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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

omlouvám se, ale z důvodu mojí zdravotní indispozice nebylo v minulém vydání otištěno slovo
starosty, ve kterém se Vám snažím průběžně podávat informace z našeho města.
Po propuštění z nemocnice jsem byl účasten tradičního setkání při příležitosti zahájení adventu
v Březnici. V letošním roce jsme změnili koncepci
a umožnili při této slavnostní příležitosti vystoupit se svým programem našim dětem z mateřských škol, základní i umělecké školy. Veškerá
vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem zaplněného náměstí. I já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem účinkujícím, včetně učitelů, za překrásný zážitek umocňující krásné adventní období. Také v letošním roce prostřednictvím místního rozhlasu před štědrovečerní večeří zazní krásné koledy se slavnostním slovem.
Vážení občané, jsme na prahu nového roku, kdy
se po čtyřech letech opět sejdeme u volebních
uren, abychom dali mandát novému zastupitel-

stvu. Chtěl bych poděkovat současným zastupitelům i radním za přístup a odvedenou práci ve
prospěch našeho města a dosavadní podporu
v naší činnosti. Uznání za odvedenou práci si zaslouží též jednotlivé odbory MěÚ, včetně příspěvkových organizací a spolků, působících v našem
regionu. Bez vzájemné spolupráce bychom nedosáhli výsledků, které se nám podařily, a které nás
jistě vzájemně těší, jelikož výrazně zpříjemňují život v našem krásném městě.
Doufám, že jste vánoční svátky prožili se svými
blízkými v klidu, pohodě a porozumění. V novém
v roce 2014 Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním i profesním životě.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, a každý den, který je před Vámi, prožijete něco hezkého, kdy
si řeknete, že i přes běžné každodenní problémy
stojí za to pobývat na naší planetě v této době
a v čase, který je každému z nás dán.
Jiří Štěrba, starosta

Město Březnice
a Výbor pro životní prostředí
a mimořádné stavy
Vás zvou

na tradiční novoroční

VÝSTUP
NA STRÁŽ
Sraz 1. ledna 2014
ve 14 hodin na nejvyšším bodě.
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 19. 11. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 10. 2013
a zprávu o plnění usnesení.
2. Informaci o možnosti zpracování strategie rozvoje města Březnice.
3. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 22. 10. 2013.
4. Zápis ze schůze kontrolního a finančního výboru ze dne 24. 10. 2013.
5. Zprávu OSM týkající se pozemků okolo bytového domu č.p. 412
v k.ú. a obci Březnice.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice číslo 2/2013.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium pro rozpočtové hospodaření města Březnice v období od 1. 1.
2014 do schválení rozpočtu na rok 2014. Rozpočtové provizorium je
přílohou tohoto výpisu.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Základní cenu stanovenou pro výpočet ceny prodávaných
pozemků pro roky 2014 - 2015 ve výši 100,- Kč za m2.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro město Březnice na období 2014 – 2023 a pověřuje starostu města podpisem plánu.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
5. Podání žádosti o dotaci ROP Střední Čechy - výzva č. 74 oblast
podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura - místní komunikace,
na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Březnici“ a souhlasí se
spoluúčastí města Březnice ve výši 20% celkových finančních nákladů.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. Podání žádosti o dotaci do 52. výzvy z fondu OPŽP prioritní osy
4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (pořízení svozové techniky a kontejnerů pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu) a závazek spolufinancování akce ve výši 10% z celkových nákladů cca 2 500 000 Kč (bez DPH).
Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Svážíme bioodpad z města Březnice“ zařadí do rozpočtu města. Dále zastupitelstvo
města schvaluje zadat komplexní zpracování žádosti a projektové dokumentace do 52. výzvy OPŽP dodavateli Ing. Davidu Plíštilovi, Ph.D.,
Mělník a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
7. Podání žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy MŽP na akci „Veřejné
dětské hřiště“ a „Zeleň u ZŠ v Březnici"“.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
8. Podání žádosti o dotaci z SFDI oblast A. Zvýšení bezpečnosti dopravy, na akci „Revitalizace centrální části města Březnice - II. etapa“.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
9. a) podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu vzdělání, sportu, volného času a primární prevence na rok 2014 na akci „Oprava
zázemí tribuny“ a závazek spolufinancování akce minimální částkou
5% z celkových finančních nákladů.
Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci „Oprava
zázemí tribuny“ zařadí do rozpočtu města na rok 2014.
b) podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na rok 2014 na akci „Oprava kapličky ve Višňovce“ a závazek spolufinancování akce minimální částkou 5% z celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci
,,Oprava kapličky ve Višňovce“ zařadí do rozpočtu města na rok 2014.
c) podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst na rok 2014 na akci „Zázemí plovárny Březnice“ a závazek
spolufinancování akce minimální částkou 5% z celkových finančních
nákladů. Zastupitelstvo města Březnice čestně prohlašuje, že akci
,,Zázemí plovárny Březnice" zařadí do rozpočtu města na rok 2014.
d) podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2014 na akci ,,Vybudování opěrné zdi a chodníku v ulici Tochovická“ a závazek spolufinancování akce minimální
částkou 5% z celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo města
Březnice čestně prohlašuje, že akci ,,Vybudování opěrné zdi a chodníku v ulici Tochovická“ zařadí do rozpočtu města na rok 2014.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

10. Vzetí sochy sv. Františka v Dobré Vodě na pozemku p.č. 436/2
v k.ú. Bor u Březnice, obci Březnice do majetku města Březnice
za cenu 1,- Kč.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
11. Rozpočtové opatření č. 6/2013 dle přílohy.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul)
Návrh usnesení byl přijat.
12. Podle ustanovení § 39 odst.1 č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
971/2 v k.ú. a obci Březnice o výměře cca 21 m2 za cenu 153,- Kč/m2.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
13. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 960/8 o výměře 14 m2 za cenu
450,- Kč/m2 manželům T. a J. K., Březnice, dle GP č. 1269-135/2013.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 8. 10. 2013
do 24. 10. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
14. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 971/8 o výměře 385 m2 za cenu
325,- Kč/m 2 v k.ú. a obci Březnice Bytovému družstvu občanů Příbram. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 24. 10.
2013 do 11. 11. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 proti: 1 (Paprštein) zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
15. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 540/22 o výměře 122 m 2
za cenu 164,- Kč/m2 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice p. M. E.,
Praha. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 30. 9.
2013 do 16. 10. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
16. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 1260/2 v k.ú. a obci Březnice,
a to označeného jako parcela p.č. 1260/84 o výměře 6 m2 na geometrickém plánu č. 1273-141/2013, doposud nezapsaného v evidenci katastru
nemovitostí manželům Z. a M. N., Březnice za kupní cenu 257,- Kč/m2.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 24. 10. 2013
do 11. 11. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOUHLASÍ:
1. Se zápisem stavby jezu, na pozemku p.č. 625 v k.ú. a obci Březnice, pod novým parcelním číslem p.č. 625/4 o výměře 3 m 2 dle
geometrického plánu č. 1272-2013558/2013, dosud nezapsaného
v evidenci katastru nemovitostí. Pozemek, který bude zapsán v KN
pod novým parcelním číslem p.č. 625/4 o výměře 3 m2, v k.ú. a obci
Březnice, zůstane nadále v majetku města Březnice.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODVOLÁVÁ:
1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro správu majetku p. J. T. Březnice.
Pro: 10 proti: 2 (Doul, Paprštein) zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLÍ:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro správu majetku p. K. H., Příbram.
Pro: 7, proti: 2 (Doul, Paprštein), zdržel se: 3 (Teska, Bendová,
Krajmerová)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Ing. Petr Procházka v.r.,
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu: Vácha Roman v.r., Ing. Nepivoda Jiří v.r.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ
Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10. 12. 2013 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
I. Základní ustanovení
čl. 1
Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se
trvale nebo dočasně zdržují na území města Březnice, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež
zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by
mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty města Březnice.
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat
pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
Územím města se rozumí jeho katastrální území - Březnice, Bor, Dobrá
Voda, Martinice, Přední Poříčí, Zadní Poříčí.
II. Základní pojmy
čl. 2
Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv
a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel
chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale
jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo je
město spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní
značky, lavičky, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).
Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad
sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla více funkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného
času, ...).
Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např.
při tanečních zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.
Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik,
taneční zábavy, diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti.
III. Obecná ustanovení
čl. 3
Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle
jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
Každý je povinen udržovat na území města čistotu a veřejný pořádek
a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými
touto vyhláškou.
IV. Udržování veřejného pořádku a čistoty,
ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně
čl. 4
Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění.
V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo
veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak na jeho
náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství, veřejného
zařízení nebo veřejné zeleně, či osoba odpovědná za udržování veřejného
pořádku a čistoty.
Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou
povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišovalo exkrementy veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění exkrementů.
V. Odpovědnost za čistotu v obci
čl. 5
Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá osoba, která je k tomu smlouvou s městem vázána.
Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:
- zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
- soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
- zajišovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně

- opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení, vhodně je rozmisovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu
- čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni.
VI. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
čl. 6
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě lze
na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vodit psy pouze
na vodítku.
Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná
zařízení: dětská pískoviště a hřiště.
VII. Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
čl. 7
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně ve městě, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města.
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva
povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se nepohybovala na veřejném prostranství v zastavěných částech města.
čl. 8
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se
pro účely této vyhlášky rovněž rozumí pořádání akcí spojených s hudební
produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční
zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků
akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích. Za tyto akce se
nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávných celků,
zákon o právu shromaž ovacím, apod.) a akce rodinného charakteru
(např. svatby, oslavy promocí, atd.).
Akce uvedené výše lze pořádat na území města za následujících podmínek:
Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části města, a to:
- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu,
od 8.00 hod. do 03.00 hod. následujícího dne
- v ostatní dny od 6.00 hod. do 24.00 hod.
- u příležitosti vítání nového roku i po 24.00 hod.
Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Městskému úřadu Březnice, a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby
oprávněné jednat jeho jménem
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce
- druh akce, den a místo jejího konání
- dobu zahájení a ukončení akce
- předpokládaný počet účastníků akce
- opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které
k organizaci akce určí, a způsob jejich označení
- způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce
- souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě
poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba).
VIII. Společná a závěrečná ustanovení
čl. 9
Ust. čl. 8 této vyhlášky se nepoužijí na pořádání veřejnosti přístupných
podniků, veřejné produkce hudby a akcí organizovaných městem Březnice
a organizačními složkami a organizacemi, jichž je město Březnice zřizovatelem. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí
městský úřad a určení zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Březnice č. 2/2005.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ing. Petr Procházka v.r.
místostarosta

Jiří Štěrba v.r.
starosta
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První adventní neděle roku 2013 připadla na 1. prosince. K jeho zahájení neodmyslitelně patří rozsvícení vánočního stromu,
jarmark v ZUŠ a vánoční tržiště v bývalé jezuitské koleji. Kulturní program v podání dětí z březnických škol a školek přilákal
na březnické náměstí spoustu diváků. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celého
adventního odpoledne.
Za odbor kultury Petra Bartoníčková / Foto F. Slaník

Obecně závazná vyhláška města Březnice

o místních poplatcích číslo 2/2013
Zastupitelstvo města Březnice se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. 12. 2013 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona
a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2012, část VI. - Poplatek
za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
(1) Článek 28 - Sazby poplatku odstavec 1 zní:
Sazbu poplatku 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) Výpočet skutečných nákladů je uveden v příloze číslo 1 této
vyhlášky.
Článek 2
(3) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2014.
Ing. Petr Procházka v.r.
místostarosta

Jiří Štěrba v.r.
starosta

Termíny zasedání Zastupitelstva města Březnice v roce 2014
leden

únor

březen

duben

květen

červen

14.

11.

11.

15.

13.

24.

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

–

12.

16.

7.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Je tomu dlouhých 25 let, co nás opustili
Věra a Josef Vachalcovi,
kteří stále žijí v našich srdcích.

Dne 10. 12. 2013 tomu bylo 10 let
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Ladislav Stočes.

Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Za vzpomínku děkujeme.
Manželka a dcera s rodinou.
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SPCCH V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 5. února 2014 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna
baterií do sluchadel, malé opravy, rady.

P Ř I P R AV UJ E M E
11. ledna 2014 (sobota) – Divadlo A.Dvořáka v Příbrami.
V 19.00 hodin zde zahajuje své turné houslista Pavel ŠPORCL s doprovodem, představí svůj nový program: MOJE
HOUSLOVÉ LEGENDY.
Předpokládaný odjezd v 18.00 od Kova, poté z autobusového
nádraží z Březnice. Cena 350,- Kč a 370,- Kč včetně dopravy.

Jdeme do kina
Promítání filmů pokračuje i v novém roce za stejných podmínek.
15. ledna 2014 (středa) – česká komedie MARTIN A VENUŠE.
Začátek je tradičně v 13.30 hodin. Obsazení: Taclík, Stivínová,
Matonoha a další známí herci. Vstup 30,- a 50,- Kč.
Na měsíc únor se chystá předpremiérové představení divadelní
hry PŘÍBĚH NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na představení bude navazovat
prohlídka zákulisí a divadelních prostor.
Předpokl. odjezd v 9.15 od Kova, 9.20 z autobusového nádraží
z Březnice, popř. z Tochovic v 9.30 hodin. Cena 130,- a 150,- Kč
včetně dopravy. Předpokl. příjezd kolem 14.00 hodin.
Informace a přihlášky osobně u p. Feitové v lékárně
v Březnici nebo na telefonech číslo 318 682 050 a číslo
721 603 455.

Důležité upozornění
Dne 1. 11. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 306/2013
Sb., o zrušení karty sociálních systémů (sKarty). Během následujících 6 měsíců proběhnou veškeré procesy, které
definitivně ukončí její existenci. V případě, že si necháváte dávky, které Vám vyplácí Úřad práce ČR, převádět z účtu sKarty
na svůj bankovní účet, změny se Vás přímo nedotknou.
Pokud nepožadujete žádnou změnu ve způsobu výplaty, proběhne jen automatický technický zásah a nejpozději od dubna
2014 budete peníze dostávat už přímo na svůj účet.
Jestliže v současné době čerpáte dávky prostřednictvím sKarty,
tímto Vás vyzýváme, abyste nejpozději do 31. 1. 2014 sdělil(a) osobně nebo písemně Úřadu práce ČR Vámi zvolený způsob výplaty dávky pro další období.
Používáte-li sKartu TP, ZTP nebo ZTP/P, je pro Vás klíčovým datem 30. 4. 2014. V tento den skončí platnost
všech těchto průkazů.
Ostatní formy průkazu osoby se zdravotním postižením
zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich
vyznačena, nejpozději však do 31. 12. 2015.
Vaši sKartu nemusíte vracet. V zájmu bezpečnosti Vám doporučujeme kartu znehodnotit (konec dubna 2014).
Předkládáme Vám 3. část zprávy o činnosti SPCCH:
Že nejsme zahleděni jen do sebe, svědčí to, že na popud některých členů jsme informovali a požádali Město Březnice, zda by
mohly být instalovány na autobusovém nádraží lavičky, zejména pro starší lidi, kteří čekají na autobusy. Usnesením Rady
města byl náš požadavek schválen a lavičky jsou již na svém
místě. Horší to bylo s nasloucháním našich centrálních, úředních, státních orgánů. Z médií víte, že nebyli ochotni poslouchat a jednat s centry zdravotně postižených. A tak bývalý
ministr financí, ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví utahovali, co se dá a nejvíce na zdravotně postižených.
Ministr PSV papírově uzdravoval řadu osob se zdravotním postižením tím, že jim byly odebírány průkazy ZTP, snižovány
a odebírány příspěvky na péči a různé sociální příspěvky. Byli
jsme informováni, že byla podána velká řada soudních žalob. Ale
při tempu současných soudů může řešení být dost vzdálené.

V případě, že někdo z našich členů má podobné problémy, dejte
nám vědět a budeme se společně informovat na způsob řešení.
Ještě větší problém nám způsobila dnes již rozpuštěná sněmovna PČR. A to tím, že v měsíci dubnu schválila znění nového Občanského zákoníku, který má platit od 1. ledna 2014. Jen
zapomněla schválit prováděcí zákony. A proč vám to říkám?
Protože nový OZ zasáhne i do života neziskových organizací,
tedy společenských organizací jako je i naše. Protože se bude
jednat o dost podstatné změny právní formy ZO, tedy nás všech,
prosila bych vás o více soustředění a pozornosti. Tuto otázku
řešíme už od měsíce května. Tehdy jsme se dozvěděli, že náš
ÚV SPCCH uzavřel smlouvu s asociací cestovních kanceláří
a že pokud pod tímto ÚV zůstaneme, bude muset každý účastník rekondic a ozdravných pobytů uhradit 100,- Kč. V souvislosti s asociací cestovních kanceláří je znám zatím první požadavek. Kdo nám ale zaručí, že požadavky nebudou pokračovat?
Že si třeba nebudeme moci objednat místní autobus pana Baumruka, který není v asociaci cestovních kanceláří nebo si zajišovat ozdravné pobyty v zařízeních, která si jako levná a vhodná vybereme. A budeme muset využívat těch, která nám vyřídí
oni. Z jedné příspěvkové známky nyní odevzdáváme 10,- Kč,
požadavek je ale na 30,- Kč. Podle nového OZ se automaticky
staneme pobočným spolkem a musíme plnit požadavky a úkoly
vedení. My se snažíme shánět vše pro naše lidi co nejlaciněji
a tyto požadavky se nám nelíbily, dá se říci, že nás vytočily.
A tak hledáme jak tuto situaci řešit. Je možné si založit a požádat o schválení samostatného spolku s právní subjektivitou.
Je to složitější a navíc ochuzení o možnost využívat rekondic
od ÚV. Další možností je přechod pod jiný ÚV, který takové požadavky nemá. Kromě toho do dnešního dne nejsou schváleny
doprovodné zákony k novému OZ.
Snažíme se zadarmo pracovat, dělat něco pro vás, všechny členy, v řadě případů i pro ostatní občany. Pro všechny naše následné kroky potřebujeme souhlas členské základny, tedy členské schůze. A při počtu 400 členů to není jednoduché a kromě
toho nevíme, jak to bude časově rychlé a náročné. Proto chceme
znát váš názor na řešení. Při současné situaci a časovému nevědomí bychom potřebovali aspoň předběžný souhlas k jednání
a řešení situace. Chceme vás ujistit, že všechna jednání budeme vést ve prospěch členské základny a zachování celé naší organizace. V žádném případě se nechceme stát hrobníky v činnosti organizace zdravotně postižených občanů. Těch už je všude dost. Po vašem vyjádření bude stanovisko zakotveno v usnesení z dnešní členské schůze. Děkuji za pozornost.

Děkujeme Městu Březnice, Městu Mirovice,
Obecním úřadům Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Hvož any, Myslín, Volenice za finanční podporu
v letošním roce na činnost organizace SPCCH
v Březnici.
Za výbor SPCCH připravila Jana Štefanová

Foto F. Slaník

Pan Stanislav Mottl oslavil významné životní jubileum.
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
NOVÝ ROK
Se začátkem nového roku jsou často
spojována různá předsevzetí. Lidé vidí
toto období jako počátek čehosi nového,
jako možnost ke změně něčeho, co by ve
svém životě chtěli zlepšit. Zvolí pro sebe nějaké dobro,
dávají si ho za cíl, chtějí o něj usilovat a touží jej dosáhnout.
Existují předsevzetí obyčejná, všeobecně lidská: Přestat kouřit, začít hubnout, více sportovat, pečovat
o vlastní zdraví ...
Avšak jsou zde i předsevzetí ryze křesanská:
Křesan, který je schopen dohlédnout za hranice své
soběstřednosti, chápe čas jako dar, který dostáváme, ale
zároveň i jako úkol, který máme plnit.
Proto je pro nás křesany nejen nový rok, ale každý
den důležitou příležitostí k přemýšlení o hlavním smyslu lidského bytí: Měli bychom chtít být našemu Pánu
vždy o něco blíže. Každé ráno, když vstáváme, máme

možnost při ranní modlitbě učinit úkony dobré vůle pro
nový den: Dobře, smysluplně využívat čas, naplnit ho
láskou, usilovat o dobré mezilidské vztahy, zdokonalovat
a hodnotit svůj vztah k Bohu a všechno směřovat
k Němu jako ke svému konečnému cíli.
Říkává se: "Člověk je velký ve svých předsevzetích,
avšak slabý v jejich provádění."
Nový rok - tento předěl času, může tedy pro nás
v tomto smyslu být výzvou k novému úsilí.
Vážení čtenáři, za rok v tuto dobu budeme snad opět
stát na prahu nového roku a přemýšlet, zda jsme dosáhli toho, co jsme si před rokem předsevzali a zdali jsme
splnili cíle, které jsme si tehdy stanovili.
Přeji sobě i Vám, aby naše nejdůležitější novoroční
předsevzetí měla především obsah duchovní a byla
úspěšně naplňována.
Karel Hampl
správce farnosti

Chrámový pěvecký sbor
pro dospělé
Římskokatolické farnosti Březnice
h l e d á do svých řad

nové zpěváky a zpěvačky.
Zaměření: duchovní sborový zpěv
Zkoušíme 1x týdně
v kostele sv. Ignáce v Březnici.

Snění o Vánocích

Ko n t a k t :
Petra Ottová – ottova.petra@seznam.cz

Pěvecký sbor Jiřího Staňka
Na programu skladby:
J. J. Ryby, V. A. Michny, A. Dvořáka,
J. Brahmse, B. Smetany, W. A. Mozarta,
I. Berlina a dalších
Klavírní doprovod: Jaroslav Slepička

V Základní umělecké škole
v Březnici

5. 1. 2014 v 16 hodin

Děkujeme jménem
Římskokatolické farnosti Březnice
u Příbrami

Nadačnímu fondu pro Březnici
za poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 46.000,- Kč,
který byl darován na ozvučení
Dětského chrámového sboru sv. Ignáce.
Karel Hampl
správce farnosti

Petra Ottová
sbormistr
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PAMPELIŠKA / ZŠ

Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
LEDEN 2014
Pravidelné programy
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
Mimořádné akce
23. 1. od 17.00 Valná hromada MC

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.

Zveme všechny zájemce o dění v MC a ty, kteří se chtějí podílet
na aktivitách v roce 2014, vaše účast je potřebná pro další provoz MC, těšíme se na vaše nápady i připomínky

ODPOLEDNÍ HERNA otevřena každý čtvrtek
od 15.00 do 17.00 hod. vyjma mimořádných akcí

28. 1. od 9.00 – 17.00 Den otevřených dveří

pondělí
od 10.00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10.00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Zuzkou Kocíkovou
od 9.15 ležím, lezu, sedím
od 10.00 chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 7.45 ANGLIČTINA pro pokročilé s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17.00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Libuší Fořtovou,
noví zájemci vítáni!
středa
od 17.00 ANGLIČTINA pro začátečníky s Mgr. Jitkou Bartákovou, noví zájemci vítáni!

Angličtina pro mírně pokročilé s Fritzie Černou
Zveme všechny zájemce o studium anglického jazyka
na pokračování kurzu pro mírně pokročilé,
tentokrát s rodilou mluvčí Fritzie Černou.
Začínáme v pátek 10. 1. 2014 v 16.45 hodin.
Předpokládaná cena za lekci je 70,- Kč.
Kurz se uskuteční v minimálním počtu 5 studentů.
Prosíme o předběžné přihlášení v herně MC
nebo na tel. čísle 775 620 780.

Zveme maminky, tatínky a další zájemce k návštěvě našeho
MC, přij te k nám, máme dveře dokořán!

30. 1. od 15.30 – „SLAĎOVÁNÍ“ – JAK SLADIT
PRÁCI A RODINU A OSLADIT SI ŽIVOT
Odpolední seminář je určen maminkám a tatínkům, ale i budoucím rodičům. Dozvíte se, jak sladit rodinný život s pracovní
kariérou a co může pomoci na cestě ke spokojenému aktivnímu
rodičovství, viz samostatný plakát.
Připravujeme: velký maškarní bál v KD Březnice (8. 2.),
malý maškarní rej v herně MC
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

MC Pampeliška Březnice vás zve na seminář

„SLAĎOVÁNÍ“ – JAK SLADIT PRÁCI
A RODINU A OSLADIT SI ŽIVOT
aneb pomoc na cestě k vyrovnanému rodičovství.

30. 1. 2014 od 15.30 hod. v herně MC
ul. 9. května 510, Březnice
Seminář je pořádán v rámci projektu TÁTOVÉ VÍTÁNI
(www.tatovevitani.cz). Je určen maminkám a tatínkům,
ale i budoucím rodičům. Dozvíte se, jak sladit rodinný život
s pracovní kariérou a co může pomoci na cestě
ke spokojenému aktivnímu rodičovství.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Z turistické kroniky…
Před koncem roku (čteno na začátku roku nového)
malinko hodnotí svou činnost také turisté.
Vydatně posíleni o nové kamarády jsme se hned začátkem října vydali na výlet po okolí Březnice - Koupě,
Hudčice, Martinice.
Prázdninová podzimní Praha 30. 10. se opravdu vydařila. Sluníčko nás provázelo celý den - na Petřín (rozhledna, bludiště), při cestě na Hrad i Nerudovou ulicí,
na Karlově mostě i na Staroměstském a Václavském
náměstí.
Úplně jiný, ale o nic méně vydařený, byl výlet do Blatné na výstavu Jak se rodí večerníček. Pod vedením paní

Katky jsme se dozvěděli, jak se tvoří pohádkové postavičky. Také jsme si vyzkoušeli jak se dabují loutky atd.
Poslední výlet v tomto kalendářním roce byl na výstavu betlémů do Příbrami.
Za naše turisty přejeme všem správné vykročení do
dalšího roku a stejně tak kráčet i „turistovat“ celý rok…
Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení školy
za podporu naší činnosti a také SRPŠ při ZŠ Březnice
za podporu finanční.
Ivana Ševrová a Ludmila Duková
vedoucí TK při ZŠ Březnice
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JARMÁREK SRPŠ PŘI ZŠ BŘEZNICE
Děkujeme všem žákům, pedagogům, rodičům, prarodičům a dalším za pomoc při vyrábění na prosincový jarmárek. Nemalé díky patří také všem, kteří pomáhali
s organizací jarmárku a s prodejem výrobků v ZUŠ.
Z celého srdce děkujeme hlavně všem, kteří si zakoupili
naše výrobky a cukroví a tím podpořili naši snahu o zabezpečení finančních prostředků pro podporu školních
i mimoškolních aktivit žáků ZŠ Březnice.

V neposlední řadě děkujeme Základní umělecké škole
v Březnici za poskytnutí prostor pro konání jarmárku.

Do nového roku 2014 přejeme všem hlavně hodně
zdraví, lásky, pohody a spoustu krásných chvil strávených v okruhu svých blízkých.
Za SRPŠ při ZŠ Březnice
Mgr. Libuše Fořtová

Projekt „Inovace vzdělávacího
programu v souladu s potřebami
trhu práce na VOŠ Březnice“,
reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0018
Dne 14. ledna 2014 se v naší škole uskuteční závěrečná
konference partnerů projektu „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“, kterého se zúčastní zástupci organizací a zařízení, ve
kterých naši studenti vyšší odborné školy vykonávali odbornou praxi. Mezi pozvanými jsou supervizoři odborných praxí, naši partneři projektu – Město Březnice, Domov Březnice, Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Domov
seniorů Dobříš, Městské jesle a rehabilitační stacionář
Příbram, ALKA o. p. s. Příbram, Dětský domov Solenice,
MŠ, ZŠ a PŠ Příbram, MC Pampeliška a VŠERS, o. p. s.
České Budějovice. Na toto setkání budou pozváni i zástupci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje a projektový manažer MŠMT odboru CERA.
Po úvodním zahájení konference a seznámení s průběhem realizace projektu ředitelkou paní Ing. Marií Fiřtíkovou bude následovat zhodnocení aktivit projektu ko-

ordinátorkou praxe a partnery projektu – supervizory
odborných praxí jednotlivých organizací a zařízení.
Hlavním cílem projektu bylo studenty v rámci výuky
teoreticky připravit ještě před nástupem na odbornou
praxi vytvořením „Metodiky odborné praxe“. Studenti
tak měli ještě před nástupem odborné praxe možnost
absolvovat praktikum, které je připravilo na konkrétní
problémy a seznámilo je s právními formami firem a odlišnostmi jednotlivých státních i nestátních organizací.
Cílem spolupráce s partnery projektu bylo také maximální
a efektivní využití času studujících na odborné praxi.
Na závěr „u kulatého stolu“ si všichni přítomní vymění
své zkušenosti, neformálně budou zhodnoceny i ostatní
aktivity projektu, činnost školy a využití většího propojení výuky s praxí.
Mgr. Dagmar Chválová
koordinátorka podpory praxí VOŠ a SOŠ Březnice

PŘEDNÁŠKA O SOCIÁLNÍM SYSTÉMU
V ANGLII
V úterý dne 3. 12. 2013 se v přednáškovém sále Vyšší odborné a Střední odborné školy v Březnici uskutečnil seminář na téma Sociální systém v Anglii. Tento seminář byl uspořádán v rámci projektu „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“. Přednášku vedl excelentní angličtinou pan Laurence
Benjamin z British Council, vzdělávacího institutu v Praze. Tato akce se setkala s velice kladným ohlasem, studenti
aktivně kladli otázky a zapojovali se do diskuze. Jak studenti, tak i vyučující se shodli na tom, že takovýchto příležitostí by mělo být více.
Alice Fořtová, učitelka VOŠ a SOŠ Březnice

DESKOVÁ HRA DORN – současný hit v DM
Dne 13. 11. 2013 proběhla na domově mládeže VOŠ
a SOŠ Březnice další z pravidelně připravovaných aktivit pro žáky. Jednalo se o deskovou hru „Dorn,“ která
je určena až pro 6 hráčů. Základ hry spočívá v poražení
Pána Dornu, který se snaží zničit město Argos. Na začátku hry si pět hráčů vybere, za jakou z 10 postav bude
hrát. Na výběr jsou různorodí hrdinové, kteří se snaží
porazit pána zla, jenž je šestým hráčem. Celá hra se odehrává na velké herní desce s mnoha cestami a poklady,
které mohou hráči se svými postavami procházet políčko po políčku. Pán Dornu se jim v tomto snaží zabránit
a posílá své služebníky z podsvětí, aby mu pomohli zabít
odvážné hrdiny a mohli tak zničit město Argos. Doba

hraní deskovky se pohybuje okolo dvou až tří hodin,
někdy i déle, podle toho, jak zkušeným hráčem již jste.
Hra zaujala mnoho studentů, kteří by normálně nic podobného nezkoušeli. Nakonec se však ukázalo, že to
byla velmi dobrá zkušenost. O několik dní později jsme
totiž zjistili, že nás deskové hry opravdu baví. Začínali
jsme na „Osadnících z Katanu“ anebo karetní hře
„BANG!“. Favoritem se však stala deskovka „Dorn“.
Na domově mládeže je tato hra velice oblíbená a vydržíme u ní spoustu hodin, které bychom jinak strávili u počítačů.
Matěj Bejček
student 4. ročníku oboru Informační technologie
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NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍHO REGENSBURGU
Dne 2. 12. 2013 uspořádala VOŠ a SOŠ v Březnici
školní zájezd do čtvrtého největšího města Bavorska Regensburg, který byl spojen s návštěvou tradičních vánočních trhů. Při zájezdu nás provázela již po několikáté zkušená průvodkyně paní Mgr. Vysoká, která si pro
nás připravila zajímavé vyprávění o historii i současnosti tohoto starobylého města.
Regensburg leží na nejsevernějším ohybu Dunaje
v blízkosti Bavorského lesa. Jeho historie sahá až do
doby Říše římské. Z této doby se zde zachovala brána
„Porta Praetoria“, což je severní brána někdejšího římského tábora Castra Regina. Římský původ a téměř zcela zachované středověké historické centrum se svým
symbolem – katedrálou svatého Petra, Kamenný most
a Historická radnice činí z Regensburgu často vyhledávaný turistický cíl. Od roku 2006 patří historické centrum Regensburgu a historická čtvr Stadtamhof do Světového dědictví UNESCO. Žila zde řada významných
osobností, z nichž můžeme jmenovat Johannese Keplera,
německého matematika a astronoma, v jehož domě bylo
zřízeno muzeum.
Procházkou po starém kamenném mostě, který je
v současné době v rekonstrukci, jsme došli až do historického centra města. Cesta nás vedla kolem gotického
chrámu sv. Petra, který je nesporně středem města.

S věžemi vysokými 105 metrů a mohutnou stavbou tvoří
jeho dominantu. Kolem roku 1250 byla zahájena stavba
tohoto symbolu, která až do dokončení trvala několik
století. Jeho věže jsou o 8,5 m vyšší než věže našeho
chrámu sv. Víta v Praze. Prošli jsme též kolem hudebního gymnázia „Regensburger Domspatzen“, který vychovává členy sboru pro liturgickou hudbu v chrámě sv.
Petra. Tento sbor absolvuje mnoho úspěšných turné po
celém světě a skládá se pouze z chlapců a mladých mužů.
Naše procházka sluncem zalitým historickým centrem
města nás okouzlila. Krásné odpoledne bylo završeno
návštěvou tradičního vánočního trhu, spojenou s ochutnávkou místních specialit jako jsou klobásky „Regensburger Halbmeterwurst“, „Original Regensburger
Bratwürste“, nebo oblíbený svařák „Heidelbeerglühwein“ či „Apfelglühwein“. Samozřejmě jsme nezapomněli
ani na své blízké a nakoupili jim drobné dárky. Studenti
si přitom ověřovali své znalosti a dovednosti v cizím jazyce.
Okouzleni vánoční atmosférou a plni úžasných dojmů
jsme se navečer vraceli domů. V příštím roce se určitě
opět v době adventu vydáme navštívit některé další zajímavé město v Německu či Rakousku.
Alice Fořtová
VOŠ a SOŠ Březnice

ADVENTNÍ VĚNCE NA SOUTĚŽ
O jedné hodině výtvarné výchovy se naše paní učitelka
rozhodla, že nás také zapojí do soutěže o nejhezčí adventní věnec. Měli jsme si přinést korpus, chvojí, svíčky
a přízdoby. Samozřejmě, jak už to v každé třídě bývá,
polovina z nás to zapomněla. No tak ne úplně polovina,
ale pár černých
ovcí se našlo.
Naštěstí jsme si
mohli věci půjčit ze zásob
paní učitelky.
Nejdříve jsme
seděli u stolu
a poslouchali
pokyny. Některé
studentky
měly sice zkušenosti ze základních škol, nebo

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

výtvarných kroužků, tím ale nováčci nebyli v nevýhodě. Na začátku
jsme obvazovali
korpus drátkem
a postupně přidávali větévky jehličnanů, které se
upevňovaly drátkem jako základ
věnce.
Všem se nejdříve motaly prsty, ale po chvíli jsme získali zručnost a s chutí pracovali. Se zdobením nebyly
potíže. Všude se rozléval duch Vánoc. Nejtěžší bylo vybrat do soutěže tři nejkrásnější, protože všechny věnce
byly povedené.
Kateřina Bílková
1.BS

pro uchazeče o studium na SOŠ Březnice

v pátek 14. 2. 2014 od 13.00 do 16.00 hodin
v sobotu 15. 2. 2014 od 9.00 do 11.00 hodin
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.
Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Leden
(před 252 lety) magistrát vyplatil městskému pastýři závdavek na mzdu 1 zlatý a odměnu 20 krejcarů za to, že
o dvou jarmarcích s dobytkem zůstal na pastvách mimo město. Dále byla špitálským babám vyplacena odměna
3 krejcary za metení před kostelem.
4. 1. 1787
(před 227 lety) vydal císař Josef II. zákaz líbání rukou a klekání před vrchnostmi. Oba tyto projevy prohlášeny
za známky již před tím zrušeného nevolnictví a panští úředníci měli o tom poučovat lid. Josef II. - císař Svaté
říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním
z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu reforem. V českých zemích
se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehož postavení
podstatně zlepšil. Dne 1. listopadu 1781 vydal patent o zrušení nevolnictví, jímž bylo nevolnictví zrušeno
a nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota (až do roku 1848). Nepřímým důsledkem
patentu byl nárůst vzdělanosti a podnikatelské činnosti, což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách.
Možnost stěhování do měst podpořila i český živel ve městech.
5. 1. 1917
(před 97 lety) zemřel ve vězení Steinhofu u Vídně březnický rodák, novinář, nakladatel, knihkupec a hlasatel
slovanské vzájemnosti František Ladislav Hovorka, držený tam pro podezření z vyzvědačství ve prospěch Srbska. Literární činnost začal při studiích na gymnáziu v Klatovech, kde se seznámil s Jaroslavem Vrchlickým,
který měl na něho velký vliv. Po dokončení vysokoškolských studií žil v Praze a vyjížděl na cesty po slovanských
zemích, kde bedlivě pozoroval politický a umělecký ruch a výsledky vydával v časopisech. Narodil se v roce
1857.
21. 1. 1659
(před 355 lety) zemřel v Březnici P. Jiří Ferus Plachý. Narodil se v Horšovském Týně, vzdělání získal u jezuitů
v Praze, ke kterým vstoupil do kněžského řádu. Na univerzitě vyučoval filozofii, morálku a rétoriku, byl ustanoven českým kazatelem u sv. Salvátora, řídil tiskárnu a knihovnu Klementinskou. Když přišel do služeb Přibíka Jeníška a jeho manželky jako zpovědník, zúročil myšlenku vystavět kostel a kolej pro jezuity. 24. srpna
1647 byl přítomný při odevzdání Svaté Hory jezuitům. Pochován byl v kryptě březnického kostela.
27. 1. 1785
(před 229 lety) zemřela Marie Kolovratová, rozená Vratislavová, majitelka březnického panství od roku 1775. V
té době platil zákaz císaře Josefa II. o pochovávání v kostelních kryptách. Proto byla zesnulá pochována místo
v rodinné hrobce v kapli sv. Rocha, kde se doposud nalézá její náhrobní kámen.
29. 1. 1726
(před 288 lety) vydán přísný patent proti kacířství, který oznámen a publikován i v Březnici. Podle jeho přísných ustanovení každého usvědčeného kacíře nebo kacířku stihne trest jednoročních nucených prací na obecním
díle. Zřeknou-li se bludů, budou po roce propuštěni domů a necháni pouze pod dohledem. Kdo poskytne úkryt
kacířskému učiteli a vyslanci nebo se u něho budou konat pokoutní schůzky a kde se najdou kacířské knihy, ten bude
sat. Žádný kupec a forman, přicházející z Vratislavi, Norimberka a Lipska nesmí rozšiřovat kacířské knihy.
Rozpočet města Březnice na rok 1914 (před 100 lety): Pro zajímavost jsou uváděny pouze jednotlivé kapitoly bez financí.
I. Špitál sv. Rocha: 4 doživotní nadační místa pro staré chudé příslušníky města s ročním požitkem a jednou
za tři roky příspěvkem na šaty.
II. Fond Křížové cesty.
III. Pivní krejcar - z výnosu pivní dávky opatřují se nutná a naléhavá zařízení, tak zejména: stavba jatek, stavba
chudobince a isolačních místností pro nemocné nakažlivými nemocemi, zřízení místností desinfekčních, předběžné práce pro zásobování města vodou, úprava nábřeží v místech inundačních (zřízení cesty na nábřeží, stavba 2 železobetonových můstků), dokončení sítě kanalizační, stavba silnice na Chrást, zřízení čerpadel; naléhavou jest stavba škol.
IV. Chudobinec.
V. Fond opatrovny
VI. Kostel sv. Rocha.
VII. Ústav chudých: vydržování sirotků, stálé podpory, ostatní chudinské výlohy.
VIII. Nadace Ledererova pro ošacení chudých dítek.
IX. Jubilejní nadace paní Ledererové pro podílení Březnických chudých uhlím.
X. Mešní nadace P. Šáchy pro chudé.
XI. Hoškova nadace pro zchudlé řemeslníky a živnostníky.
XII. Obecní důchod: A. obecní úřad, B. Zachovávání a zužitkování obecního majetku, C. Bezpečnost osoby
a majetku, D. Komunikace, E. Zdravotnictví, F. Chudinství (dotace chudinskému ústavu), G. Různá vydání.
2. 1. 1762

Čerpáno z Březnických kulturních přehledů 1966 - 1975 a Věstníků městské spořitelny.

Alena Heverová

DO KINA NA NOVÉ FILMY
Jak jsme připomněli v minulém čísle Březnických novin, kino má v našem městě dlouholetou tradici. Město
Březnice se v uplynulých létech zaobíralo otázkou, zda
kino zrušit či jakou cestou se ubírat, aby základní kulturní vyžití v Březnici zůstalo zachováno. Existence
malých kin je závislá na jejich majitelích, ve většině případů to jsou právě města a obce. Jejich modernizace
a výstavba stojí spoustu peněz a záruka návratnosti
je opravdu nízká. Pro mnohá kina je to opravdu neřešitelný problém. Alternativa pořídit levnější variantu pro-

jekce v podobě E-cinemy přišla v pravou chvíli. Toto řešení nám umožní promítat filmy z DVD nebo Blu-Raye.
Je to možnost nabídnout divákům filmy nové a v lepší
obrazové i zvukové kvalitě. S tím souvisí i návrat ke
dvěma promítacím dnům v týdnu. Systém promítání se
nijak výrazně neodrazí ani na výši vstupného, které se
pohybuje i nadále kolem 50 korun. Pozvánkou do kina
by pro vás měla být i pestrá a rozmanitá nabídka filmů.
Na setkání s vámi se v březnickém kině těší
Petra Bartoníčková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Tematická výstavka knih – Jak se zbavit přebytečných vánočních kilogramů

Dětské oddělení na ZŠ
tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
LEDEN
■ Zima a my – lidové
zvyky od Tří králů po
Masopust – 3. ročníky
■ Já čtenář… sedící,
ležící – výtvarná soutěž
■

Český jazyk hrou
V češtině jsou slova, která lze stejně dobře číst od začátku jako od konce. Napište alespoň čtyři takováto
slova! Dones je do knihovny, čeká tě malá odměna.
A se vám v roce 2014
splní všechna přání.
To přeje všem čtenářům dětské oddělení
Městské knihovny Březnice

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
LEDEN 2014
2. 1. 1834 – vyšlo první číslo Květů českých v Praze a Hradci
Králové. První číslo časopisu Květy české vyšlo v Praze a Hradci
Králové před 180-ti lety – 2. ledna 1834. Byl to tzv. zábavník,
který vznikl přejmenováním časopisu „Jindy a nyní“. Ten od
roku 1833 vedl Josef Kajetán Tyl. Časopis Květy sloužil potřebám
české společnosti, podporoval vzdělanost. Mezi přispěvatele patřili nadějní literáti jako např. Karel Sabina, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Jaroslav Langer. Pro mnohé z nich
byl odrazovým můstkem k jejich další literární činnosti. Vznikala zde kvalitní literární i divadelní kritika. List měl na 900
stálých odběratelů, což bylo na tehdejší dobu úctyhodné číslo.
■ 3. 1. 1924 – před 90-ti lety zemřel básník Jiří Wolker, (nar.
29. 3. 1900) autor sbírek Těžká hodina, Host domu, básně Poštovní schránka, Balady o očích topičových a dalších.
■ 4. 1. 1859 – se narodil spisovatel Karel Václav Rais (před
155-ti lety), autor románů Kalibův zločin, Zapadlí vlastenci,
Pantáta Bezoušek i mnoha drobných próz a básní.
■ 5. 1. 1899 – se narodil malíř a grafik Alois Moravec (před
115-ti lety).
■ 6. 1. 1904 – se narodil spisovatel Miloš Václav Kratochvíl
(před 110-ti lety) autor historických románů Král obléká halenu
(o Václavu IV.), Jan Žižka, Jan Želivský, Husitská pochodeň, životopisu Život Jana Ámose a mnoha dalších, psal i filmové scénáře.
■ 23. 1. 1999 – před 15-ti lety zemřel spisovatel literatury pro
mládež Jaroslav Foglar (nar. 6. 7. 1907), jehož nejznámějším
dílem jsou Rychlé šípy; dále napsal knihy Záhada hlavolamu,
Tajemství Velkého Vonta, Hoši od bobří řeky atd.
■ 31. 1. 1929 – před 85-ti lety zemřel spisovatel, českobratrský evangelický farář Jan Karafiát (nar. 4. 1. 1846) autor pohádky pro děti Broučci, kterou vydal anonymně vlastním
nákladem a která byla objevena až po sedmnácti letech a oceňována pro básnický sloh a ve své době novátorským přístupem
ke světu dítěte.
Připravila Kateřina Štěrbová
■
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Kessler Leo – Únik do Říše – vzpomínky poručíka Jungbluta nás
vracejí do roku 1943, kdy sloužil na německé ponorce U-70
Kessler Leo – Operace Hess – válečný román ze Skotska z května 1941
Helena Brožíková – Mizivá šance – původní česká detektivka;
mladá nadějná malířka zmizí za podivných okolností…
Jirounek Petr – Agent 009 ve službách slečny Koulové –
James Bond, slavný agent 009, přijíždí do Prahy, kde mu má při
vyšetřování pomáhat mladá a pohledná příslušnice českých tajných
služeb…
Soukal Rudolf – Pátým tahem mat – tři detektivní novely z různých prostředí, ve kterých se zločin odehrál
Jansa Pavel – Stařec a mord – brněnská mordparta vyšetřuje
vraždu nejbohatšího místního podnikatele…
Cartland Barbara – Princ a psík – v okamžiku, kdy se střetnou
pohledy Angeliny a prince Xenose, jejich srdce zasáhne šíp lásky, ale
milenci musí překonat mnoho intrik a nebezpečí
Coulter Catherine – Dědička Valcourtu – když se Garron Kersey vrací domů z královských služeb, aby vznesl nárok na trůn, nachází své rodové sídlo v troskách…
Quick Amanda – Až na popel – Raine musí odhalit své paranormální nadání, aby pomohla zachránit život dívce uvězněné ve sklepení
Quick Amanda – Počestné lži – Clare je výjimečně parasenzitivní, je v podstatě živým detektorem lži, což jí přináší nesnáze při navazování vztahů
Lukáčová Markéta – Mámo, táto, tvořte se mnou – kniha
nabízí 30 projektů pro společné tvoření rodičů s dětmi
Rieger Zdeněk – Návrat k rodině a domů – příprava klientů
institucionálních služeb na návrat z odloučení
Dubin Nick – Šikana dětí s poruchami autistického spektra
– autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilí
Bradley James – Flyboys – skutečný příběh z letecké války v Tichomoří
Podbrdsko XX/2013 – v této publikaci najdete, mimo jiné, příspěvek Martina Jindry Vzpomínka na evangelickou farářku Mgr. Alenu Šounovou-Srnkovou, která část svého života prožila také
v Březnici
Christopher Paul – Rudý Templář – Hollidayovo letité úsilí přijít na kloub tajemnému odkazu templářského bratrstva jej žene
do světa bez ohledu na to, že se proti němu spojí neviditelné a velice
nebezpečné síly…
Scottová Manda – Křiš álová lebka – tohle není poprvé co svět
skončil, ale může to být naposled…
Gabaldon Diana – Lord John a ztracený deník – když se záhadně objeví stránka z jednoho ztraceného deníku, začíná pátrání
po pravdě a snaha o očištění jména …
Jess-Cooke Carolyn – Deník strážného anděla – příběh plný
překvapivých a bolestných zvratů, odzbrojující lidskosti a mystérií
spirituálního světa
Lourdes Oliete – Esmeralda – příběh rodiny Peňarealů
McHardy Stuart – Hamlet a královna Piktů – již po staletí si
skotský lid vypráví pověsti a svých předcích, tajemných Piktech,
kteří ve starověku úspěšně vzdorovali římskému imperiu
Placar Alexandr – Půlnoční povídky – soubor hororových, strašidelných a gotických příběhů, v nichž vystupují duchové, strašidla,
upíři a jiná monstra ze záhrobní říše
Pekárek Jaroslav – Osobní peklo – román s kriminální zápletkou podle skutečné události se odehrává na počátku 90. let minulého století
Žídková Anna – Nedám své děti – na pozadí dramatických událostí 2. světové války se odehrává příběh Židovky Ester, která se
rozhodla zachránit všech svých osm dětí před nacistickým běsněním a zvítězit tak nad Hitlerem
Mezihorák František – Hry o Moravu – separatisté, iredentisté
a kolaboranti 1938-1945, kteří se spojili v úsilí o odtržení podstatné
části moravského území od pomnichovských českých zemí
Černý Marcel – Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského –
západoslovanské literatury, život a dílo Jakuba Barta-Ćišinského
Připravila Kateřina Štěrbová
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENTNÍ VĚNEC
V prosinci proběhl v Městské knihovně III. ročník soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní věnec“.
985 hlasujících vybíralo ze sedmnácti soutěžních věnců.

Nejvíce hlasů, tedy první místo, získal věnec č. 17
vyrobený dětmi ze 4.b ZŠ Březnice s počtem 193
hlasů. Druhé místo obsadil adventní věnec č. 5 s počtem 163 hlasů, který vyrobily děti ze 2.a ZŠ Březnice. Třetí místo patří paní Ivaně Ševrové, jejíž věnec
měl číslo 1 a získal 83 hlasů.
Výhercům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří
se soutěže zúčastnili.
Marie Kováříková, Kateřina Štěrbová,
Marcela Burdová

2. místo – 2.a ZŠ Březnice

1. místo – 4.b ZŠ Březnice

3. místo – Ivana Ševrová

Foto Městská knihovna

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

LITERÁRNÍ KAVÁRNU

BOŽENA NĚMCOVÁ
BEZ TAJNOSTÍ
Hostem bude

Dr. Mgr. Věra Kubová

Prostory Městské knihovny a Infocentra
ve

čtvrtek 30. ledna

od 17 hodin.

Téma pro nás není neznámé, spisovatelce jsme se věnovali při jedné z prvních Literárních
vycházek. Tentokráte si Boženu Němcovou připomeneme v jiných souvislostech, dozvíme se
ověřená fakta o jejím původu, chybět nebudou ani informace o její korespondenci a filmografii.
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Žampiony pečené s anglickou slaninou
a zrajícím sýrem
Ingredience: 500 g malých čerstvých žampionů, 100 g anglické
slaniny, špetka drceného kmínu, 100 g zrajícího sýru, 1 vejce,
4 snítky tymiánu, 2 stroužky česneku
Postup: Opláchnuté a očištěné žampiony otočíme kloboučkem
dolů a odkrojíme nohu co nejhlouběji. Hlavičku žampionu plníme směsí ze slaniny, sýru a bylinek. Směs připravíme z jemně
nakrájené a orestované slaniny, najemno nastrouhaného sýru
a přidáme tymián, pepř a česnek.
Naplněné žampiony vložíme do rozehřáté trouby a pečeme při
teplotě 160 - 170°C po dobu zhruba 10 minut, až žampiony
zhnědnou, pustí šávu a sýr na povrchu zezlátne. Podáváme
jako pochutinu s malými kousky pečiva

Krokety z nivy v likérovém těstíčku
Ingredience: 200 g nivy, 200 g hladké mouky, 50 ml mléka,
1 vejce, sůl, 100 ml likéru (dle chuti)
Postup: Z hladké mouky, mléka, vejce a soli připravíme hladké
těstíčko. Dochutíme ho a zjemníme likérem. Nivu nakrájíme
na menší kostičky a napíchneme na párátko, aby se nám s nimi
lépe pracovalo při obalování v těstíčku a při smažení. Ponoříme je do těstíčka a osmažíme, dokud krokety nejsou zlatavé.
Před podáváním necháme odkapat na pečícím papíru nebo tvrdém ubrousku.
Podáváme horké jako pochutinu či součást hlavního jídla.

Nivové kuličky
Ingredience: 100 g strouhané nivy, 50 g másla, 50 g tvrdého
strouhaného sýra, lžička sardelové pasty, pepř
Postup: Vše dobře vyšleháme, vytvoříme kuličky a obalíme je
v kokosu.

Sýrové tyčky
Ingredience: 150 g hladké mouky, 100 g strouhaného sýra (Čedar,
Ementál, Eidam, apod), 100 g másla, 1 vejce, 50 g loupaných
strouhaných mandlí, špetka pepře, papriky, 1 lžíce bílého vína

Postup: Na vál dáme mouku, strouhaný sýr, mandle, koření.
Do mouky nakrájíme máslo a zaděláme vejcem a vínem. Necháme 30 minut odpočinout. Pak tence vyválíme, vykrajujeme čtverečky nebo tyčky, potřeme vejcem zředěným vodou a jemně sypeme solí a nadrobno nakrájenými mandlemi. Upečeme dozlatova.

Slané tyčky v kabátku
Ingredience: 1 sýr Lučina, 1 lžíce jemně strouhaného křenu,
plátky šunky (moravské uzené, kladenská pečeně, anglická slanina apod.)
Postup: Sýr rozšleháme s křenem a potřeme tence nakrájené
plátky uzeniny. Navineme na dlouhé koupené slané tyčky. Můžeme převázat stonkem pažitky a naskládat do vysoké sklenice. Je to rychlé a efektivní pohoštění.

Slané tyčky
Ingredience: 300 g mouky, 120 g másla, 20 g droždí, 8 lžic mléka
Postup: Do mouky rozdrobíme droždí, přidáme změklé máslo a
mlékem zaděláme těsto. Ihned vyválíme na placku o tloušce
asi 4 mm a pomažeme bílkem. Posypeme solí a kmínem, rádýlkem nakrájíme na tyčky a na vymazaném plechu upečeme.

Slané tvarohové ruličky
Ingredience: 500 g polohrubé mouky, 250 g tvarohu, 2 sýrové
trojúhelníčky, 250 g tuku (Hera, máslo), 1 vejce, špetka soli,
1 prášek do pečiva
Postup: Ze všech surovin vypracujeme těsto a rozdělíme na
8 dílů. Každý díl rozválíme na dlouhý pruh a nakrájíme z něj
16 obdélníčků. Tyto stočíme do ruličky, potřeme rozšlehaným
vajíčkem, posypeme kmínem a na vymazaném plechu upečeme.

Pikantní chuovky
Ingredience: 200 g tvrdého sýra (Eidam, Primátor), 100 g nastrouhané nivy, 70 g strouhaných ořechů, 2 jablka
Postup: Nastrouhanou nivu spojíme s oříšky a vytvarujeme kuličky. Tvrdý sýr rozkrájíme na kostičky, na každou upravíme
kousek jablka a sýrovou kuličku. Spojíme párátkem. Můžeme
přizdobit kouskem petrželky nebo kapie.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

❦ NOVÁ RUBRIKA BŘEZNICKÝCH NOVIN ❦ LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO ❦
V dnešní době se stále více zajímáme o přírodní léky a léčitelství vůbec. Léčivé bylinky jsou významnými pomocníky v boji proti
mnoha nemocem, při prevenci, při zvyšování imunity organismu, při pohybových obtížích, při odstraňování následků chronických
onemocnění. Postupně Vám představíme některé druhy léčivých rostlin, jak je sbírat a jak je běžně používat v domácnosti. Kromě
bylinek Vám přiblížíme také některé tradiční i netradiční druhy koření, jeho dějiny, tradice a jak se do našich zemí dostalo.

BAZALKA PRAVÁ
- patří mezi hluchavkovité, jednoletá
bylina s rozvětveným čtyřhranným
stonkem, velmi aromatická
- pětičetné květy jsou žlutobílé nebo narůžovělé
- plody se rozpadají na čtyři černohnědé
malé tvrdky
- pochází z jižní Asie, k nám se dostala ve 12. století jako léčivá
a kořenová zelenina
- pěstuje se ze semen, na se seřezává v období květu asi dvě
třetiny od vrcholu a suší se ve stínu
- mezi účinné látky patří silice (používají se ve voňavkářství),
obsahuje třísloviny, saponiny, flavonoidy
Použití:
- při chronickém zánětu průdušek se silným kašlem – vnitřně
i ke kloktání
- při potížích trávicího ústrojí, nechutenství
- při nemocech močových cest

- na špatně hojící se rány – zevně
- při hnisavých zánětech středního ucha – šáva z čerstvé rostliny
- oblíbené koření do salátů, polévek, omáček nebo šáv k masu
(typické koření pro italskou kuchyni)

ANÝZ
- jednoletá rostlina ze stejné čeledi jako
petržel, má droboučká oválná semena, jejichž chu připomíná lékořici
- domov má ve východním Středomoří,
k nám se dostal již ve středověku
- kupuje se jako celá semena
Použití:
- jako chlebové koření, na ryby (hlavně v Indické kuchyni),
- na ochucování sladkostí a alkoholických nápojů (Francouzský
pastis, Turecká rakije, Řecké ouzo)
Připravily Kateřina Štěrbová,
Marie Kováříková

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z REDAKČNÍ POŠTY

1/2014

NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI V ROCE 2013
Existenci Nadačního fondu pro Březnici není třeba připomínat, nebo již vstoupil do povědomí březnické veřejnosti, někteří možná ještě vzpomenou na původní název Nadační fond
Bozeň. Březnické noviny před rokem přinesly článek s podrobnou informací o důvodech pro změnu názvu a na tento článek
nyní odkazujeme.
Základní idea nadační činnosti (Společně pro jeden cíl) platí
stále a spočívá v získávání finančních prostředků pro dosažení
veřejně prospěšných hodnot. V naší zemi se idea dárcovství
doposud nevžila v takovém rozsahu, jaký by si zasloužila, by
nadací a nadačních fondů působí v ČR řada. Máme proto velikou radost, když vidíme, že příspěvek nadačnímu fondu se pro
naše dárce stává otázkou cti! Vážíme si všech našich dosavadních dárců, kteří v řádu tisíců až desetitisíců korun přispívají
k realizaci projektů nadačního fondu, mnozí z nich tak činí již
opakovaně od samých počátků nadační činnosti v roce 2007. Přehled všech dárců pravidelně uveřejňujeme v rámci společenských
akcí např. při příležitosti Vánočního koncertu příbramského Big
Bandu dne 20. 12. 2013 v kulturním domě v Březnici, jehož
generálním partnerem se Nadační fond pro Březnici stal.
Pro širokou veřejnost jsou každoročně určeny dvě akce nadačního fondu: dne 30. dubna poskytuje občerstvení u ohně („čarodějnice“) na Stráži a o první adventní neděli při rozsvícení
stromu na Náměstí.
Z projektů trvalejší hodnoty uskutečněných v tomto roce jmenujme finanční příspěvek ve výši 100 000.- Kč na zřízení hřiště
u základní školy určeného pro nejmenší školáky. Před otevřením Galerie Ludvíka Kuby v bývalé jezuitské koleji v dubnu
tohoto roku bylo z prostředků nadačního fondu restaurováno
rozměrné dílo Ludvíka Kuby s názvem Dvoreček, které patří
k typickým tématům Kubovy tvorby inspirované Březnicí. Výtvarnou hodnotu tohoto obrazu dokládá i to, že je nyní vystaven na souborné výstavě Kubova díla uspořádané Národní galerií v Salmovském paláci v Praze pod názvem Poslední impresionista (výstava potrvá do 6. dubna 2014). Nadační fond přispěl
na opravu několika kusů nábytku, které pocházejí z Kubova

pražského bytu a jsou nyní součástí interiérů Galerie L. Kuby.
Celková hodnota finančního příspěvku pro zdejší galerii činí
40 000,- Kč. Nadační fond pozval do březnické galerie znalkyni
díla L. Kuby PhDr. Jiřinu Langhammerovou, která 7. 6. 2013
v galerii přednášela o Kubových cestách za slovanskými národy
na Balkáně. Ukázky lidových písní nasbíraných L. Kubou při té
příležitosti zazpívala Hana Beranová za doprovodu Přemysla
Zíky.
Pravidelnou finanční podporu (10 000,- Kč) získalo letos Mateřské centrum Pampeliška.
Nadační fond podpořil částkou 20 000,- Kč uspořádání 2. letního zámeckého bálu 17. 8. 2013.
Na vybavení Sboru dobrovolných hasičů letos připadlo
15 000,- Kč.
V závěru tohoto roku fond podpoří fotbalový klub SK Březnice 1918, o.s., finančním příspěvkem ve výši 20 000,- Kč určeným na opravu kabiny žáků. Příspěvek ve výši 46 000,- Kč získá Římskokatolická farnost Březnice pro svůj dětský chrámový
sbor, který potřebuje ke svým veřejným vystoupením ozvučovací techniku.
Z výše uvedeného je patrno, že podporu v roce 2013 získaly
aktivity z oblasti kultury, vzdělávání, sportu a společenského
života, které se týkaly širokého rozpětí věku od dětí předškolních a školních po dospělé. Rozdělování prostředků je každoročně obtížné, nebo těžko je porovnávat hodnotu jednotlivých
žádostí při jejich rozmanitosti a různorodosti. Navíc prostředky jsou limitované. Potřebných by bylo vždy daleko víc. Z uvedeného je patrno, že hlavními zásadami při rozhodování je, aby
se finanční podpory dostalo širokému spektru zájmových oblastí a různým věkovým skupinám, přičemž v některých případech jde o aktivity jednorázové a v jiných zas o aktivity dlouhodobě prospěšné. Předpokládáme, že i preference dárců směřují
různými směry, avšak věříme, že projekty našeho fondu jim
odpovídají a i v budoucnu odpovídat budou.
Nadační fond pro Březnici přeje dobrý rok 2014
MUDr. Jiří Beran, za nadační fond

KAČEŘI VYHLÍŽEJÍ DALŠÍ ROK A SLIBUJÍ DALŠÍ SHOW
Festival Kačeři má za sebou další rok svého fungování, který
se dá opět nazvat úspěšným. Organizátoři dokázali uspořádat
historicky první Kačeří ples, koncert tří kapel v čele s Vypsanou Fixou, vrcholem roku 2013 byl letní festival Kačeři, který
navštívilo 600 hudebních fanoušků. Podzimní program festivalu nabídl akci ve spolupráci s pražským klubem Retro a také
Elektro kačery, kde exceloval Dj Loutka. V roce 2014 chtějí Kačeři udržet laku stejně vysoko. Mezi chystanými akcemi je
březnová akce Na Stojáka. S veleúspěšnou One man show přijede do KD Březnice Daniel Čech, Vojtěch Záveský, Ester Kočičková a také Karel Hynek. Tato akce bude ozdobena barmanskou show, fotostěnou, v plánu je také malá módní přehlídka
a další aktivity. V měsíci dubnu se poté uskuteční koncert tří
kapel. „Komunikujeme s velmi zajímavými kapelami, ale nechce jméno zatím prozrazovat,“ uvedl Jan Štika z kačeři crew.
Již nyní probíhají také přípravy a booking na letní festival,
který je organizačně nejsložitější. Zásadní změna, která nastala
v organizační struktuře Kačerů, je to, že z Kačerů se stalo občanské sdružení. „Usilovali jsme o tento status několik měsíců
a podařilo se nám, takže jsme rádi. Znamená to pro nás určité
výhody, ale také zodpovědnost,“ podotkl druhý z organizátorů
Filip Matoušek. Kačeři chtějí do svého repertoáru zařadit
i další akce. Ty jsou nyní však zatím v „plenkách“ a jejich konkrétní podoba se rýsuje. „Uvažujeme o jedné akci, která by
byla určena pro děti a jejich rodiče, protože i Kačeři se pomalu
stávají otci a matkami, takže je tato myšlenka namístě. Dalším
plánem je uspořádání sportovního dne, který by nabídl široké
sportovní vyžití. Myšlenek je hodně a nyní je musíme realizo-

vat“, uzavřel třetí do kačeří party Vlastimil Ševr. Kačeři fungují od roku 2005 a mají za sebou několik úspěšný akcí. Jejich
prioritou je stavět na stejnou úroveň sport, taneční hudbu
a i kapely. Stejně důležití jako fanoušci jsou pro organizátory
partneři, se kterými spolupracují. „Jsme hrozně rádi, že nám
naši partneři pomáhají finančně i materiálně. Bez nich bychom
koncerty a další akce dělat nemohli“, dodal Vlastimil Ševr.
Vlastimil Ševr
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Vyhlášení Tréninkové výzvy
v Podbrdsko o. s.
Podbrdsko o.s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci opatření III.
4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní
prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 15 000,- Kč.
Výzva a Žádost o podporu na www.maspodbrdsko.cz, sekce Dotace
Harmonogram

Průběh výzvy
Vyhlášení výzvy MAS
Příjem žádostí o dotaci
Administrativní kontrola projektů
Veřejná prezentace projektů
Zasedání Výběrové komise MAS
Schválení projektů Správní radou
Realizace projektů
Nejzazší termín proplacení žádosti o úhradu
nákladů ze strany MAS

Te r m í n
1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
7. 1. – 14. 1. 2014
15. 1. – 31. 1. 2014
1. 2. 2014
1. 2. 2014
4. 2. 2014
6. 2. 2014 - 1. 6. 2014
31. 6. 2014
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Podbrdsko o. s. v y h l a š u j e :
Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu (spolupořádání
akce) v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace
a provádění z Programu rozvoje venkova ČR
1. IDENTIFIKACE
Podbrdsko o.s.
Hvož any 80, 262 44
IČ 27051935
www.maspodbrdsko.cz
maspodbrdsko@seznam.cz

2. VYMEZENÍ VÝZVY
Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Místního partnerství Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Podpora je zaměřena na propagaci Místního partnerství a jeho
činnosti s důrazem na podporu zvýšení účasti
všech subjektů působících na území Podbrdsko
o.s. a zapojení se do komunitního plánování priorit území v novém plánovacím období 2014 2020. Tréninková výzva je jedním z povinných
výstupů projektu „Podpora území Podbrdska“,
který byl podpořen z programu Rozvoje venkova, opatření III. 4. 1.
Podpořená akce musí být realizována:
• na území Místního partnerství Podbrdsko
• společně s Místním partnerstvím Podbrdsko o.s.
• v období od 6. 2. 2014 do 1. 6. 2014
• vyúčtována do 10. 6. 2014

3. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ
ŽÁDOSTI
Termín vyhlášení výzvy: 1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Příjem žádostí: od 7. 1. 2014 do 14. 1. 2014
Žádosti doručené po termínu pro přijetí žádostí
budou z výběru automaticky vyřazeny. Žádost se
podává ve dvou výtiscích (originál + kopie) a
v elektronické podobě na CD-R. Vyplněnou žádost je možné v termínu zaslat doporučeně poštou (rozhoduje datum doručení žádosti)
nebo osobně doručit na adresu:
Podbrdsko o.s., Hvož any 80, 262 44
Osobní doručení je možné po telefonické domluvě v pracovní dny na tel. č. 724 705 685, nebo
v úředních hodinách čtvrtek od 15 do 16 hodiny.
Žádost je možné konzultovat prostřednictvím
e-mailu maspodbrdsko@seznam.cz nebo osobně
po předchozí telefonické domluvě tel. 721 315 260
(Ing. Gabriela Jeníčková).
Formulář žádosti o finanční podporu a
další dokumenty aktuální pro tuto výzvu
jsou k dispozici na webových stránkách
www.maspodbrdsko.cz.

4. DEFINICE PŘÍJEMCE
FINANČNÍ PODPORY
• Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
• Svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon
o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
• Církve a jejich organizace podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech)

• Příspěvkové organizace zřízené organizačními
složkami státu a územními samosprávnými celky
• Zájmová sdružení právnických osob
podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
Příjemce finanční podpory musí prokazatelně (sídlo, trvalý pobyt) působit na území Podbrdsko o. s. (území obcí Bezděkov
pod Třemšínem, Březnice, Drahenice,
Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvož any,
Chrást, Koupě, Lazsko, Milín, Nestrašovice, Počaply, Rožmitál pod Třemšínem,
Sedlice, Svojšice, Starosedlský Hrádek,
Tochovice, Tušovice, Věšín, Volenice,
Vrančice, Vranovice, Vševily).

5. DEFINICE FINANČNÍ PODPORY
Druh finanční podpory: přímá nenávratná
částka, nutné předfinancování z vlastních zdrojů
Minimální výše finanční podpory: 5 000,- Kč
Maximální výše finanční podpory: 15 000,- Kč
Výše podpory je max. 90% způsobilých výdajů projektu
Předpokládaná výše alokace na tréninkovou výzvu: 187 900,-Kč

6. VÝDAJE FINANČNÍ PODPORY
Způsobilé výdaje:
• Pronájem prostor, poplatky za zábor veřejného
prostranství, pronájem zařízení, vybavení a techniky
• Služby lektorů, přednášejících a účinkujících
• Občerstvení, doprava a ubytování pro účastníky akce
Nezpůsobilé výdaje:
• Mzdy, kancelářské potřeby
• Výdaje na pojistné, energie …
• Výdaje nad rámec limitů způsobilých výdajů
• Nákup použitých věcí

7. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
O FINANČNÍ PODPORU
• Žádost musí být po formální stránce správně vyplněna, podána na zveřejněném formuláři a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele.
• Žádost je podána oprávněným žadatelem a je
v souladu se zadáním výzvy.
• Přílohou žádosti je doklad osvědčující právní
formu žadatele - kopie stanov nebo zřizovací listiny, registračního listu organizační složky sdružení, aktuálního výpisu z příslušného rejstříku.
V případě, že je žadatelem obec, postačí kopie
dokladu o osobách oprávněných jednat.
Po ukončení příjmu žádostí provede kancelář Podbrdsko o.s. kontrolu náležitosti žádosti dle výše
uvedených požadavků. V případě neúplnosti žádosti bude žadatel nejpozději do 5 kalendářních
dnů od ukončení příjmu žádostí vyzván k doplnění údajů. Pokud nedojde nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vyzvání k doplnění žádosti,
nebo pokud nebude žádost splňovat všechny náležitosti, bude administrace žádosti ukončena.

8. HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
O FINANČNÍ PODPORU
Přijaté žádosti o finanční podporu bude posuzovat Výběrová komise Podbrdsko o.s.. Všichni
žadatelé mají právo krátce představit svůj projekt na zasedání Výběrové komise. Každá žádost bude bodově ohodnocena a z bodového
hodnocení se vypočte průměr. Na základě bodového hodnocení od hodnotitelů bude stanoveno
pořadí žádostí. Při shodném počtu bodů u žádostí, které jsou na hranici podpory (tj. nejsou
finanční prostředky na podpoření všech shodně
umístěných žádostí), rozhodne o pořadí žádosti:
1) vyšší počet bodů u preferenčního kritéria

2) v případě rovnosti těchto preferenčních bodů,
počet partnerů zapojených do projektu
3) hlasování Výběrové komise
Projekt lze podpořit i částkou nižší, než je požadovaná finanční podpora, a to pouze v případě že
s tím žadatel souhlasí a jedná se o projekt umístěný za posledním podpořeným projektem.
V případě, že žadatel nesouhlasí s bodovým hodnocením, má právo odvolat se ke Správní radě
Podbrdsko o. s. (písemně na e-mail nebo poštou), která žadateli do 10 kalendářních dnů od
obdržení odvolání podá vysvětlení k přidělenému
bodovému hodnocení. Výběrová komise projedná
pořadí projektů se Správní radou. Schválení pořadí projektů je v kompetenci Správní rady.
Hodnotící kritéria:
U každého výběrového kritéria se vybere
jen jedna odpově a bude přiděleno odpovídající bodové ohodnocení.

Organizační připravenost projektu
Projekt je zpracován stručně na základě formuláře žádosti, nepopisuje personální ani organizační zabezpečení
1 bod
Projekt je zpracován na základě formuláře žádosti, stručně popisuje personální zabezpečení a
přípravu a průběh akce
5 bodů
Projekt je zpracován na základě formuláře žádosti, má detailně rozpracovanou přípravu a průběh,
kompetence členů týmu nejsou jasně vymezeny.
8 bodů
Projekt je zpracován na základě formuláře žádosti, má detailně rozpracovanou přípravu
a průběh, kompetence členů týmu jsou jasně vymezeny.
10 bodů
Maximálně
10 bodů
Ekonomická výhodnost projektu
Rozpočet projektu není řádně připraven, náklady projektu jsou neopodstatněné
0 bodů
Rozpočet projektu je podrobný a logický, náklady
projektu jsou opodstatněné, některé náklady projektu (max. třetina) neodpovídají cenám v místě
a čase obvyklým
5 bodů
Rozpočet projektu je podrobný a logický, ceny
odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, náklady projektu jsou opodstatněné.
10 bodů
Maximálně
5 bodů
Projekt má dopad na následující skupiny
obyvatel
Děti, mládež, ženy, seniory, handicapované spoluobčany (za každou skupinu obyvatel 1 bod)
Celkem maximálně
10 bodů
Počet účastníků
Do 20 účastníků
21 - 40 účastníků
41 - 60 účastníků
Více než 61 účastníků
Maximálně
Jedná se o akci pro veřejnost
Ne
Ano
Maximálně

1 bod
2 body
3 body
4 body
4 body
0 bodů
10 bodů
10 bodů

Přínosy akce
Díky akci se udržují a uchovávají stávající kulturně společenské aktivity.
2 bod
Díky akci se podnítí nové nebo obnoví zaniklé
tradiční kulturně společenské aktivity. 4 body
Celkem maximálně
4 body
Celkem maximálně 43 bodů

9. KONTAKTY
Markéta Balková
Ing. Gabriela Jeníčková
Tel. 724 705 685
Tel. 721 315 260
Email: maspodbrdsko@seznam.cz
Doručovací adresa:
Podbrdsko, o. s., Hvož any 80, 262 44
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KULTURISTÉ V BŘEZNICI JIŽ PO PÁTÉ
Druhou adventní neděli 8. 12. 2013 se do březnického kulturního domu sjeli účastníci pátého ročníku
soutěže v kondiční kulturistice mužů, bodyfitness
a bikiny žen, nazvané GRAND PRIX RONNIE.CZ,
pořádané zdejším fitness centrem Muscle Factory.
Tato soutěž je již tradičně vyvrcholením sezony
kondičních kulturistů. Tito sem s oblibou vždy rádi
zavítají i z druhého konce republiky, nebo atmosféra
těchto závodů je každoročně skutečně velice příjemná.
Soutěžilo se v kategoriích mužů do 21 let, do 70ti,
80ti a nad 80 kilogramů a dále pak ve dvou ženských
kategoriích a to bodyfitness a bikiny. V kategorii juniorů zvítězil David Šindler z Prahy, v „sedmdesátce“
vyhrál předloňský juniorský vítěz Marek Jelínek
z Liberce, v kategorii do osmdesáti kilogramů si odnesl zlato Miloš Pejskar z Prahy, který v závěru získal
i titul absolutního vítěze. Nejtěžší kategorii si podmanil Daniel Petrejčík z Českých Budějovic. V ženských
kategoriích pak triumfovaly Nikol Studnařová z Brna
a Adenike Endtová z Prahy. Diváci měli možnost

shlédnout nejen výborné sportovní souboje, ale vidět
a slyšet i mnoho osobností ze světa vrcholné kulturistiky. Na podiu jsem si popovídal s trenérem reprezentace a profesionálním kulturistou Tomášem Burešem,
jedinou naší profi závodnicí v kategorii bikiny Vla kou Krásovou, Ladislavem Kurčíkem, někdejším dlouholetým reprezentantem a také Petrem Vanišem, dalším profi kulturistou, který se v závěru soutěže představil ve svém fantastickém exhibičním vystoupení.
Soutěžící (ale i několik diváků) si i letos rozdělili
ceny s doplňkovou sportovní výživou v hodnotě 60 tisíc korun a jeden z diváků, i tento rok, získal poukaz
na zapůjčení vozu Toyota na celý víkend. Tímto bych
rád poděkoval všem, kteří mi pomohli s realizací akce
a již nyní se těším na další, v pořadí již šestý ročník.
Kompletní fotogalerii a videozáznam naleznete na
www.ronnie.cz.
Za Muscle Factory Březnice
Zbyněk Ceradský
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ÚSPĚŠNÝ ROK 2013 V TENISOVÉM
A SPORTOVNÍM KLUBU
VITALITY BŘEZNICE O. S.
S blížícím se koncem roku většina z nás bilancuje
uplynulých 12 měsíců. Nejinak je tomu i v Tenisovém
a sportovním klubu Vitality Březnice o.s.
Rok 2013 byl, jako již tradičně, po sportovní i společenské stránce velmi úspěšný a pestrý na různé akce
u nás organizované. V našem klubu se uskutečnilo přes
40 celostátních tenisových turnajů všech věkových kategorií a proběhla zde také celá řada turnajů a sportovních soutěží pro rekreační sportovce nejen v tenisu,
ale také v nohejbalu, florbalu, volejbalu, sálové kopané
a aerobiku.
Zajímavým zpestřením sportovního života v našem
klubu bylo a stále je pravidelné cvičení zumby pod vedením paní Hany Kotěšovské, které se těší velkému zájmu.
V letních měsících proběhlo v TC Vitality Březnice, jako
již každoročně, také několik sportovních kempů v tenisu, zumbě a aerobiku.
Prioritou činnosti našeho klubu je každoročně práce s mládeží, které se v uplynulém roce 2013 věnovalo
až 10 kvalifikovaných trenérů. Stoupající zájem o tenis,
zejména mezi mládeží, se odrazil v rekordním počtu
10-ti závodních družstev, které v roce 2013 reprezentovaly náš klub a město Březnici. Ještě nikdy v historii
březnického tenisu nebylo v týmových soutěžích nahlášeno takové množství družstev z jednoho klubu. Svůj cíl
pro sezonu 2013 si splnilo družstvo dospělých „A“, které postoupilo do vyšší soutěže.
Seznam družstev TC Vitality Březnice v roce 2013:
1. Minitenis „A“
2. Minitenis „B“
3. Minitenis „C“
4. Babytenis“A“
5. Babytenis „B“
6. Mladší žáci „A“
7. Mladší žáci „B“
8. Starší žáci „A“
9. Dospělí „A“
10. Dospělí „B“
Stejně jako v loňském roce, tak i v roce 2013, náš klub
organizačně, materiálně i odborně nabídl dětem z Březnice a přilehlého okolí možnost zúčastnit se speciálního
projektu s názvem „Rozvoj pohybových aktivit dětí
a mládeže“. Tento projekt umožňuje dětem v zimních

měsících (říjen 2013 – duben 2014) zábavnou formou
rozvíjet koordinaci a pohybové schopnosti a dovednosti
v různých míčových hrách, jako např. tenis, minitenis,
stolní tenis, florbal, fotbal, házená, aj. Celý projekt je
určen pro děti ve věku od 4 do 12 let. Finančně se na
tomto velmi prospěšném projektu spolupodílí TC Vitality Březnice o.s., Tenisová škola Jiřího Veselého, Český
tenisový svaz a Město Březnice.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013, se
TC Vitality Březnice o.s. snažilo vylepšovat životní prostředí pro sportovce. Výsledkem tohoto snažení bylo
uskutečnění projektu „Revitalizace krajiny v bývalé
skládkové lokalitě města Březnice“. Tento projekt
byl zaměřen na obnovu krajiny na bývalých pozemcích
cihelny , v západní části sportovního areálu. Vznikl zde
pozemek rekreační zeleně doplněný o parkové úpravy.
Celý projekt byl zrealizován za významné finanční podpory Středočeského kraje, jemuž patří naše velké poděkování.
Závěrem bych chtěl všem členům našeho klubu, všem
našim závodním i rekreačním tenistům, trenérům, rodičům dětí, ale také všem našim obchodním partnerům
popřát úspěšný nový rok 2014.
Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu

Tenisový a sportovní klub Vitality Březnice o.s.
děkuje Městu Březnice
za poskytnutí finační podpory v roce 2013.

TENISTA JIŘÍ VESELÝ VYHLÁŠEN ASOCIACÍ
TENISOVÝCH PROFESIONÁLŮ (ATP) „HVĚZDOU ZÍTŘKA“
Březnický rodák Jiří Veselý, odchovanec TC Vitality
Březnice o.s., získal počátkem listopadu 2013 velmi prestižní ocenění od Asociace tenisových profesionálů (ATP)
s názvem „STAR OF TOMORROW“, což v českém překladu znamená „HVĚZDA ZÍTŘKA“. Toto ocenění obdržel Jirka jako nejmladší hráč elitní první stovky světového žebříčku tenisových profesionálů (ATP) za rok
2013. Cenu si Jirka převzal osobně v Londýně v průběhu prestižního Turnaje mistrů, kterého se zúčastnilo

8 nejlepších hráčů světa, včetně
Novaka Djokovice, Rafaela Nadala, Rogera Federera aj.
Video z předání ocenění, včetně
interview s Jirkou, lze najít
na webových stránkách TC
Vitality Březnice o. s.
(www.tenisova-skola.cz).
Miloslav Hovorka
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Rozvoj sportovních
a pohybových aktivit dětí
a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitality Březnice, o. s. ve spolupráci
s Tenisovou školou Jiřího Veselého nabízí všem dětem
z Březnice a přilehlého okolí, stejně jako v loňském
roce, mimořádný projekt pro rok 2013/2014 „Rozvoj
sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“.
Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 12 let
a je zaměřen na sportovní míčové hry (minitenis, tenis,
fotbal, florbal, stolní tenis, házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením
kvalifikovaného trenéra.
Období:

28. 10. 2013 – 4. 4. 2014

Termín:

každou středu 14.00 - 15.00 (děti 8 – 12 let)
15.00 - 16.00 (děti 4 – 7 let)

Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Informace:

www.tenisova-skola.cz

Přihlášky:

v průběhu měsíců října, listopadu
a prosince na tel. čísle 776 634 047,
777 161 922, nebo
na e-mailu: info@tenisova-skola.cz

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze
sportovní oblečení a obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality Březnice, Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého
tenisového svazu a Města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice, o. s.

Bylo nebylo jedno peklo, peklíčko a v něm teplo, teplíčko....
I letos jsme se mohli ohřát v pekelně přátelské klubové
atmosféře místního stadionu. Přispět do černé kroniky
však nemůžeme, nebo žádný z hříšníků nebyl do spárů
pekelných uvržen a všichni hříšníci vyvázli s bohatou
mikulášskou nadílkou.
Děkujeme klubu SK Březnice 1918, že ani letos na naše
nejmenší nezapomněl.
S. Brňáková

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři a čtenářky Březnických novin, kalendářní rok 2013 je u svého konce. Tento rok jsme pro děti
pořídili sportovní vybavení a dresy, které při hasičském
sportu potřebují a nedokázali by jsme to bez peněz, které jsme na činnost dostali.
Proto bych chtěl poděkovat Městu Březnice za příspěvek
na činnost, Allianz pojišovně (p. Sládek pobočka Březnice) a firmě Bova s.r.o. za sponzorské dary.

POZVÁNKA
Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice si Vás dovoluje
pozvat na 1. ročník zimní soutěže BŘEZNICE 2014,
která se bude konat 1. 2. 2014 v kulturním domě
od 8.30 hod. O přestávce v 11.00 hod. se budou vyhlašovat vítězové místního kola soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ. Přij te se podívat na zápolení malých
hasičů a podpořit domácí družstva.

Za KMH SDH Březnice
Svatopluk Koňas
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Zahájení Adventu v Březnici / Foto F. Slaník

Poděkování Nadačnímu fondu
pro Březnici
Národní památkový ústav, správa st. zámku v Březnici
děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici a všem jeho dárcům za poskytnutí finančního daru 20.000,- Kč, jež byl
použit na úhradu koncertu Sester Havelkových v rámci
letního zámeckého bálu v srpnu 2013 na nádvoří březnického zámku.
Ing. Robert Barták
vedoucí správy st. zámku v Březnici

PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM
ZDRAVÍ A SPOKOJENOST
V NOVÉM ROCE
KOLEKTIV PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Příspěvky
do Březnických novin
přijímáme pouze v počítačové podobě
(e-mailem, na CD, disketě nebo USB flash).
Musí být napsány v programu Word,
písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo,
maximálně na 3 strany A 4.

Příspěvky je možné zaslat na adresu

infobreznice@volny.cz nebo
přinést do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

ŘÁDKOVÁ INZERCE


P R O N A J M U garáž. Tel. 737 645 737.



P R O D Á M byt 3 + 1 v Březnici. Panelový
dům v Rožmitálské ulici. Byt je v OV, rekonstruovaný. Cena včetně garáže dohodou.
Tel. 728 127 227.
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

ÚNOR 2014

21. ledna 2014 ve 12 hod.
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Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

Informace na tel. +420 728 873 970
www.rspalety.cz

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk

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

• servis klasických i LCD televizorů – svoz a odvoz zpět
k zákazníkovi
• prodej televizorů, LCD, LED – naše služby nekončí prodejem,
ale zboží dodáme do bytu, nastavíme, seřídíme antény
• prodej satelitních kompletů včetně montáže a sestavení
dle přání
• aktivace placených programů SKYlink
• při opravě zapůjčíme náš provozní sat přijímač nebo
LCD televizor
d.
– 17
262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 9 hod.
1
1
–
tel. 731 489 362, 327 723 120
SO 9

ho

FOTOATELIÉR
JAN HRDINA
NA POČKÁNÍ FOTOGRAFIE
PRŮKAZOVÉ, ATELIÉROVÉ, SVATEBNÍ atd.

Táborská 219, 398 06 MIROVICE
O t e v ř e n o : Po – Út 17.00 – 21.00 hod.
Nebo kdykoliv po dohodě na « 721 581 319
E-mail: hrdina.mod@tiscali.cz

Zveme Vás do

SPA CENTRA EQUITANA

MA SÁŽE

sauna, parní lázeň, infrasauna, bazén,
Kneippův chodník

Petra Komoňová

cena 250 Kč za osobu,
bez omezení délky pobytu

Tel. 739 203 422

Za Sokolovnou 802, 262 72 Březnice
❧ Relaxační a regenerační masáž
❧ LomiLomi (Hawajská masáž)
❧ Hot Stones (Lávové kameny)
❧ Indická masáž hlavy – antistresová
❧ Lifting obličeje
❧ Baňkování
❧ Možnost dárkových poukazů

dítě do 12 let v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
Rezervace a info:
318 695 318, recepce@equitana.cz

EQUITANA HOTEL RESORT ,
Martinice 1, 262 72 Březnice

www.EQUITANA .CZ

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

Telefon

777 336 705

Fa HANÍK
T O P E N Í -V O D A - P LY N
N a b í z í m e : topenářské a instalatérské práce,
rozvody plynu, rekonstrukce koupelen, kotelen,
montáž krbových kamen s výměníkem, montáž kotlů,
bojlerů, práce s autogenem, opravy topných
a vodovodních systémů pomocí zmrazovacího stroje
(bez vypuštění systému), strojní čištění kanalizací,
montáž podlahového vytápění, nabízíme také prodej
instalatérského a topenářského materiálu
na našem E-shopu

Kontakt: 606 842 009, 732 151 811
www.topeni-hanik.cz • info@topeni-hanik.cz

ZAHÁJEN

PRODEJ KRMIVA

Krmné směsi pro nosnice
granulované i sypké
Zrnina a krmivo pro drobné ptactvo
Krmivo pro ryby a želvy
Krmné směsi pro králíky, morčata atd.
Obojky, vodítka, flexi samo navíjecí
vodítka atd.
Stelivo, podestýlky, hobliny, písek.....

ŽELEZÁŘSTVÍ – NÁMĚSTÍ 10
tel. 734 103 055

INZERCE
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PEDIKÚRA • MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Aneta Ryjáčková
Objednávky na tel. 777 985 290
(po dohodě možnost víkendu)
Adresa: Dr. Jurenky 201, Březnice

• mokrá pedikúra 235 Kč
(kompletní ošetření + peeling + masáž)

• NOVĚ – aplikace nehtových špon
(rovnátek) PODOFIX
- slouží pro odstranění zarostlých nehtů
- aplikace je vhodná pro každého, včetně dětí
a diabetiků
- účinek během první aplikace, neomezuje v práci
ani ve sportovních aktivitách

• Manikúra, modelace gelových nehtů
• DÁRKOVÉ POUKÁZKY
PRO VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBÁCH
VOLEJTE NA UVEDENÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Při návštěvě v lednu – SLEVA na druhou
návštěvu pedikúry 30%

1/2014
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Potřebujete nabrousit
nůžky, nože, pily, sekery, kotouče, aj.

SBĚRNA BROUŠENÍ
ŽELEZÁŘSTVÍ
NÁMĚSTÍ 10, BŘEZNICE
tel. 734 103 055
E-mail: zelezarstvi.br@seznam.cz
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TelekomunikaceCZ spol. s r. o. p o ř á d á

DOBROČINNOU BURZU ŠATSTVA
kdy: 22. 1. 2014 /středa/
kde: Kulturní dům /vestibul/ Březnice
22. 1. 10.00 - 12.00 hod. příjem šatstva, věcí
22. 1. 13.00 - 17.30 hod. prodej šatstva, věcí
Vše bude prodávané za symbolické částky od 10,- Kč
za kus nebo dobrovolné částky.
Výtěžek bude předán k charitativním účelům města
Březnice.
Kontakt: Valentina Stiskalová, tel. č. 732 120 125,
e-mail: valentina.stiskalova@telekomunikacecz.com
w w w. t e l e ko m u n i k a c e c z . c o m

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011

Dr.Jurenky 202 | Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz
NOVĚ od 15.00 do 18.00 hod.
(a déle dle dohody)

cestovní agentura

OLIVER TOUR
SLAVÍ 11 LET
Výhody dovolené First Minute
➣ sleva od 21% na dosp. os. při včasné rezervaci
nebo
➣ sleva od 15% dosp. os. + až 2 děti zdarma
➣ promo pokoje limitovaný počet pokojů
za skvělou cenu
➣ klubové hotely se spoustou zábavných
a sportovních aktivit v českém jazyce
➣ parkování u letiště zcela zdarma
➣ záloha pouze 2.000 Kč na osobu
➣ sleva pro věrného klienta 1.000 Kč
➣ sleva pro seniory 300 Kč na osobu

STÁLÍ KLIENTI OBDRŽÍ
s nákupem zájezdu pro zimní
i letní sezónu 2013/2014
ZDARMA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
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 (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/2 strany 1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!
PŘÍJEM INZERCE:

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218
E-mail: i n f o b r e z n i c e @ v o l n y. c z

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
5. 1. neděle v 18.00 hodin

PŘED PŮLNOCÍ
Romantické drama, USA, 2013, české titulky
Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají
dvě dcery. Společně tráví letní dovolenou
a romantické chvíle narušuje neodbytná
realita: rozhovory na téma stereotypní
rodinný život, výchova dětí, práce, nenaplněné sny a přání, zklamání, pomalé vyprchávání lásky. Jejich vztah bude prověřen v mnoha nečekaných směrech.
Režie: Richard Linklater
Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke, Athina
Rachel Tsangari, Panos Koronis, Ariane
Labed a další
Vstupné 48 Kč
od 12 let

Q

108 minut

Q

Přístupno

RIVALOVÉ
Životopisné sportovní drama, Německo,
Velká Británie, 2013, české titulky
Film vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale
také ve skutečném životě. James Hunt je
neřízená střela, neodolatelný playboy a
brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý
profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden
pro druhého inspirací.
Režie: Ron Howard
Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth,
Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer, Christian McKay, Pierfrancesco Favino, Jamie Sives a další
Q

123 minut

Q

Přístupno od

12. 1. neděle v 18.00 hodin

NESPOUTANÝ DJANGO
Dobrodružný western, USA, 2012, české
titulky
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí svobodu,
pokud se mu povede dopadnout vraždící
bratry Brittlovi.
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins a další
Vstupné 54 Kč
od 15 let

Vstupné 30 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno

15. 1. středa v 18.00 hodin

ŠMOULOVÉ 2

8. 1. středa v 18.00 hodin

Vstupné 49 Kč
12 let

Příběh filmu začíná před 10 lety, kdy se
mladá a nadějná výtvarnice seznámí se
svým budoucím partnerem a manželem.
Společně založí rodinu, každý pro ni dělá
maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Jedna sázka nastartuje
kolotoč humorných a nečekaných událostí, který dvojici pomyslně vrátí zase na
začátek jejich vztahu.
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Marek Taclík, Kristýna BokováLišková, Zuzana Stivínová ml., Jan Budař, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha a
další

Q

159 minut

Q

Animovaný rodinný film, USA, 2013, české znění
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům - tzv.
Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá
všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Pokračování rodinné komedie o modrých
postavičkách.
Režie: Raja Gosnell
Vstupné 48 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno

19. 1. neděle v 18.00 hodin

MARTIN A VENUŠE
Romantická komedie, Česko, 2013
Vstupné 49 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno

22. 1. středa v 18.00 hodin

26. 1. neděle v 18.00 hodin

AŽ VYJDE MĚSÍC
Komedie, USA, 2012, české titulky
Příběh svérázné komedie se odehrává
v 60. letech 20. století na romantickém
pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je
dvanáct let. Oba spojuje stejný problém se svým okolím si nerozumí. Zamilují se
do sebe a po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny.
Režie: Wes Anderson
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray, Kara Hayward, Jared Gilman
a další
Vstupné 48 Kč
od 12 let

Q

94 minut

Q

Přístupno

29. 1. středa v 18.00 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA
Drama, Česko, 2013
Příběh budoucího mafiánského bosse začíná v 80. letech, kdy působil jako vekslák a postupně bohatl na podvodech s nemovitostmi, bankovními machinacemi,
kuponové privatizaci a lobbingu. Vypracoval se na pozici vládce českého podsvětí a ovlivňoval zákulisí vysoké politiky.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan
Vondráček, Jiří Dvořák, Vica Kerekes,
Pavel Nečas, Kryštof Hádek a další
Vstupné 54 Kč
od 12 let

Q

99 minut

Q

Přístupno

PRAVIDLA MLČENÍ
Thriller, USA, 2012, české titulky
Jim Grant je právník a osamělý otec, který
vychovává svou dceru v poklidném předměstí ve městě Albany. Mladý a průbojný
reportér odhalí Grantovu skutečnou
identitu bývalého protiválečného radikála, hledaného v sedmdesátých letech pro
vraždu. Ten se vydává na pou za jedinou
osobou, která je schopna jeho jméno očistit.
Režie: Robert Redford
Hrají: Shia LaBeouf, Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte, Richard Jenkins a další
Vstupné 49 Kč
od 12 let

Q

127 minut

Q

Přístupno

Dětské dopolední představení:
8. 1. 2014 středa v 9.00 hodin

Hádanky za bonbon
Připravujeme:
MAFIANOVI (5. 2.)
RIDDICK (9. 2.)
JASMÍNINY SLZY (26. 2.)
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

Přístupno

15. 1. středa ve 13.30 hodin
– odpolední představení
pro širokou veřejnost

MARTIN A VENUŠE
Romantická komedie, Česko, 2013

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
14.
17.
18.
24.

1.
1.
1.
1.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Maturitní ples VOŠ a SOŠ
Oldies
Maturitní ples VOŠ a SOŠ

KD – vinárna Q 16.30 hodin
KD Q 19.00 hodin
KD Q 21.00 hodin
KD Q 20.00 hodin
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