tematická výstavka knih – Zimní čtení

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Leden, ráj pro Mrazíky? – beseda pro 2. a 3. třídy.
Tvorba zimních Mrazíků – dílnička pro příchozí.

V Městské knihovně proběhl v loňském roce již sedmý
ročník vánoční soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“.
Návštěvníci knihovny mohli hlasovat o ten nejhezčí
od první adventní neděle do 12. prosince 2017.
Sešly se opravdu nádherné a nápadité výtvory a my
děkujeme všem zúčastněným, pro které musí být rok od
roku náročnější přijít s novým nápadem.
Z celkového počtu 962 hlasů získal nejvíce věnec
číslo 12, který do soutěže přinesly děti ze 3.a Základní
školy s paní učitelkou Martinou Burianovou, a to 213
hlasů, na druhém místě se umístil věnec číslo 6 slečen
Pinkasové a Fantišové se 152 hlasy a třetí byl věnec
číslo 3 Zdeňky Čížkové s počtem 135 hlasů.
Všem, kteří jste uspěli, moc blahopřejeme a vy ostatní
jistě zkusíte štěstí příště.
Kateřina Štěrbová

Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
a Klára Ptáčková

První výstava v Městské
knihovně v letošním roce
Letošní sezonu zahájíme výstavou, kterou nám laskavě zapůjčili v astronomickém oddělení Hvězdárny v Prostějově. Tamní hvězdárna spadá pod příspěvkovou organizaci města Muzeum a galerie Prostějov.
Autorem výstavy „Matematika ve službách astromie“
je Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, Csc., který je
předním českým atrografem a jeho jméno je dobře známo i v zahraničí. Narodil se v roce 1954, vystudoval
matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Brně. V současnosti se věnuje
aplikované matematice na Fakultě strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně. Mezi jeho vědeckovýzkumné činnosti patří mimo jiné numerické metody
analýzy a zpracování obrazů a právě tato práce se stala
základem pro získávání unikátních fotografií slunečních
zatmění, které pořizuje. Fotografie zpracované jeho programy tvoří v současnosti naprostou světovou špičku
a byly publikovány na titulní straně časopisu Nature.
Miloslav Drucmüller se též zabývá astrografií nočních
objektů např. komet, polárních září, vzácných blesků
zvaných červené přízraky, Mléčné dráhy a jiných atmosférických jevů.
K jeho koníčkům, kromě práce, patří ještě cestování
po vysokých horách a fotografování přírody. Své dojmy
se snaží zachytit co nejvěrněji, i když s technikou, kterou si nosí v batohu na zádech je to někdy náročné.
Jeho populární přednášky o Slunci, přírodě, cestování
a vesmíru zanechávají v posluchačích hluboký zážitek.
V roce 2006 byl Českou astronomickou společností
oceněn jako historicky první astrograf roku.
Výstava, kterou můžete navštívit v březnické knihovně od 8. ledna do 26. února 2018, vznikla z prostředků
Veřejné finanční podpory statutárního města Prostějov.
Kateřina Štěrbová

1. místo

2. místo

3. místo

Foto Městská knihovna
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Salát s pečenou kořenovou zeleninou, quinoou a cizrnou
Ingredience: 1 červená řepa, 1 červená cibule, 2 mrkve, 1 žlutá paprika, 100 g quinoy, 70 g cizrny (uvařené nebo sterilované), 4 lžíce olivového oleje, snítka tymiánu
zálivka: 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce omáčky tamari, 2 lžíce
balzamikového octa, 1 lžíce javorového sirupu
Postup: Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Plech vyložíme
pečícím papírem. Řepu a cibuli nakrájíme na osminky, mrkev
na kolečka, papriku na větší kusy. Vše dáme do mísy, přidáme
olej a tymián a dobře promícháme, aby se zelenina hezky obalila olejem. Rovnoměrně rozprostřeme na plech a pečeme cca
30 – 40 minut. Mezitím si propláchneme quinou vroucí vodou
(to abychom ji zbavili případné hořkosti) a dáme vařit. Stačí
2 – 3 minuty a pak ji necháme pod pokličkou cca 15 minut
dojít. Pokud chceme cizrnu vařit, namočíme ji přes noc a pak
v nové vodě bez soli vaříme cca 30 minut. Zálivku připravíme
promícháním všech ingrediencí. Když je zelenina upečená, nasypeme k ní uvařenou quinou a cizrnu a nalijeme zálivku. Vše
dobře promícháme a podáváme. Navrch můžeme dát fetu nebo
mozarellu. Křupavost dodá i pár opečených dýňových nebo slunečnicových semínek.

Teplý salát z čočky
Ingredience: 100 g čočky beluga, 1 šalotka, 1/2 červené papriky, 1/2 žluté papriky, sušená rajčata, olej ze sušených rajčat, pár
kapek citronové šávy, hladkolistá petržel, 1 hrst vlašských ořechů, parmazán
Postup: Čočku propláchneme, zalijeme dle návodu vodou a vaříme asi 20 minut doměkka. Slijeme a dáme stranou.
Na oleji zpěníme na plátky nakrájenou šalotku a na drobné
kostičky nakrájené papriky. Přidáme nasekaná sušená rajčata
a vše opékáme ještě cca 5 minut. K zelenině přidáme okapanou
čočku, zakápneme š ávou z citronu a společně opékáme dalších
5 minut, až se chutě propojí a tekutina odpaří. Hotový salát
posypeme nadrobno nasekanou petrželkou, ořechy a hoblinkami parmazánu.

Teplý salát z quinoy a dýně
Ingredience: 500 g máslové dýně, 1 lžíce extra panenského
olivového oleje, 2 lžičky koření Ras-el-Hanout, 3/4 šálku quinoy,
2 lžíce citronové šávy, 1 lžíce nakládaného citronu, 1/2 šálku koriandrové natě
Postup: Troubu předehřejeme na 220 °C, horkovzdušnou na
200 °C. V míse promícháme nakrájenou dýni s olejem a kořením, aby se dobře obalila. Přesuneme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme 20 – 25 minut, dokud nebude dýně měkká
a zlatá. V průběhu pečení jednou obrátíme. Mezitím si propláchneme quinou vroucí vodou a dáme vařit. Stačí 2 – 3 minuty a pak ji necháme pod pokličkou cca 15 minut dojít. Hotovou
quinou i dýni smícháme, přidáme citron, citronovou š ávu
a koriandr.

Teplý salát s hruškou a houbami
Ingredience: 400 g malých brambor, 60 ml olivového oleje,
500 g různých hub (např. bílé žampióny, hlíva ústřičná a pravé
hřiby), 1 svazek jarní cibulky, 2 zralé hrušky, šáva a kůra z jednoho citronu, 30 ml bílého vinného octa, 60 g rukoly, 2 zralá
avokáda, 100 g pražených nasekaných mandlí
Postup: Neoloupané brambory vaříme asi 15 minut, dokud
nezměknou. Necháme je vychladnout a pak je rozřízneme napůl. Rozehřejeme 30 ml olivového oleje ve velké pánvi a smažíme brambory do zlatohněda. Přidáme houby a jarní cibulku a
smažíme dalších pár minut. Nakonec přidáme hrušky, citronovou š ávu a kůru, zbývající olivový olej a vinný ocet. Mícháme,
dokud se vše neprohřeje. Na servírovací talíře dáme rukolu, na
ni teplou salátovou směs, přelijeme š ávou, posypeme mandlemi a obložíme avokádovými plátky.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Stephensonová S. C. – Bezhlavě – vzrušující příběh lásky
a roztoužené zamilovanosti
Essex Elizabeth – Cestou vášně – Jak se vymanit z vlivu
svého otce? Provdat se za námořního kapitána, který se zanedlouho vydá na riskantní a dalekou cestu…
Olczak Martin – Vražedná akademie – neznámý pachatel
vraždí členy Švédské akademie, která každoročně navrhuje
kandidáty na Nobelovu cenu za literaturu
Howard Linda – Nebezpečné vyhlídky – Plavba na luxusní lodi, únosci – kdo za tím stojí?
Sheldon Sidney – Hvězdy svítí z výšky – Lada je krásná,
mladá a bohatá. Je zvyklá vyhrávat, ale dokáže čelit tajemství,
které hrozí zničit to nejcennější co má?
Smith Wilbur – Dravec – právě v 17. století má své místo
dobrodružství na moři, boj, vášeň a milostná střetnutí…
McClure Ken – Záměna – teroristický útok, cholera, epidemie
Robertsová Nora – Na růžích ustláno – Emma od muže
svých snů očekává dost: spoustu květin, romantické večeře, věčnou lásku…
Moran Michelle – Věčná sláva – příběh madame Tussaud
Kaye Robin – Dobré ráno, lásko – Rebeka a Rich se nesnášejí, přesto jsou nuceni žít v jednom bytě. Láska na sebe nenechá dlouho čekat…
Bagwellová Gillian – Kurtizána – příběh ženy, která okouzlila krále
Raeder Leah – Nepoučitelná – zakázaná láska studentky
a učitele
Dunantová Sarah – Krása a krev rodiny Borgiů – vzrušující příběh mocného italského rodu
Harris Charlaine – Pasti ze záhrobí – Harper v patnácti
letech zasáhl blesk, od té doby dokáže odhalovat místa posledního odpočinku mrtvých i příčinu jejich úmrtí
Laybourne Emmy – Monument 14 – za pevnými zdmi
obchodu ničí svět silné bouře, kroupy, zemětřesení i chemikálie způsobující halucinace
Reeman Douglas – Než přijde smrt… - náhoda svedla dohromady britské námořníky i válečné zajatce, Němce a Italy
a donutila je spolupracovat
Liebert Stefan – Kokain – kariéra německého dealera
Haney, Eric L. – Delta Force – příběh elitní americké protiteroristické jednotky
Cordonnierová Marie – Alison milovaná kejklířka – osudy krásné Alison, o které někteří tvrdili, že je čarodějnice
Teremová Lenka – Nebezpečné hry – příběh o bývalém
hudebníkovi, který působil v České filharmonii a když mu
ukradli violu, uzavřel se do sebe a začal pracovat jako noční
vrátný v jednom muzeu, ale jeho život změnila jeho nová nadřízená, která ho vtáhla do světa bizarních sexuálních her
Victor Cynthia – Děsivé tajemství – román o tajemství jednoho muže
Finerman Debra – Mademoiselle Victorine – příběh pařížské kurtizány; historický román z 19. století
Cornwell Bernard – Sharpův orel – příběh se odehrává
v červenci roku 1809 a vrcholí bojem o španělské město Talavera
Baden Michael, Baden Linda Kenney – Posmrtná spravedlnost – dvě zápletky v tomto románu, zpočátku na sobě
nezávislé, se nakonec protnou v napínavý příběh, v němž nechybí intriky a napětí, stejně jako vzájemně se prolínající láska
Lönnaeus Olle – Za co se pyká – švédská detektivka, která
získala mnohá ocenění
Márai Sándor – Svíce dohořívají; Judita – dva náročné
psychologické romány košického rodáka
Handlerová Chelsea – Můj horizontální život – muži na
jednu noc – skvělá a nikoliv ostýchavá Chelsea má ráda muže,
spoustu mužů…
Připravila Kateřina Štěrbová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Advent v Březnici
Adventní čas jsme zahájili na březnickém náměstí
3. prosince rozsvícením vánočního stromu a zapálením
první adventní svíce. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci a kulturním programu svátečního odpoledne. Jmenovitě to byli žáci a pedagogové ZŠ, ZUŠ, děti
z MŠ a pěvecký Sbor sv. Ignáce. Za technickou pomoc
děkujeme TS a firmě DRÁB Blatná, za vánoční strom
panu Jaroslavu Komoňovi. Z akce přinášíme několik
fotografií, jejichž autorem je pan František Slaník.
Sbor sv. Ignáce

Vystoupení I.MŠ

Čertovské hrátky po čtvrté
V podvečer 9. prosince se již po čtvrté otevřela brána
sklepení bývalé jezuitské koleje, aby pozvala malé i velké návštěvníky do pekla i nebe. Letošní program byl
zpestřen ohňovou show a Legendou o Mikuláši v podání
divadla ToTem. Touto cestou děkujeme všem, kteří se
na celé akci podíleli, pomohli s organizací i programem.

Vystoupení II.MŠ

Tomáš Kočko a jeho adventní turné
Tomáš Kočko a jeho Orchestr vyrazil na prosincové
sváteční turné čítající sedmnáct koncertů. V pondělí
11. prosince přijel také k nám, do Březnice. Koncert doprovázela skvělá atmosféra a hlediště plné spokojených
diváků. Písničkář Tomáš Kočko je svou duší i tvorbou
spřízněn se severem Moravy a Slezskem. Okouzlen poetikou Beskyd na sebe nechává působit lidovou kulturu,
nářečí i místní poezii.
Odbor kultury města Březnice děkuje všem spolkům
a organizacím za skvělou spolupráci v uplynulém roce.
Děkujeme panu Františku Slaníkovi, který je ochotným
dokumentaristou většiny kulturních, společenských
i sportovních akcí v našem městě. Poděkování patří také
vám všem, kteří tyto akce navštěvujete.
Vystoupení žáků ZŠ

Petra Bartoníčková
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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

pátek 5. 1. 2018 od 19 hod.
Kulturní dům Březnice
Divadelní soubor Podbrdské národní divadlo
Dobříš přichází s nově nastudovanou hrou
s názvem NAHORU DOLU!!!
Nečekané stěhování, 7 postav, které nejsou nikdy
v tu správnou chvíli na tom správném místě.
Vítka, poněkud zmateného studenta, probudí ráno
jeho domácí a připomene mu, že pokud nechce přijít
o kauci, musí před 13 hodinou vyklidit byt.
To je ale při nepořádku, který v něm panuje,
zdánlivě zcela nemožné. Jediná šance je zavolat
na pomoc kamarády, což ovšem vyvolá řadu
nečekaných situací, neuvěřitelných komplikací
a Vítek se přesvědčí, že největší překážkou hladkého
stěhování bývají často právě přátelé, kteří mu
s ním původně měli pomoci... Autorská, krutopřísně
stěhovací situační komedie, kde je takový šrumec,
že atmosféra sama neví, zda-li má z dané situace
houstnout nebo se sama rozkrájet...

Vstupné 50 Kč

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 19. ledna 2018 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
vlnu a nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

LEDEN 2018
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00
– 12.00 hod.
pondělí
od 10.00
úterý
od 19.00
středa
od 09.30
od 10.00

TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
PILATES
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
MIMI CVIČENÍ se Zuzkou Bělkovou
– cvičení pro miminka od 3 do12 měsíců

čtvrtek
od 16.00 PORODNÍ KURZY s Mgr. Janou Vrablicovou, DiS.
– po domluvě na tel. 727 973 379
od 19.30 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 8.00 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
úterý
od 14.30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
středa
od 15.00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků
a příprava na maturitu s Eliškou Moravcovou
od 17.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18.00 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
středa 10. 1. 2018 od 10.30 hodin - Zdravotní přednáška se Zuzkou Bělkovou - Problematika pánevního dna
úterý 16. 1. 2018 od 9.00 hodin - Háčkování Nedoklubko - Mámy pro mámy
čtvrtek 18. 1. 2018 od 17.00 hodin - Valná hromada
úterý 30. 1. 2018 od 9.00 - Kurz pletení pro začátečníky
Připravujeme: Přednáška o kávě, zdravotní přednáška
Oční vady, Mezinárodní týden manželství
Upozorňujeme
v programu.

návštěvníky

na

možné

změny

V roce 2017 se v Rodinném centru Pampeliška Březnice
uskutečňuje projekt „ZAOSTŘENO NA RODINU“.
Aktivity projektu „ZAOSTŘENO NA RODINU“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
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Děkujeme za podporu a spolupráci městu Březnice, Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Úřadu práce Příbram, Zámku Březnice, Nadačnímu fondu pro Březnici, Kulturnímu gangu Březnice,
MAS Podbrdsko, březnickým mateřským školám a ZŠ Březnice, VOŠ a SOŠ Březnice
a všem příznivcům Pampelišky a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na činnosti RC
v roce 2017 podíleli.
RC Pampeliška Březnice

Káva s dobrým pocitem
„Pojte, uděláme dobročinou kavárnu!“ „Tak jo, proč
ne.“…. takhle nějak to skutečně proběhlo na konci letošního měsíce září. Samotný proces geneze myšlenky
dobročinné kavárny byl velice zajímavý. Vypadalo to trochu jako sněhová koule. Jedna zmínka, jeden rozhovor
a k nápadu se postupně přidávali další, každý něco nabídl, nebo vymyslel a během dvou dnů bylo jasno, že kavárna bude, protože do sebe vše zapadalo, jako když stavíte puzzle. Prostě kouzlo malého města. Nežijeme sami
pro sebe, ale spolu.
A tak jsme mohli v týdnu na přelomu listopadu a prosince otevřít v Pampelišce dobročinnou kavárnu s názvem Dobrá mysl. Z prostorné herny, kde je za běžného
provozu centra k dispozici množství dětských atrakcí,
vykouzlily maminky příjemný prostor k posezení nad
výbornou kávou. Menší učebna posloužila jako zázemí
pro hrající si ratolesti, aby byl na tu kávu alespoň relativní klid.
Kromě kávy v různých podobách byly v nabídce dorty,
koláče a zákusky, vše domácí a dělané samozřejmě s láskou. Brdskou kávu jsme obdrželi jako dar pražírny
z nedalekého Věšína 4coffee. Maminky, členové a příznivci centra zase přispěli dobrotami k snědku a pomocí
s organizací. Provoz kavárny jsme zajiš ovali svépomocí, otevřeno bylo od devíti do šesti hodin odpoledne, tak
abychom mohli přivítat i pracující.

Celý výtěžek
z týdenního provozu kavárny
byl věnován Nadačnímu fondu
Šance onkoláčkům. Samotný
provoz kavárny
– to, co návštěvníci promlsali
a propili – přinesl výtěžek přesahující 20.000 korun. Když k této sumě
připočítáme ještě částku z prodeje dárkových předmětů
a zboží z dobročinného jarmarku, odevzdali jsme fondu
29.748 korun. To je částka, která nás všechny velice příjemně překvapila a jsme za ni neskonale vděčni.
Děkujeme všem členům a příznivcům rodinného centra, za to že se do projektu zapojili. Děkujeme Vám všem,
kteří jste přišli, poseděli a ochutnali „kávu s dobrým
pocitem“. Děkujeme manželům Vantuchovým z věšínské
pražírny 4coffee za to, že do toho s námi šli. Jejich káva
byla vynikající!
V poklidném začátku kouzelné doby adventní se nám
podařila krásná věc.
Pavlína Liebnerová

POSILUJEME HODNOTU RODINY
Sympozion s názvem „Posilujeme hodnotu rodiny“ zakončil 24. 11. 2017 v pražském Lichtenštejnském paláci
celoroční kampaň Sítě pro rodinu - organizace, která
sdružuje mateřská a rodinná centra v České republice.
Akce proběhla pod záštitou Martiny Štěpánkové – náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu a zúčastnili se jí i zástupci z březnického
rodinného centra. Cílem setkání bylo upozornit na význam rodiny pro každého jedince i celou společnost, a to
navzdory tomu, jak se současné podoby rodiny mění
a jak často se rodiny rozpadají. Sympozion nabídl řadu
zajímavých vystoupení, překvapivých dat a inspirativních postřehů a příkladů z praxe. Mateřská a rodinná
centra se zde představila jako účinný nástroj sociální
práce a prevence patologických jevů v rodině.
O přínosu mateřských center jako nástroje primární
prevence promluvila Rut Kolínská, která sympozion zakončila slovy: „Děkuji všem, kdo věnujete pozornost tématu rodiny. V dnešní nejisté době je v zájmu celé společnosti, abychom spojili síly – státní správa a samo-

správa, kraje, neziskové organizace, komerční sektor,
odborníci, akademická obec – a vnímali hodnotu rodiny
jako prioritu pro naši budoucnost.“
Pavlína Liebnerová
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ŽÁCI 3. ROČNÍKU OBORU AGROPODNIKÁNÍ NAVŠTÍVILI POROST
RYCHLEROSTOUCÍCH TOPOLŮ
28. 11. 2017 jsme se zúčastnili výjezdové praxe ve Vráži
u Písku. Zde jsme pod vedením Ing. Ševčíka, majitele
plantáže, absolvovali odborný výklad s ukázkami porostu rychle rostoucí dřeviny topolu japonského. Jedná se
o energetickou rostlinu - rychle rostoucí dřevinu, zakládanou v různé době od roku 2010, rozdělenou na produkční porosty a porosty pro získávání sadby. Celá plocha slouží zčásti k výzkumu - sledování přírůstků biomasy v daných podmínkách a výhřevnosti ve spolupráci
s ČZU Praha, ČVUT Praha a dalšími výzkumnými pracovišti. Další využití je samozřejmě i k produkci dřeva
a získávání sadby pro další vlastní výsadbu-obnovu
ploch a zejména pro prodej zákazníkům. Žáci zde o problémech aktivně diskutovali s přednášejícím a odnesli si
hodně nových poznatků nejen do předmětu Pěstování
rostlin. Byly provedeny praktické ukázky porostů a způsobu získávání řízků pro výrobu sadby. Dozvěděli jsme
se hodně informací o způsobu založení porostu, ošetřování i sklizni. Pro pěstování japonských topolů je příprava půdy jedním z nejdůležitějších úkonů. Nejlepší pro
pěstování japonských topolů je na podzim pozemek zorat hlubokou orbou a na jaře půdu pouze zkultivovat
a srovnat do roviny, jako před setím obilí. V případě záměru využití jarní orby je nutné ji provést co nejdříve,
aby došlo k opětovnému obnovení půdní kapilarity –
vzlínavosti vody. Tím využijí čerstvě zasázené řízky japonského topolu maxima půdní vláhy. Pak už je možno
sázet řízky, strojově nebo ručně a v prvních dvou letech
likvidovat plevel. Plevel lze likvidovat mechanicky – sečením, mulčováním nebo diskováním a chemicky – herbicidními postřiky. V případě existence starých luk nebo
zaplevelených pozemků, kde nelze orat ani používat herbicidy, je vhodné použít na zalesnění přímo sazenice japonského topolu. Výhodou sazenice je, že má již vytvořený kořenový systém a její nadzemní část je odrostlá
vlivu plevelů. Získá se tak roční náskok, což kompenzuje náklady za dražší sazenici oproti řízku. Pozemek není
třeba potom složitě předem upravovat.
Ing. L. Pivoňka, VOŠ a SOŠ Březnice

ZA RYCHLEROSTOUCÍMI TOPOLY…
Dne 28. listopadu 2017 se žáci 3. ročníku agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice vydali na exkurzi do Vráže u Písku
na seminář o rychlerostoucích dřevinách. Seminář vedl Ing. Jiří Ševčík, který žákům popisoval průběh prací, jež se
provádí od výsadby po sklizeň rychlerostoucích topolů. Ing. Ševčík poskytl žákům užitečné informace o výsadbě,
průběhu vegetace, kácení a zpeněžování materiálů. Názorně předvedl, jak se získávají řízky a pruty z matečnice
a jak se dále skladují. Také popisoval, odkud tyto topoly pocházejí a jakou mají historii. Pro další užitečné informace můžete kontaktovat Jiřího Ševčíka na emailu info@topolyjc.cz.
Jan Marek, Martin Brůžek, 3.AV

EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN
V pondělí 11. 12. 2017 se studenti ze tříd 1.BV, 2.AV a 2.BS zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny v Temelíně.
Nejprve jsme šli do sálu v infocentru, kde jsme zhlédli film o funkci elektrárny. Byli jsme rozděleni do osmičlenných
skupin. Poté jsme se přemístili do budovy elektrárny, kde jsme museli projít několika prohlídkami, zda u sebe nemáme nebezpečné předměty či nejsme pod vlivem návykových látek. Dozvěděli jsme se princip výroby elektřiny.
Prohlédli jsme si chladicí věže, reaktor, hlavní cirkulační čerpadlo, kondenzátor a další části související s hlavním
výrobním blokem elektrárny. Po absolvování prohlídky jsme naší průvodkyni položili pár otázek. Dozvěděli jsme se,
že v tomto zařízení pracuje dvanáct let a práce ji moc baví. Z této práce prý strach nemá, nebo každý rok všichni
zaměstnanci podstupují havarijní cvičení. Zjistili jsme i mnoho zajímavostí, například že v elektrárně pracuje jen
13% žen nebo že chladící věž měří 155 metrů. Tato exkurze pro nás byla velmi přínosná a zajímavá.
Barbora Štiková a Veronika Růzhová, 2.BS
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HISTORICKÉ DRÁŽĎANY SE ŠPETKOU VÁNOČNÍHO KOŘENÍ
V úterý 12. prosince 2017 jsme se vydali se školou
VOŠ a SOŠ Březnice na jednodenní zájezd na vánoční
trhy do Drážan. V 8 hodin ráno jsme vyrazili na cestu
a v půl 12 jsme byli na místě. V Drážanech jsme si prohlédli náměstí a některé historické památky. Jednou
z nich byl například kostel Frauenkirche, který byl na
konci 2. světové války kompletně zničen. Hromada sutin
zde ležela jako připomínka válečných hrůz až do 90. let,
kdy započala nákladná rekonstrukce budovy, na niž
bylo nakonec použito 43% původního materiálu. Ten je
pro návštěvníky na první pohled rozeznatelný díky své
výrazně tmavší barvě. Dalšími bombardováním těžce zasaženými a v poválečných letech kompletně zrekonstruovanými místy jsou například Rezidenční zámek (Residenzschloss) nebo tzv. Zwinger – komplex barokních
budov.

Po prohlídce města jsme měli rozchod. Vydali jsme
se proto na vánoční trhy Striezelmarkt, popřípadě i do
okolních obchodů nakoupit suvenýry a vánoční dárky.
Na trzích byla k vidění různá jídla, tradiční ozdoby
a malé ruské kolo s kolotočem. Pro tento nejstarší
adventní trh v Německu jsou také typické nejrůznější
regionální speciality jako například krušnohorské dřevařské umění, lužické látky s modrotiskem a ochranovská hvězda (Herrnhuter Sterne). Samozřejmě že chybět
nesměla ani originální drážanská vánoční štola.
Trhy provoněné vánočním svařákem a cukrovím se
nám ani nechtělo opouštět, nicméně ve večerních hodinách jsme museli vyrazit zpět do Březnice. Výlet se nám
všem moc líbil, počasí nebylo až tak špatné (1°C, občas
svítilo sluníčko) a atmosféra byla velmi přátelská a vánoční.
Eliška Machová a Lucie Boučková, 2.BS
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SHOW NA STOJÁKA SE VRACÍ DO BŘEZNICE
V sobotu 20. ledna zažije Březnice příval zábavy a smích v podání bavičů známé comedy show Na Stojáka.
Těšit se můžete opět na dvě představení, první od 18:00 a druhé od 20:30.
Již popáté se zaplní kulturní dům v Březnici diváky, kteří si užijí představení plné smíchu, originality a zábavy.
Letos se představí čtveřice bavičů. Marek Daniel představí prezidentského kandidáta Tondu Blaníka, bavit bude
originální Petr Vydra, po dvou letech vracející se Arnošt Frauenberg, dámy zastoupí stylová Adéla Elbel!
V letošním roce opravdu podařená sestava. Po druhém představení bude večer pro všechny pokračovat na afterparty
v podání DJ Roba.
Tyto čtyři známé televizní a rozhlasové tváře se již do Březnice těší, vy se můžete těšit na skvělou zábavu.
Vstupenky na dvě představení od 18:00 nebo 20:30 již mizí z předprodejních míst. Jedno naleznete také v Březnici
v tabáku U Nuslů. Zde pořídíte předprodejní vstupenky za cenu 200 Kč. Pokud nějaké zbydou, bude cena na místě
230 Kč. Více informací naleznete na webu www.kaceri-festival.cz.
V únoru jdou Kačeři do gala. V sobotu 24. února se uskuteční v kulturním domě Ples festivalu Kačeři.
Oblíbený galavečer ovládne příbramská kapela Bosáci. Těšit se můžete na módní přehlídku Benetton Příbram, taneční vystoupení, kolo štěstí a další překvapení. Do Nového roku vstupte pravou nohou a užívejte si kulturního
života. Kačeři vám k tomu dají mnoho příležitostí.

Ježíškova vnoučata splnila sen paní Marie Benešové z Domova Březnice,
poskytovatel sociálních služeb

Setkala se s Helenou Vondráčkovou
Náš Domov se letos zapojil do projektu Ježíškova vnoučata, který vznikl díky novinářce Olze
Štejbarové na podzim roku 2016. Projekt zaujal
i Český rozhlas, který je v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří zjiš ují přání seniorů a následně kontaktují sponzory projektu. Takový zájem,
jaký na plnění přání byl, nás velmi mile překvapil.
A právě jedno z přání naší klientky bylo…
„Chtěla bych se setkat s Helenkou Vondráčkovou.
Třeba s ní zajít na kafíčko.“ Paní Marie Benešová
ani nevěřila, že by se to mohlo stát skutečností.
Ke splnění jejího snu pomohla Ježíškova vnoučata, a hlavně moderátorka Českého rozhlasu Region Jana Chládková, která si její přání vybrala
a moc ho chtěla splnit. Setkání se uskutečnilo v pátek 24. listopadu v budově Českého rozhlasu v Karlíně,
kam paní Marii spolu se dvěma pracovnicemi Domova
Janou Zemkovou a Kateřinou Krotkou, přivezl řidič

Českého rozhlasu. Po milém přivítání
bylo kafíčko
se zákuskem
a když se pak
otevřely dveře a v nich se
objevila Helena Vondráčková,
paní
Marii
přemohly emoce,
že ani nemohla mluvit. „Helenko, já jsem se na tebe těšila,“ byla její první slova. Oči měla zamlžené slzami.
Skoro hodinu si pak společně povídaly u šálku kávy.
Myslím, že ještě dlouho bude paní Marie vzpomínat
a vyprávět zážitky jednoho listopadového dne.
Za Domov Bc. Dagmar Němcová, ředitelka
Foto Mgr. Dana Špicarová

BARÁČNÍCI VE VINOHRADSKÉM DIVADLE
Obec baráčníků Bozeň Březnice 23. 11. 2017 využila nabídky Vinohradského divadla na představení Hašler, kterého
jsme se zúčastnili ve svérázu. Představení, ve kterém hráli písničky Karla Hašlera se nám líbilo.
Rychtář Jiří Bimr

PODĚKOVÁNÍ
Sdružená obec baráčníků Bozeň Březnice by tímto chtěla poděkovat městu Březnice
za finanční příspěvek na naší činnost v roce 2017.
Zároveň bychom chtěli popřát všem představitelům města, našim tetičkám a sousedům,
ale i všem našim spoluobčanům hodně zdraví a úspěchů do roku 2018.
Rychtář Jiří Bimr
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Oblasti podpory pro zemědělské a nezemědělské subjekty
z Programu rozvoje venkova na území MAS PODBRDSKO
Místní akční skupina Podbrdsko otevírá 1. Výzvu z Programu rozvoje venkova na zemědělské a nezemědělské
subjekty na leden a únor 2018. Veškeré informace
o Výzvách MAS, pravidla k Výzvám MAS, povinné a
nepovinné přílohy naleznete na www.maspodbrdsko.cz
- sekce DOTACE A VÝZVY!
V rámci Programu rozvoje venkova budou přes MAS Podbrdsko podpořeny tyto oblasti:
Fiche 1: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit – Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory: Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice
do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou
též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku.
Fiche 2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání
krajiny, služeb a obchodu – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory: Hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce
budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů,
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících
se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících pro zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu.

Fiche 3: Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském regionu MAS Podbrdsko – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Oblasti podpory: Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností. Konkretizace činností bude stanovena výzvou MAS.
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU,
případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené
v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny
v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti sportovní, zábavní, rekreační a stravování a pohostinství mohou být realizovány
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Fiche 4: Péče o krajinu – Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory: Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanoviš, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze
také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být
realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území
a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Žádáme všechny zájemce a potencionální Žadatele o dotace, aby se zaměstnanci kanceláře MAS konzultovali své
projekty, které plánují předkládat do Výzev MAS!! Konzultace jsou možné samozřejmě ZDARMA!!
Kontakt:
info@maspodbrdsko.cz, Petra Benjáková, tel. 725 912 006

Velké plány pro rok 2018 – 10 let od založení Rosenthalu
V sobotu 11. listopadu 2017 se uskutečnila podzimní
valná hromada skupiny Rosenthal, která se tentokrát
nesla v duchu bilancování a také velkého plánování.
Tento rok totiž uplyne 10 let od založení našeho spolku,
které oslavíme se širokou veřejností skrze velkolepou interaktivní výstavu. Těšit se na ni můžete na podzim roku
2018. Zároveň jsme si předsevzali posunout svou činnost
opět o kousek dál a nabízet stále zajímavější vyžití dnešní mládeži i dospělým. V březnu nás například čeká pořádání šermířské bitvy s názvem Celebrant. S bitvou tematicky souvisí také natáčení našeho nového filmu
Horn of Gondor (česky Gondorský roh): obě díla vznikají na motivy J. R. R. Tolkiena. Zajímavosti o snímku
a postup prací najdete na našich stránkách, kde se dočtete i o tom, jak pomoci výsledný počin financovat.
Věrni zůstáváme i dětským hrám. Opět plánujeme víkendovou bojovou hru i příměstský tábor. A zúčastníme
se i oslav královny Johanky. Tyto akce mají pro nás
velký význam. Snažíme se do nich vnést edukativní přesah, což se nám nejspíš daří, když se podíváme do vlast-

ních řad a vidíme narůstající počet mladých členů spolku, kteří se rekrutovali právě odtud.
Tento rok chceme však dětem nabídnout ještě víc, a to
díky hlubší spolupráci s RC Pampeliška a Kulturním
gangem Březnice. Prohloubíme vztahy s těmito spolky
a vyměníme si zkušenosti s pořádáním kulturních akcí
v našem regionu. Jak je taková spolupráce prospěšná
jsme si již po čtvrté vyzkoušeli při pořádání Čertovských
hrátek, které se loni vydařily předně díky výborným
maskám a velkému počtu pekelníků. S K.G.B. se setkáváme také pravidelně na neckyádě a své prostory nám
RC Pampeliška poskytuje pro potřeby příměstského tábora.
Děkujeme tímto zmiňovaným spolkům i městu Březnice, březnickému zámku, a hlavně odboru kultury za celoroční podporu a těšíme se na další kooperaci v tomto
roce 2018.
Více informací o plánovaných akcích a zlatém hřebu
našeho 10. roku fungování – o výstavě – najdete na
www.rosenthalci.cz.
Rosenthal z. s.
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TENISOVÁ EXHIBICE DAVISCUPOVÝCH REPREZENTANTŮ
V TC VITALITY BŘEZNICE
V sobotu 25. 11. 2017 se v našem Březnickém tenisovém klubu TC VITALITY BŘEZNICE z. s. uskutečnila
tenisová exhibiční čtyřhra daviscupových reprezentantů.
Nastoupili v ní Jiří Veselý jun. a jeho otec Jiří Veselý
sen. (šéftrenér tenisového klubu) na jedné straně dvorce
a proti nim dvojice Lukáš Dlouhý a Roman Jebavý.

Na závěr utkání ocenili výše jmenovaní tenisté nejlepší hráče klubu z řad dětí a mládeže.
Celá akce proběhla ve velmi přátelské, příjemné a zábavné atmosféře.
Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s., manažer klubu

SDH MARTINICE
V roce 2017 měl náš sbor 13 členů. Aktivně se podílel
na kulturním a společenském dění v obci, staral se o veřejnou zeleň, majetek a zúčastňoval se soutěží v požárním
sportu a akcí pořádaných 8. okrskem a okolními obcemi.
Loňský rok jsme již tradičně zahájili novoročními
výstupy na Stráž, Třemšín a 14. ledna na vrch Praha
v Brdech.
29. dubna jsme uspořádali brigádu na úklid obce
a ošetření veřejné zeleně.
30. dubna jsme stavěli máj. Večer se konalo pálení čarodějnic se sousedským posezením.
10. června jsme se byli podívat na velké hasičské
výstavě v Litoměřicích.
24. června jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení hasičského sboru v Počaplech.
V červenci jsme kompletně opravili zvoničku sv. Voršily na návsi a autobusovou zastávku.
V září se 7 členů zúčastnilo námětového cvičení pořádaného 8. okrskem.
Během roku také pamatujeme na životní jubilea občanů Martinic. Zapojili jsme se do sběru elektroodpadu
pořádaného hasiči. Pět členů je aktivními dárci krve.
Na závěr nezbývá než poděkovat členům SDH Martinice
za celoroční práci, městu Březnice za proplacení brigádnických hodin a materiálu na opravu zvoničky sv. Voršily a autobusové zastávky a popřát všem do roku 2018
hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody.
SDH Martinice
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ČINNOST TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Sezonu 2017 zahájil Tenisový klub výroční členskou schůzí, která se konala 4. 3. 2017. Na další tři víkendy byly svolány brigády na zprovoznění tenisového areálu. Díky obětavému nasazení členů klubu se vše podařilo a sezona byla zahájena začátkem
dubna, což bylo velkým povzbuzením pro celou sezonu. Tak jak je tradicí klubu, tak i v sezoně 2017 byla účast velmi dobrá.
Vzhledem k tomu, že členská základna je velice početná, byly veškeré úkoly naplánovaných brigád bez problému zajištěny. Poděkování patří i J. Karasovi a jeho zaměstnancům za spolupráci v průběhu celé sezony.
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Tenisový klub Březnice v soutěži družstev reprezentovalo
8 družstev.
Mužstvo dospělých A bylo účastníkem nejvyšší soutěže v rámci středočeského kraje a umístilo se na krásném 1. místě. Tímto umístěním se probojovalo na MČR, bude nás reprezentovat
ve druhé lize. Velkou měrou se na tomto velkém úspěchu podílela svými výkony Tereza Mlynářová.
Mužstvo dospělých B bylo účastníkem krajské soutěže I. třídy, druhé nejvyšší soutěže kraje a pod vedením Václava Kasíka
obsadilo 8. místo.
Mužstvo dospělých C bylo účastníkem soutěže IV. třídy a obsadilo 6. místo.
Mužstvo dospělých D obsadilo 4. místo pod vedením Jaroslava Roubíka, kterému touto cestou děkujeme za příkladné vedení mužstva.
Mužstvo dorostu pod vedením Jiřího Vyštejna obsadilo
1. místo v krajské soutěži II. třídy a postupuje do vyšší soutěže
stejně jako v sezoně 2016. Tím jsme navázali na vítěznou vlnu
a postoupili do I. třídy, což lze hodnotit jako velký úspěch.
Na postupu se velkou měrou podílel Matěj Petráň. Jeho předváděná hra a přístup k jednotlivým utkáním je velkým příslibem do dalších tenisových sezon.
Mužstvo starších žáků pod vedením Miroslava Šilhavého obsadilo 7. místo a vzhledem k tomu, že všichni hráči jsou začátečníky v této kategorii, budou jejich výsledky v příští sezoně
ještě lepší.
Mužstvo mladších žáků A pod vedením Radka Sudíka obsadilo 1. místo v krajské soutěži II. třídy.
Toto umístění je velkým úspěchem oddílu, což svědčí o dobré
práci s mládeží.
Mužstvo mladších žáků B pod vedením Reného Somra obsadilo při své premiéře v soutěži krásné 3. místo.
Výbor tenisového klubu děkuje všem hráčům a vedoucím
družstev za vzornou reprezentaci našeho klubu a přeje mnoho
úspěchů do dalších tenisových sezon.
V sezoně 2018 nás bude reprezentovat v soutěžích 10 družstev.
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
Tenisový klub Březnice uspořádal 40 celostátních turnajů
v kategorii chlapců a dívek. Turnaje se uskutečnily v měsících
červenec, srpen a září. Výbor TK Březnice děkuje všem, kteří
zabezpečovali zdárný průběh všech 40 celostátních turnajů,
zejména Petře Janošcové a spol. za zajištění občerstvení.
TENISOVÁ ŠKOLA TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Jednou z hlavních priorit Tenisového klubu Březnice je práce
s mládeží. V tenisové škole, vedené Miroslavem Šilhavým,
je zapojeno 61 hráčů. 5 trenérů zajiš uje tréninky těchto hráčů,
kteří jsou rozděleni do jednotlivých skupin tak, aby tréninky
probíhaly co nejintenzivněji. Děkujeme Matěji Petráňovi
za rozšíření řad našich trenérů. Poděkování patří řediteli ZŠ
Březnice panu Miroslavu Bělkovi za umožnění tréninkového
procesu. V letním období probíhají tréninky vždy od 15 do 17 ho-

din na kurtech TK Březnice. V průběhu měsíce července a srpna se uskutečnily týdenní kempy a tím byl zajištěn i v průběhu
prázdnin tréninkový proces. O kempy byl velký zájem.
Organizování oddílových turnajů
Tenisový klub Březnice organizoval kromě celostátních turnajů, rovněž turnaje pro členy klubu, kamarády a příznivce klubu z řad sponzorů TK Březnice. Páteční turnaje, které organizujeme ve dvouhrách a čtyřhrách pro členy i hosty se staly tradicí našeho klubu. Tenisový klub organizoval 8 oddílových turnajů v průběhu letošní sezony.
V květnu a červnu se uskutečnily dva oddílové turnaje.
V sezoně 2017 se uskutečnil dlouhodobý turnaj GRAND
SLAM za účasti 17 hráčů. Sponzorem turnaje byl Jaroslav Roubík, kterému touto cestou děkujeme. Vzhledem k tomu, že
zápasy byly hrány na tři vítězné sety, jednalo se o velice náročná utkání. Vítězství obhájil stejně jako v předešlých sezonách
Robert Barták, druhé místo obsadil stejně jako v loňské sezoně
Zbyněk Soused.
Další oddílový turnaj byl VLČAVSKÝ TURNAJ, turnaj pořádal a sponzoroval Zdeněk Muzika, kterému touto cestou děkujeme. Vítězi turnaje ve čtyřhře se stali Tomáš Doul a Olda
Kofroň, kteří ve finále porazili dvojici Míra Švejda a Jiří Slavík.
Dne 9. 9. 2017 se uskutečnil Roubík CUP. Vítězem se stal
Robert Barták a druhé místo obsadil Pepa Haník. Turnaje se
zúčastnilo 17 hráčů. Děkujeme za sponzorování turnaje Jaroslavu Roubíkovi.
Dne 30. 9. 2017 byl uspořádán „Šmoulí turnaj“, vavříny
vítězství si odnesli Daník Hudeček a Mareček Žid.
Dne 7. 10. 2017 se uskutečnil turnaj pro naše krásné ženy.
Vítězkou dvouhry se stala Jarka Kymplová a ve čtyřhře zvítězily Jarka a Pe a Kymplovy.
14. 10. 2017 se uskutečnil MASTERS OPEN DEBL. Vítězem se stali Jirka Pýcha a Karel Mařík, kteří ve finále zdolali
Zdenka Jelínka a Tomáše Doula. V soutěži mixů zvítězila dvojice Květa Soldátová a Standa Soldát.
Touto cestou děkujeme Dušanu Kacerovskému za zajištění
občerstvení na těchto turnajích.
Děkujeme naší tenisové kapele ve složení Petr Chochola, Zdeněk Jelínek a Fanda Koman, kteří nám zpříjemňují večerní
posezení po klubových akcích.
Výbor Tenisového klubu Březnice děkuje všem sponzorům za
pomoc a podporu při zajiš ování činnosti v r. 2017: město Březnice, pivovar Herold, Rios Příbram, p. L. Raška.
Přejeme všem členům klubu, příznivcům a sponzorům bílého sportu vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2018.
Luděk Kindlman
Předseda Tenisového klubu Březnice
TENISOVÝ KLUB BŘEZNICE
děkuje městu Březnici
za poskytnutí finančních prostředků na rok 2017

SDH Březnice děkuje městu Březnici za finanční podporu v roce 2017.
Výbor SDH Březnice
Výbor okrsku č. 8 děkuje městu Březnice za finanční podporu v roce 2017.
Pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce přeje kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice
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Cukrárna Kavárna Segafredo

ZAMĚSTNÁNÍ

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

na zkrácenou pracovní dobu

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Montáž florbalových holí

Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč
•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Pracoviště Březnice/Drahenice
Odměna 100 Kč/hod
Vhodné pro maminky na mateřské
nebo držitele invalidního důchodu

KONTAKT: Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili či ztratili klíč?
Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.
S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.
Služba NON STOP

Tel. 732 217 023

Úspěšný vstup
do nového roku 2018
Vám přeje

Infocentrum Březnice
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PLACENÁ INZERCE

tel. 602 124 563 • SPORT 2020 s.r.o.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

P R O D Á M garáž v Březnici přímo naproti
sběrnému dvoru. Cena dohodou. Tel. č. 720 342 351

CENÍK INZERCE v BN
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 16.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz
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UZÁVĚRKA únorového čísla BN
19. 1.
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář

Místo pracoviště: Kasejovice

* Montážní dělník v zahraničí

Práce v Německu / Anglii

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky

* Konstruktér
* Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
– Min. SŠ – technického směru
– Místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* Asistent/ka projektu
Vzdělání ekonomického, technického směru / znalost NJ plynně
PRACOVIŠTĚ:

INTERIORS manufacture&design a.s.

|

335 44 Kasejovice č.p. 337

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
ŽIVOTOPISY zasílejte na e-mail: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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KINO BŘEZNICE
3. 1. středa v 18.00 hodin

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Komedie, USA, 2017, české titulky
Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře.
Na pláži se mu začínají kupit problémy.
Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu
mrtvolu... A protože místní policie vše
bohorovně přehlíží, vydá se parta záchranářů na trestnou výpravu.
Režie: Seth Gordon
Hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly
Rohrbach a další
Vstupné 50 Kč



119 minut



Přístupno od 12 let

7. 1. neděle v 18.00 hodin

VÁŽENÝ OBČAN
Komediální drama, Argentina, Španělsko, 2017, české titulky
Spisovateli Danielu Mantovanimu leží
svět u nohou. Právě získal Nobelovu cenu
za literaturu, ale místo zadostiučinění se
dostavila kocovina. Cosi se v něm zlomí
ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních
listů nalezne nenápadné psaní z rodného
argentinského zapadákova, odkud kdysi
utekl. Přijíždí do rodného města a z jeho
návštěvy se rychle stává groteska.
Režie: Gastón Duprat, Mariano Cohn
Hrají: Oscar Martínez, Nora Navas, Iván
Steinhardt, Dady Brieva, Andrea Frigerio a další
Vstupné 55 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

10. 1. středa v 18.00 hodin

HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaná rodinná komedie, ČR, 2017,
české znění
Legendární hrdinové přicházejí ve zcela
novém dobrodružství. Pan Spejbl pracuje
jako hlídač Muzea loutek, kterému však
hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout
do uzavřených prostor muzea, kde objeví
svět, skrytý před zraky návštěvníků.
Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova
Vstupné 36 Kč



85 minut



Přístupno

14. 1. neděle v 18.00 hodin

1/2018

KULTURA

LEDEN 2018
její vztah s matkou. Po období vnitřního
zmatení si uvědomí, že její hlavní problém spočívá v absenci mateřské blízkosti.
Režie: Josef Tuka
Hrají: Jana Plodková, Anna Cónová,
Luboš Veselý, Pavla Beretová, Marek Němec, Arnošt Goldflam a další
Vstupné 50 Kč



85 minut



Přístupno od 12 let

17. 1. Klubová středa v 18 h.

ČERVENÁ
Životopisný film, ČR, 2017, české znění
Celovečerní dokumentární film Olgy
Sommerové o světově proslulé operní
pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století
Režie: Olga Sommerová
Vstupné 40 Kč



83 minut



Přístupno

21. 1. neděle v 18.00 hodin

ŠPÍNA
Drama, Slovensko, ČR, 2017, české titulky
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné
rodiny. První zamilování, tajné noční dobrodružství, magická rána nad Dunajem...
Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění. Je to jako špína, která se nedá
smýt. Lena si musí projít cestou, která už
není jenom obyčejným dospíváním, ale
spíš bojem se sebe samou.
Režie: Tereza Nvotová
Hrají: Dominika Morávková-Zeleníková,
Anna Rakovská, Anna Šišková, Róbert
Jakab, Patrik Holubář, Juliana O hová,
Monika Potokárová a další
Vstupné 50 Kč



87 minut



Přístupno od 12 let

24. 1. středa v 18.00 hodin

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaná rodinná komedie, Velká Británie, Německo, 2017, české znění
Wishbonovi nejsou právě š astná rodinka.
Máma Emma má knihkupectví, které je
před krachem, táta Frank je přepracovaný
a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je neš astná, stydlivá teenagerka
a syn Max je sice matematický genius, ale
ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.
Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí
partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula.
Režie: Holger Tappe
Vstupné 36 Kč



96 minut



Přístupno

ABSENCE BLÍZKOSTI

28. 1. neděle v 18.00 hodin

Drama, ČR, 2017, české znění
Hedvika je svobodná matka tříměsíční
Adélky, která prochází životní krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého psa než
vlastního potomka, a v pořádku není ani

NA SHLEDANOU
TAM NAHOŘE
Komediální drama, Francie, 2017, české
titulky

Listopad 1918. Do konce světové války
zbývá jen pár dní. Poručík Henri d’AulnayPradelle je přesto ochotný kvůli uznání
a povýšení jít i přes mrtvoly a posílá svou
jednotku do nesmyslného útoku. Tato
zbytečná zteč na kótu 113 nerozlučitelně
spojí dva vojíny, nenápadného účetního
Alberta Maillarda a nadaného umělce
z bohaté rodiny Édouarda Péricourta.
Režie: Albert Dupontel
Hrají: Mélanie Thierry, Émilie Dequenne, Niels Arestrup, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte a další
Vstupné 55 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

31. 1. středa v 18.00 hodin

FANTASTICKÁ ŽENA
Drama, Chile, USA, 2017, české titulky
Marina je mladá transgender servírka
a aspirující zpěvačka. Orlando je její
o dvacet let starší milenec, se kterým
plánuje společnou budoucnost. Když však
náhle zemře, Marina je nucena čelit psychickému a fyzickému nátlaku Orlandovy rodiny….
Režie: Sebastián Lelio
Hrají: Daniela Vega, Aline Küppenheim,
Amparo Noguera, Francisco Reyes, Luis
Gnecco, Antonia Zegers a další
Vstupné 55 Kč



104 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:

3. 1. 2018 středa v 9.00 hodin

Princezna koloběžka
Vstupné 10 Kč

Připravujeme:
Cukrář, Esa z pralesa,
Polibek od Beatrice a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 1. Divadelní představení
KD  19 hodin
6. 1. Zimní dětská soutěž
v požárním sportu
KD  9.00 hodin
20. 1. Kačeři - Na Stojáka
KD  18.00 a 20.30 hodin
27. 1. Společenský ples
KD  20.00 hodin
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