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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
království zimy nás obklopilo ve své plné síle, což jistě přivítaly hlavně děti. Zimní období je ale spojeno i se zvýšenou snahou o údržbu místních komunikací, kdy jsme schopni sněhovou
nadílku zvládnout i s vaší pomocí celkem dobře. Sedmého ledna jsme vypnuli osvětlení našeho vánočního stromu na náměstí
a již nyní se musíme zamyslet při přípravě rozpočtu nad potřebnou obnovou a rozšířením pro příští advent. Podle ohlasů
se letošní vánoční „stromeček“ setkal se všeobecnou pochvalou.
Štědrý den pro mne začal letos jaksi netradičně, jelikož v noci
z 23. na 24. prosince velmi rychle stoupala vodní hladina v naší
řece, a tak jsem neustále sledoval v terénu vývoj situace. Chyběly tři centimetry do vyhlášení třetího stupně povodňové
aktivity, hladina kulminovala ve 02.00 hodin. Tento den zakončila překrásná půlnoční mše Jakuba Jana Ryby v přeplněném
březnickém kostele za řízení p. L. Staňka. Mši celebroval nový
farář Karel Hampl. I letošní výstup na Stráž se setkal s dosavadní největší účastí. Období Vánoc ale nebylo pro některé
z vás jen časem odpočinku, a tak si za svoji činnost jistě zaslouží uznání pracovníci různých bezpečnostních složek, lékaři či
ošetřovatelky Domova Březnice.
V současné době se kromě jiného zabýváme přípravou rozpočtu
města na letošní rok. Zastupitelé jej budou projednávat a schvalovat na veřejném zasedání v měsíci březnu. Výhodou tohoto
termínu je, že lze rozpočet nastavit přesněji, nebo máme již
k dispozici údaje z Ministerstva financí, kolik budou činit daňové
příjmy města. V rámci změny rozpočtového určení daní (RUD)
konečně došlo k posílení rozpočtu především u obcí, které se
nalézaly na samém dně tzv. „U“ křivky, kam naše město bohužel
dlouhodobě spadalo. Předpokládané navýšení rozpočtu kolem
9 milionů považuji spíše za optimistické a pro rok 2013 nereálné,
nebo je odvislé od daňové výtěžnosti. Ruku v ruce nabývá účinnost i novela školského zákona, podle níž nám již spádové obce
nebudou posílat „neinvestiční náklady na žáka“ na provoz škol.
Dnes jsme obdrželi rozhodnutí, že na základě zákona č. 243/
2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, město v letošním školním
roce neobdrží příspěvek na školství ve výši 771 000,- Kč, který
byl součástí souhrnného dotačního vztahu v předchozích letech.
Vrátím se však k tomu, co nás čeká v nejbližším období.
V prvních dnech letošního roku jsme například zpracovali a po-

dali žádost o dotaci na projekt s názvem „Rekonstrukce místní
komunikace Za Nádražím a Na Spořilově“, připravujeme žádost o dotaci na stavbu pod pracovním názvem „Úprava přírodního hřiště MŠ Březnice“ v prostoru zahrady 1. a 2. mateřské
školy. Vysoutěžili jsme dodavatele na vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro naše město. Připravujeme
parcelaci pozemků města v části U Blatenky, kde chceme na
jaře nabídnout k odkoupení celkem 17 stavebních parcel.
V rámci projektu zlepšení kvality ovzduší – omezení prašnosti
z plošných zdrojů jsme uspěli s žádostí z OPŽP na nákup čistícího stroje v částce 1 980 000,- Kč s 10% spoluúčastí. Zároveň
máme akceptovanou žádost z 35. Výzvy-Prioritní osa 3. oblast
podpory 3. 2. – snižování spotřeby energie zlepšením tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov – projekt
Základní školy Březnice, kde je tento projekt navržen k podpoře. Zde bude záležet na následném rozhodnutí zastupitelů,
jelikož uznatelné náklady nedosahují částky předběžného rozpočtu nákladů. Konkrétnější částky budeme znát až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.
V závěru se zmíním ještě ohledně záležitosti ukončení činnosti zubní ordinace MUDr. H. Šuňavské. Paní doktorka se bohužel rozhodla i přes vstřícnost Města Březnice ukončit
k 1. lednu letošního roku svoji praxi v našem zdravotnickém
zařízení. Město nabízí uvolněné prostory k pronájmu za stejných,
velmi výhodných podmínek pro dalšího zájemce, který má možnost na uvolněné místo uzavřít smlouvu se zdravotní pojišovnou. Další věc, která nás trápí je
stále narůstající vandalismus
v našem městě. Na jedné straně se
snažíme zpříjemňovat prostředí
a zlepšovat vzhled našeho města
a na druhé straně nám různá individua naši společnou práci devastují.
Komu může vadit například nové
osvětlení okolo zámku, kde jsou po
třech měsících od instalace rozbité již čtyři světla, a to nejsou
v provedení ze skla. Na jednu stranu se snažíme podporovat
různé kulturní vyžití mládeže a na druhé straně po těchto
akcích neustále odstraňujeme na náklady města způsobené škody
a řešíme oprávněné stížnosti občanů.
Jiří Štěrba
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 11. 12. 2012
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 13. 11.
2012 a zprávu o plnění usnesení.
2. a) Informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení:
- vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu
Březnice (dále také jen „ÚP Březnice“) konaného dne
3. června 2010, uvedené v příloze č. 2;
- pokyny pro úpravu návrhu ÚP Březnice po společném jednání, uvedené v příloze č. 3;
- zpráva o projednání návrhu ÚP Březnice, uvedená v příloze č. 4;
- záznam o průběhu veřejného projednání návrhu ÚP Březnice konaného dne 12. března 2012, uvedený v příloze č. 6;
- vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Březnice konaného dne 12. března 2012, uvedené v příloze č. 7;
- pokyny pro úpravu návrhu ÚP Březnice pro opakované veřejné projednání, uvedené v příloze č. 8;
- záznam o průběhu opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Březnice konaného dne 25. října 2012, uvedený
v příloze č. 10;
- vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP
Březnice konaného dne 25. října 2012, uvedené v příloze č. 11;
- pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Březnice před
vydáním, uvedené v příloze č. 12.
b) Stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje (dále jen „krajský úřad“), čj. 150841/2011/
KUSK ze dne 25. července 2011, k posouzení návrhu ÚP Březnice, a čj. 131093/2012/KUSK ze dne 4. září 2012, k posouzení
upraveného návrhu ÚP Březnice, uvedená v přílohách č. 5 a 9
tohoto usnesení.
c) Zdůvodnění pořizovatele, jak zohlednil ve fázi vydání ÚP
Březnice podmínky, vyplývající ze stanoviska Středočeského
kraje, krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 077994/2010/KUSK-OŽP/Más ze dne 30. června 2010
a jeho doplnění čj. 111641/2010/KUSK-OŽP/Más ze dne 16. července 2010, k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. „vyhodnocení SEA“.
Zastupitelstvo města ověřilo návrh územního plánu Březnice
podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že:
- není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
2008, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne
20. července 2009;
- není v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, jejichž vydání ve formě opatření obecné povahy schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 420/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnými dne 22. února 2012;
- není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanovisky krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2, 5, 7, 9 a 11
tohoto usnesení;
- při projednávání návrhu nebyl řešen žádný rozpor postupem
podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Zastupitelstvo města rozhodlo o námitkách dotčených osob (§ 52
odst. 2 stavebního zákona), uplatněných k návrhu ÚP Březnice
podle § 172 odst. 5 správního řádu při jeho veřejném projednání dne 12. března 2012 a opakovaném veřejném projednání dne
25. října 2012, jak je uvedeno pod body 10 a 11 textové části A
odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2012/ OOP v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města vydává územní plán Březnice (zhotovitel
Ing. arch. Milan Salaba, IČ 40663264, projektant Ing. arch.
Milan Salaba, autorizovaný architekt ČKA 01467) postupem

podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5
písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření
obecné povahy č. 1/2012/OOP uvedeného v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města:
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání územního plánu Březnice ve formě opatření obecné povahy
č. 1/2012/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost;
2. poskytnout dokumentaci ÚP Březnice, opatřenou záznamem
o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydaném ÚP Březnice a místech, kde je možné do dokumentace
nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
4. zpracovat registrační list ÚP Březnice a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;
5. zohlednit ve fázi uplatňování ÚP Březnice a následném
zpracování dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí
(tzv. „dokumentace EIA“) konkrétního záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb. dodržení podmínek, za nichž bylo vydáno stanovisko Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 077994/2010/
KUSK-OŽP/Más ze dne 30. června 2010 a jeho doplnění čj.
111641/2010/KUSK-OŽP/Más ze dne 16. července 2010, k vyhodnocení vlivů ÚP Březnice na životní prostředí, tzv. „vyhodnocení SEA“;
6. zaslat vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření ÚP Březnice katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva, pokud to bude třeba k zajištění dotčených pozemků;
7. zabezpečit archivování úplného elaborátu ÚP Březnice, včetně
dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Žádost firmy RotaGroup s.r.o. Plzeň o úhradu prací nad rámec autorského dozoru a ukládá OSM předložit ZM položkový
seznam prací včetně nacenění.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. Připomínku pí J. Krajmerové k zápisu z 9. jednání ZM
ze dne 16. 10. 2012 k bodu programu č. 18.
5. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 20. 11. 2012.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3. 12. 2012.
7. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2012.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Obecně závaznou vyhlášku Města Březnice, o místních
poplatcích č. 1/2012 s účinností od 1. 1. 2013.
Pro: 11 proti: 4 (Motáň, Nepivoda, Bartoníček, Doul) zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
2. Podání žádosti o získání finanční podpory z Operačního programu Životního prostředí - prioritní osa 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Výzva XLIII.,
na akci ,,Úprava přírodního hřiště MŠ v Březnici" a souhlasí se
spoluúčastí města Březnice v rozsahu 10-30 % celkových
finančních nákladů.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
(pokračování na str. 3)
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Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 11. 12. 2012
(dokončení ze str. 2)
3. Podání žádosti o dotaci ROP Střední Čechy – výzva č. 68 –
Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace,
na akci ,,Rekonstrukce komunikace Na Spořilově a části Za Nádražím" a souhlasí se spoluúčastí města Březnice ve výši
27,5 % celkových finančních nákladů.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2013 dle
přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
5. Doplnění internetových stránek města Březnice o fotografie
zastupitelů.
Pro: 5 (Pinkava, Doul, Procházka, Fiřtíková, Bendová), proti:
5, zdržel se: 4
Návrh usnesení nebyl přijat.
6. 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. 2013 do schválení rozpočtu na rok
2013. Rozpočtové provizorium je přílohou tohoto výpisu.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
7. Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy a úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
8. Podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné
správy“.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Motáň Oldřich v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

STATISTICKÝ PŘEHLED ZA ROK 2012
INFORMACE ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MěÚ BŘEZNICE
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2012
Březnice
3 269
Bor
68
Dobrá Voda
39
Martinice
56
Přední Poříčí
46
Zadní Poříčí
23
celkem
3 501
průměrný věk: 42 let (ženy – 44 let / muži – 40 let)
změny za rok 2012
narození
úmrtí
přistěhování
odstěhování
stěhování v rámci Březnice

22
33
48
91
120

Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 8 057
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – 145
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku …)
- počet vydaných rybářských lístků – 45

Sociální práce
-

sociální
sociální
sociální
sociální

šetření v rodinách – 46
šetření v rámci stanoveného dohledu – 29
šetření u seniorů a zdravotně znevýhodněných – 41
šetření na dožádání – 15

Město Březnice vykonává opatrovnictví 4 osobám, kterým soud
částečně omezil způsobilost k právním úkonům nebo je způsobilosti k právním úkonům zbavil.

Informace komise k projednávání přestupků
města Březnice (dále jen KPP) za rok 2012
V roce 2012 bylo KPP oznámeno 93 přestupků. Nejvíce přestupků jsme obdrželi od Obvodního oddělení Policie Březnice
a Městské policie Březnice, 3 přestupky oznámili jednotliví

občané a zbytek ostatní orgány. K tomuto počtu je dále třeba
připočítat 11 přestupků, které nebyly dořešeny v roce 2011
a tudíž přešly k projednání do roku 2012.
Ve srovnání s loňským rokem došlo k poměrně výraznému navýšení počtu oznámených přestupků (v roce 2011 počet oznámených přestupků činil 65).
Jako tradičně nejvíce přestupků bylo proti občanskému soužití
(vzájemné fyzické napadení a jiné hrubé jednání, urážky na cti)
a proti majetku (drobné krádeže, podvody, úmyslné poškozování cizího majetku či neoprávněné užívání cizí věci).
U méně závažných přestupků jsme z důvodu zjednodušení
a zrychlení přestupkového řízení v 16 případech přistoupili
k vyřešení přestupku uložením blokové pokuty. Uložení blokové pokuty je možné za předpokladu, že s tím pachatel souhlasí
a je ochoten pokutu na místě u přestupkové komise uhradit.
Další jednoduché a již z oznámení bezpečně prokázané případy
byly řešeny v tzv. zkráceném řízení, tj. uložením napomenutí
nebo pokuty bez projednání věci.
V ostatních případech bylo nařízeno ústní jednání, při kterém
každému, kdo je uznán vinným přestupkem, kromě sankce
ukládá přestupková komise také povinnost uhradit náklady
přestupkového řízení, které jsou zákonem stanoveny paušální
částkou 1.000,- Kč. Náklady ve stejné výši je povinna přestupková komise uložit u tzv. návrhových přestupků i navrhovatelům v případě, že se spáchání přestupku neprokáže nebo pokud navrhovatel nějakým způsobem maří přestupkové řízení.
Dobrovolně neuhrazené pohledávky jsou předávány k vymáhání finančnímu odboru MěÚ Březnice.
Bylo vydáno 228 výpisů z evidence údajů o přestupcích, ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda uvedená osoba byla či nebyla řešena u naší přestupkové komise pro spáchání nějakého přestupku.

Matrika
V roce 2012 bylo v našem matričním obvodě uzavřeno 42 manželství, z tohoto počtu byly 3 sňatky s cizinci (Ukrajina,
2x Velká Británie).
(pokračování na str. 4)
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Matrika
(dokončení ze str. 3)

Loni byly uzavřeny 3 církevní sňatky – pro zajímavost uvádíme, že se jednalo o sňatky před duchovními Církve římskokatolické, Náboženské společnosti českých unitářů a Apoštolské
církve.
Nejčastěji snoubenci vybrali jako místo pro vstup do společného života zámek, následoval reprezentační sál.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se na
organizaci svatebních obřadů podílejí a snaží se snoubencům i jejich rodinám vytvořit nezapomenutelný
svatební den. Jsou to zejména pracovníci zámku Březnice, pan Přemysl Zíka, který zajiš uje hudební doprovod a v neposlední řadě i všichni oddávající.
Vedle svatebních obřadů je další příjemnou událostí vítání dětí
do života. Organizujeme ho 2x ročně v reprezentačním sále
a loni bylo přivítáno celkem 14 nových občánků města.
V roce 2012 bylo na matrice sepsáno 7 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
Obdrželi jsme 28 oznámení soudu o rozvodech manželství,
která byla uzavřena v matričním obvodu Březnice. V matričních knihách pak provádíme dodatečný záznam o rozvodu manželství.

Provedli jsme 1016 legalizací (ověření podpisu na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií).
Vystavovali jsme také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento dokument potřebuje občan ČR, pokud
se rozhodne uzavřít manželství na území jiného státu.
Dále jsme sepisovali podklady pro zápis do „zvláštní matriky“
Brno, kam se zapisují události (narození, úmrtí, sňatek) českých občanů, ke kterým dojde v zahraničí.
S příchodem nového roku bychom rádi připomněli občanům,
že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města o poskytování dárkových poukázek ve výši 300,- Kč občanům,
kteří se dožívají životního jubilea 70, 75, 80, 85 a výše
a mají trvalý pobyt na území našeho města – tj. Březnice, Bor,
Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí a Zadní Poříčí.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu přímo
u vás doma nebo lze individuálně domluvit i jiné převzetí
(např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat,
potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních údajů váš
souhlas.

V matričním obvodě našeho úřadu zemřelo 21 lidí.

Formulář pro souhlas otiskujeme níže nebo ho lze získat
na podatelně, matrice či internetových stránkách města.

Oprávněným žadatelům jsme vystavili 23 opisů matričních
dokladů (rodných, úmrtních nebo oddacích listů).

Vyplněný pak můžete odevzdat na podatelně v přízemí městského úřadu.

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

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

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

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

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

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

datum narození

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

Souhlas platí do písemného odvolání

Souhlas platí do písemného odvolání

P ř í p a d n é d o t a z y v á m z o d p o v í m e na tel. 318 403 174 (179).
Pavla Cibulková, vedoucí odboru vnitřních věcí
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU MĚSTA BŘEZNICE
Cíl:
Podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti,
mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu Města Březnice
může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálnězdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž
nesmí být založena za účelem zisku.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
a) Příspěvek lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh vymezených na formuláři) a v řádném termínu stanoveném radou města. Žádosti přijaté po tomto termínu budou radou města projednány v dodatečném termínu, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti nesplňující
veškeré náležitosti pro poskytnutí finančního příspěvku. Formulář „ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK …“ je k dispozici
na finančním odboru, na podatelně MěÚ Březnice, dále je
umístěn na internetových stránkách Města Březnice
b) Příspěvek je účelově vázaný a lze jej použít pouze na financování akcí nebo projektů, uvedených v žádosti.
c) Z evidence žádostí budou vyřazeni ti žadatelé, kteří mají
vůči Městu Březnice a jím zřízeným a založeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti a nebo nedoložili včas
a správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých finančních
příspěvků. Na poskytnutí příspěvku nemají nárok ani ty organizace, jejichž statutární zástupci mají vůči městu Březnice a jím zřízeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
Bod č. 17 žádosti.
d) Výše příspěvku je v rozmezí od 1000 do 30 000 Kč a o poskytnutí příspěvku rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb.,
„o obcích“ (obecní zřízení), rada města.
e) Použití příspěvku podléhá kontrole Městského úřadu Březnice, konkrétně finančního odboru a dalších kontrolních
orgánů města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starosta, místostarosta, vedoucí finančního odboru, popřípadě předsedové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města.
Postup při administraci žádostí:
a) Administraci žádostí provádí finanční odbor Městského
úřadu Březnice.
b) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím pošty nebo
na podatelně MěÚ Březnice
Adresa: Město Březnice, finanční odbor, Náměstí 11,
262 72 Březnice.
c) Finanční odbor MěÚ Březnice:
- zkontroluje úplnost žádosti včetně povinných příloh
- v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění ve lhůtě
5 kalendářních dnů od data vyrozumění pracovníkem městského úřadu
- zkompletuje žádosti pro projednání v radě města, která je
vyhodnotí.
d) Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti,
budou vyřazeny.
e) Finanční příspěvky schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na svém jednání rada města.
f) Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku zasílá žadateli finanční odbor MěÚ Březnice do 15 dnů
od přijetí usnesení rady města.

g) Žadatel se na vyzvání dostaví na finanční odbor MěÚ Březnice,
kde je s ním sepsána smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Březnice.
h) Finanční příspěvek bude žadateli poskytnut po podpisu
smlouvy oběma stranami bezhotovostním převodem na jeho
účet nebo vyplacen v pokladně MěÚ Březnice.
Obsah žádosti:
Žádost musí obsahovat
– název, právní forma, IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení, statutární zástupce žadatele, realizátor projektu, u organizace
také počet registrovaných členů a výše členského příspěvku,
dále kolik členů je přímo z Březnice a místních částí a kolik
z nich je výdělečně činných
– kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
– název akce, projektu
– charakteristika akce, projektu: obsah, popis, délka trvání,
– cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či klientů
– finanční zajištění projektu: celkové náklady, strukturovaný
rozpočet, využití požadovaného příspěvku, další zdroje financování
– výši vlastního finančního podílu.
Kritéria posouzení:
– žádost musí splňovat vše, co je uvedeno v článku „Obsah
žádosti“
posuzuje se:
• přínos akce, projektu, společenská prospěšnost, soulad se
záměry a strategií města, hodnotí se i spolupráce s městem na jeho vlastních akcích
• snaha o další finanční zajištění
• úspěšnost již realizovaných akcí, projektů
• dosah akce (místní, okresní, oblastní, celostátní…)
• zapojení dětí, mládeže a rodin do akce/projektu.
Povinnosti příjemce finančního příspěvku:
a) Příjemce příspěvku je povinen poskytnuté finanční prostředky použít pouze v daném kalendářním roce, ve kterém mu
byl příspěvek poskytnut a pouze k účelu, na který mu byly
prostředky poskytnuty, a dle dalších ustanovení smlouvy.
b) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek nebo jeho část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat příjemce o vrácení poskytnutých finančních
prostředků ve výši částky neoprávněně použité do 15 dnů
od doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny poskytovateli ve stanovené lhůtě,
je poskytovatel oprávněn uplatnit poplatek z prodlení ve výši
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
c) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány
v plné výši, je příjemce příspěvku povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
d) Příjemce příspěvku je povinen do 1 měsíce po uskutečnění
akce či projektu, nejpozději však do konce kalendářního roku,
předložit finančnímu odboru MěÚ Březnice závěrečné vyúčtování čerpání příspěvku a zprávu o průběhu akce či projektu.
Vyúčtování musí obsahovat:
- přehled veškerých výdajů
- kopie veškerých účetních dokladů (v případě, budou-li
k vyúčtování předloženy kopie dokladů, pak předloží příjemce příspěvku čestné prohlášení, že fotokopie jsou shodné
s originály, založenými v jeho účetnictví) souvisejících s realizací akce.
(pokračování na str. 6)
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM
Z ROZPOČTU MĚSTA BŘEZNICE
(dokončení ze str. 5)

Zpráva musí obsahovat:
– stručný popis realizace akce, kde bude popsán výsledek
a přínos pro cílovou skupinu, ekonomické vyhodnocení akce.
a) V případě neúplného vyúčtování je příjemce příspěvku povinen do 5 kalendářních dnů doplnit chybějící údaje a doklady.
b) Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku dle smlouvy, je povinen
do 15-ti dnů od doručení výzvy odvést na účet poskytovatele
číslo 521695389/0800 poplatek z prodlení ve výši 0,1% denně
z výše finančního příspěvku poskytnutého dle této smlouvy.
c) Uvedení nepravdivých údajů v žádosti a vyúčtování se posuzuje jako neoprávněné čerpání příspěvku z prostředků města a zakládá povinnost příjemce viz bod b).
d) Umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Březnice provádět kontrolu čerpání a využití poskytnutého finančního příspěvku, zejména kontrolu účetních a jiných evidenč-

ních knih a také kontrolu organizace, zajištění a průběhu
akce či projektu.
e) Vést průkaznou účetní evidenci o nakládání s poskytnutým
finančním příspěvkem.
f) Uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách
apod., že na akci byl poskytnut finanční příspěvek z prostředků Města Březnice.
Závěrečná ustanovení:
a) Na přiznání finančního příspěvku není právní nárok.
b) Rozhodnutí o výši přidělené dotace radou města je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné
požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přiděleného
příspěvku nebo jeho zamítnutí.
c) Výše přiznaného příspěvku a obsah žádosti může být městem zveřejněn.
d) Žadatelé o příspěvek odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013
č. j.:
1. Název organizace:
2. Právní forma:
3. IČ:

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

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

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

4. DIČ:

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

5. Sídlo organizace:

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

6. Bankovní spojení:

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

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

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

9. Počet registrovaných členů:
Z Březnice
Z toho:

Z jiných obcí

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

10. Účel využití (akce, projekt):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klientů:

( n e v y p l ň u j t e)

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

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

…….....………......

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

Kč

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

Kč

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

,

v příloze kopie dokumentu
b) projekt (v případě, je-li zpracován)
c) rozpočet akce
Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, zašlete na
adresu: MěÚ Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdejte přímo na podatelně MěÚ Březnice, nejpozději však
do 15. 3. 2013.
Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.
Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V Březnici dne:

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

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

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

Razítko a podpis:

..........................................................
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME

Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 6. února
2013 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 U J E M E

DIVADLO
16. února 2013 – zájezd na divadelní představení,
činohru LAKOMEC do divadla J. K. Tyla v Plzni.
Začátek představení je v 19.00 hodin. Cena včetně autobusu je pro člena 270 Kč, nečlen 300 Kč.
Odjezd z autobusového nádraží je v 17.00 hodin.
Rezervace lístků osobně u pí. Feitové v lékárně v Březnici nebo na tel. č. 318 682 050, 318 682 483, večer
na tel. č. 721 603 455.

Jdeme do kina
20. února 2013 od 13.30 hodin je promítací den s filmem PERFECT DAYS – I ženy mají své dny.
Těšit se můžete na českou komedii s Ivanou Chýlkovou,
Ondřejem Sokolem, Zuzanou Bydžovskou, Vojtou Kotkem a dalšími.
Podmínky pro občerstvení a cena vstupenek zůstávají
beze změny.
Bližší informaci získáte přímo na Odboru kultury města
Březnice na tel. č. 318 682 153.

KURZY

Snímky z podzimní schůze SPCCH.

V dubnu 2013 – Jilemnice, pobytový týden, datum
pobytu a cena bude upřesněna později. Zatím v jednání.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová

Počítačový kurz pro začátečníky – ve čtvrtek
7. února 2013 v 15.30 hodin. Ve spolupráci s místní
VOŠ a SOŠ v Březnici proběhne kurz výpočetní techniky.
Celkem 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách a zdarma.
1. Vysvětlení pojmu software, operační systém, hardware,
procesor, deska, pamě, harddisk, zvuková karta, výhody
a nevýhody notebooků oproti stolním PC, zapnutí, restart,
vypnutí počítače, časté chyby v zapojení PC, údržba počítače.
2. Práce v operačním systému Windows 7
3. Práce s textovým editorem
4. Práce s tabulkovým procesorem
5. Práce s internetovým prohlížečem
6. Práce s internetem
7. Komunikace přes internet
8. Nakupování přes internet
9. Práce s fotografiemi
10. Toto je návrh kurzu, lze něco vynechat, přidat, upravit dle
Vašich požadavků.

OZDRAVNÉ POBYTY V ROCE 2013
OV
26.
29.
10.
13.

SPCCH Příbram
5. – 1. 6. Mariánské Lázně
6. – 6. 7. Klatovy, Hotel Centrál
8. – 17. 8. Stráž pod Ralskem
9. – 22. 9. Chorvatsko (6.500 Kč)

OV STP Příbram
12. 5. – 19. 5. Hotel MÁZ Sezimovo Ústí (6.000 Kč)
7. 9. – 16. 9. Soběšice (5.000 Kč)
16. 6. – 30. 6. Řecko, Leptokárie (asi 12.000 Kč)

Foto František Slaník

ZMĚNA
CENÍKU 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
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
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: infobreznice@volny.cz
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Preventivně informační skupina Příbram – Případy z Březnicka
Kradli i na Březnicku

Proboural se do stodoly

Čáru přes rozpočet udělali příbramští kriminalisté sedmi
lotrasům z Příbramska. Muži ve věku od 22 do 26 let si vyslechli obvinění z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a jeden z nich také z nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. Od dubna letošního roku se v 66 případech bu samostatně nebo ve spolupachatelství vloupali do motorových vozidel, budov společností, prodejen, nemocnic apod. po celém Příbramsku, včetně Březnicka, ale i na Táborsku. Kradli zavazadla, nářadí, kamery, kosmetiku, autorádia, navigace, notebooky,
fotoaparáty, platební karty, elektroniku, zlato, alkohol, oděvy
a peníze. Tito výtečníci se obohatili o věci za téměř 2,5 milionu korun. Nejstarší z nich prodával dokonce pervitin, za který
inkasoval více jak 90 tisíc korun. Nyní zlodějíčkům hrozí až pět
let v „chládku“.

Dne 31. prosince 2012 oznámil na linku 158 majitel objektu
v Namnicích, že mu během noci zatím nezjištěný pachatel vykradl stodolu. Neznámým předmětem vyboural několik cihel
ve zdi, otvorem prolezl dovnitř a odcizil elektrickou frézu, vrtačky, hoblík, rozbrusky a křovinořez, vše v hodnotě 22 tisíc korun.

Povedený tatínek
Platit se zřejmě moc nechce 34letému muži z Březnicka.
Na výživném na své dítě dluží šest tisíc korun, neplatí od července loňského roku. Neplní tak rozsudek soudu, a tímto jednáním se dopouští přečinu zanedbání povinné výživy.

Krádež sekačky, kola a ledničky
V době od 4. do 5. ledna ukradl neznámý zloděj z neuzamčené stodoly ve Starosedlském Hrádku travní sekačku. Pachatel
nejdříve musel prostříhat oplocení u pozemku. Způsobená škoda činí téměř deset tisíc korun.
Během této noci vnikl dosud nezjištěný zlodějíček do bytového domu v Březnici. Za použití násilí vypáčil petlici u sklepní
kóje a odcizil odtud jízdní kolo značky Trek, jehož hodnota je
dvacet tisíc korun.
Někdy v době od 18. prosince do 8. ledna se kdosi vloupal do
garáže naproti sběrnému dvoru v Březnici. Odnesl si odtud ledničku v hodnotě šesti tisíc korun.

Alkohol za volantem

Březničtí policisté vypátrali zloděje, který koncem října 2012
vnikl odemčenými dveřmi do skladu prodejny Penny v Březnici
a po vypáčení visacího zámku odcizil 464 kusů krabiček cigaret
různých značek a 30 kusů telefonních kuponů. Zanechal za sebou škodu 37 tisíc korun. Dne 14. prosince 2012 si 24letý muž
z Příbrami vyslechl sdělení podezření z přečinu krádeže.

Na komunikaci mezi obcemi Volenice – Vševily zastavila dne
5. ledna navečer hlídka policie pětačtyřicetiletého muže, který
tudy jel na mopedu. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu
2,05 promile alkoholu. Navíc dotyčný řídil v době, kdy měl
od soudu uložen zákaz řízení motorových vozidel, který má až
do roku 2014.
Téměř 3,5 promile alkoholu v dechu měl 63letý řidič Felicie,
který jel dne 12. ledna přes Březnicko. Policisté v dopoledních
hodinách přijali oznámení na lince 158, že nedaleko obce Bělčice stojí nastartované vozidlo, ve kterém je velmi špatně komunikující řidič. Hlídka okamžitě vyjela na určené místo, kde
motoristu nalezla. Tímto jednáním se dopustil trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 15. ledna v noci zkontrolovali strážci zákona řidiče
(38 let) Peugeotu, který projížděl přes Starosedlský Hrádek.
Muž byl vyzván k provedení testu na drogy, který vyšel pozitivně. Nakonec se motorista přiznal, že vykouřil jointa marihuany
a den předtím užil pervitin. Na místě přišel o „řidičák“.

Smyk na náledí

Pokus krádeže

V pondělí dne 17. prosince 2012 brzy ráno došlo v obci Počaply k dopravní nehodě. 56letý řidič Nissanu dostal na náledí
smyk a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do zábradlí
mostu a ještě do oplocení domu. Celkem byla způsobená škoda
odhadnuta na 85 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

V Horčápsku se jakýsi nenechavec vloupal dne 6. ledna pod
rouškou tmy do garáže, kterou prohledal, ale asi nenašel nic,
co by se mu hodilo. Zašel pak ještě do dílny, ale zde také nic
nevzal. Škoda poškozením petlice u dveří činí necelé dva tisíce
korun.

Vyhrožoval své matce
Večer dne 29. listopadu 2012 přišel do domu na Březnicku
devětatřicetiletý muž ve značně podnapilém stavu. Hasicím
přístrojem nejdříve uhasil oheň v kamnech, a poté vyhrožoval
své matce, že ji podřeže. Přivolaná hlídka policie násilníkovi
naměřila tři promile alkoholu v dechu, a tak putoval na záchytku k vystřízlivění.

Vášnivý kuřák

PARTNERSKÉ MĚSTO LINDOW – přehled plánovaných akcí
Pro letošní rok chtějí naši lindowští partneři uskutečnit několik společných akcí.
Mělo by se jednat o tyto akce:
– Umělecké léto dětí ve Flecken-Zechlinu v Německu –
od 24. 6. – 29. 6. 2013 (pro 10 dětí ze ZŠ + 2 dozory)
– dotují Lindowští, účastníci si hradí dopravu cca
2 000 Kč a 35 EUR na ubytování a stravování.
– Mezinárodní setkání mládeže v Kehlu (návštěva Štrasburku a Evropského parlamentu) – od 30. 6. 2013 –
7. 7. 2013 (10 mladých lidí od 14 do 26 let z Čech
a 2 pedagogické doprovody) – na tuto akci město Březnice poskytuje 600 EUR, účastníci si přispívají na dopravu).

– Návštěva mládeže z Lindowa v Březnici – cca od 15. 7.
do 19. 7. 2013.
– Umělecké léto mládeže ve Flecken-Zechlinu v Německu
– od 28. 7. 2013 do 2. 8. 2013 (10 studentů + 2 dozory)
– dotují Lindowští, účastníci si platí dopravu cca 2 000 Kč
a 35 EUR na ubytování a stravování.
– Návštěva Landfrauen v Březnici u příležitosti oslav
Baráčnické obce Bozeň – 14. 9. 2013 – 16. 9. 2013.
V dalších vydáních Březnických novin budeme čtenáře
informovat o výsledcích jednání.
Alice Fořtová
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DOMOV BŘEZNICE
a jeho kultura prostředí
Každý víme, že prostředí, které na nás zapůsobí při prvním
pohledu, je potom odrazem toho, co si o něm myslíme. Nejinak
je tomu i v našem Domově pro seniory. Prvořadým posláním je
péče o seniory, ale také vytváření prostředí, ve kterém se pohybují, kam za nimi chodí jejich blízcí a kam se přijdou podívat
návštěvníci.
Zlepšovat naše prostředí se nám daří díky lidem, kterým
není okolní svět lhostejný.
Mezi takové patří MUDr. Jan Kopačka. Dal Domovu vánoční
dárek v podobě finančního daru, za který jsme mohli nakoupit
nové židle do společenských prostor pro naše uživatele.
K dalším dárcům patří dva podnikatelé, kteří Domovu poskytli sponzorský dar. Díky tomu jsme mohli upravit vstup do
našeho zařízení. Podnikatel Ing. Petr Fencl z Příbrami daroval
Domovu materiál na dřevěné obklady. Podnikatel pan Petr
Stehlík, Truhlářství Březnice, poskytnutý materiál opracoval
a instaloval.

BŘEZNICKÁ REGIONÁLNÍ PERIODIKA
Zásady vydávání Březnických novin, s nimiž se čtenáři mohli
v plném znění seznámit v lednovém čísle Březnických novin,
mne přivedly k úvaze o regionálních novinách a jejich smyslu
v dnešní době.
Předchůdcem dnešního měsíčníku byl Březnický zpravodaj,
měl formát A5 a vycházel rovněž jednou měsíčně. V 80. letech
byl cca o 10 stranách, čísla z počátku století jednadvacátého
mají zhruba dvojnásobný rozsah.
Pravidelně se zde vyskytovaly rubriky jubilea občanů, programy kina a kulturní či společenské akce, pravidelně bývala sta
z historie města. Rozsahem větší čísla pozdější také přinášela
zprávy z jednání rady města, zastupitelstva a inzerci.
Jdeme-li ještě dál do historie, pak se dostaneme k Březnickým kulturním přehledům. Byl to vskutku útlý svazeček formátu menšího než A5, který krom obligátního programu kina
a kulturních podniků ve městě přinášel o aktuálním dění pramálo zpráv. Pravidelně obsahoval sta Ludvíka Fürsta věnovanou vždy nějakému tématu z historie. Příspěvky Ludvíka Fürsta z let 1966 – 1975 zcela nezapadly a vyšly v knižní podobě
v roce 2006 v Příbrami po názvem Starobřeznické miniatury.
Po druhé světové válce po několik let vycházelo periodikum
Bozeňsko – sborník pro kulturní a hospodářské otázky Bozeňska s hlídkou Městského muzea v Březnici, které redigoval již
zmíněný Ludvík Fürst. Těžiště bylo v tématech z minulosti
zpracovávaných poměrně kvalitně, takže i dnešními zájemci
o regionální historii bývají články z Bozeňska citovány. Totéž
se týká i periodika, jemuž bude věnován další odstavec.
Periodikum Bozeňsko nezapře v sobě svého předchůdce Věstník
Městské spořitelny v Březnici, který vycházel díky řediteli této
spořitelny Františku Konečnému po úctyhodných 30 let (od r. 1909
do r. 1939) obvykle 4x ročně ve formátu A4. Kdo se dnes chce nebo
potřebuje dostat k hodnověrným informacím o životě města v té
době, sáhne po Věstníku, který krom toho, že nabádal občany
k šetrnosti a spoření, přinášel zprávy o všem podstatném, co se
ve městě událo. Pravidelné byly i stati z místní historie.
Vrátíme-li se do současnosti, o smyslu regionálních periodik
není třeba pochybovat. I v době, kdy víme hned večer, co se
během dne na zeměkouli šustlo, je obraz o místním dění potřebnou protiváhou či doplněním pohledu globálního.
Nově zformulované Zásady vydávání Březnických novin by
měly přispět k jejich dalšímu rozvoji. Přispěvovatelé nech se
nedají odradit některými ustanoveními těchto Zásad, ale naopak nech svými příspěvky skládají mozaiku o životě města,
která bude zajímavá nejen pro současníky, ale i pro naše potomky.
MUDr. Jiří Beran

Všem, kteří k nám v loňském roce byli štědří, děkujeme a jsme
rádi, že takoví lidé žijí mezi námi.
Za Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

Sňatek v Březnici uzavřeli
9. 1. 2013
reprezentační sál radnice Březnice

Zbyněk Tomáško, Komušín
Růžena Šafářová, Chrást
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínka
Tam na druhém břehu je člověk našemu
srdci milý, co dal nám svou lásku
a něhu v nejednu těžkou chvíli.
Dne 29. ledna 2013 to byl rok, kdy nás navždy
opustila paní Marie Dušková
z Březnice 488.
S úctou a láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku všem děkují děti
a sourozenci s rodinami.
Je tomu právě deset let, co nás opustila
paní Marie Šmatláková z Březnice.
Byla nám vždy vlídnou, laskavou a obětavou
matkou, milující babičkou.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Vašek s rodinou.
Dne 25. února uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná babička
paní Emilie Pancová.
Vzpomínají vnuci
Roman a Libor Krausovi
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ
ÚNOR
2. 2. 1850 počalo v Březnici úřadovat hejtmanství (před
163 lety)
3. 2. 1850 předány spisy bývalého patrimoniálního úřadu
nově zřízenému hejtmanství do rukou komisaře
Trnky (před 163 lety)
6. 2. 1525 obec města Písku pohnala bratry Malovce ke komornímu soudu proto, že v Březnici vzali clo od
píseckých spoluobyvatel proti privilegiu krále
Jana uděleného roku 1327 (před 488 lety)
6. 2. 1861 obdržel komunální lékař MUDr. Hanuš Jurenka
od Srbského ministerstva dekret lékaře
do trestnice v Bělehradě (před 152 lety)
10. 2. 1894 uspořádán „na Zelené“ večírek na rozloučenou
s oblíbeným přednostou soudu JUDr. Josefem
Kostkou, kdy četní řečníci oceňovali zásluhy odcházejícího o zřízení městského parku a jeho zájem o vysazování stromků k okrášlení města
(před 119 lety)
19. 2. 1901 prošel Březnicí maškarní masopustní průvod,
který přivábil mnoho diváků, že náměstí i ulice
byly plné lidí (před 112 lety)
23. 2. 1775 magistrát oznámil krajskému úřadu v Písku, že
dražba domu zrušeného jezuitského semináře
vynesla 555 zlatých a za vnitřní zařízení utrženo 92 zlatých 44 krejcarů (před 238 lety)
23. 2. 1728 zemřel Jan Josef z Újezda, pan na Březnici a pochován v hrobce kostela sv. Ignáce z Loyoly
(před 285 lety)
24. 2. 1884 Sbor dobrovolných hasičů pořádal v sále „u Krejčů“ ples, při kterém byl určen taneční pořádek:
kvapík, valčík, mazurka, čtverylka I., polka, valčík, čtverylka II., třasák, beseda a polka a po
přestávce: volenka, skotská, čtverylka III. mazurka, valčík, beseda, kvapík, čtverylka IV., polka a sousedská (před 129 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů (1966 – 1975).
Alena Heverová
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PAMĚTI MĚSTA
A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník IV. číslo 1., 2. květen 1928
Kostel s. Mikuláše
Kostel sv. Mikuláše,
který stával na březnickém náměstí, byl
filiálním kostelem
fary bubovické. Kolem něho rozkládal se
hřbitov, vedle byla
škola. Z jedné strany
hostinec „U černého
koně“ a z druhé hostinec „na Zelené“.
Roku 1653 vypukl
spor mezi knězem
Ondřejem Ryndyšem,
toho času farářem
A. Moravec - kresba
březnickým, bubovickým a tochovickým a mezi Jesuity vůči světskému duchovenstvu o tento kostel. Farář Ryndyš stěžoval si u obce a magistrátu březnického a stížnost byla zanesena v městské pamětní
knize, že: 1. před Jesuity byl kostel sv. Mikuláše farním;
2. v něm se každou třetí neděli, ale i častěji bohoslužby konaly;
3. že byly při něm zvony nadací, které odsud sundány a do nového kostela přeneseny; 4. tesař, který se zdráhal to provésti,
byl vězením potrestán; 5. kalichů, ornátů, veškerých parament
kostelu patřících se Jesuité zmocnili; 6. že kostel je nyní velmi
sešlý a opraviti se má; 7. že v kostele i na hřbitově mnoho pochovaných jest; 8. že v roce 1662 ani na svátek sv. Mikuláše mše
nesloužila, jak tomu předešlá léta bývalo. Z toho všeho
viněni byli Jesiuté, kteří odpovídali v tom smyslu: nám právo
předáno Přibíkem Jeníškem.
Po roce 1788 byl kostel sv. Mikuláše zbořen. V hrobce kostelní
nacházely se cínové rakve s ostatky členů rodu Lokšanských.
(pokračování příště)

Alena Heverová

PO STOPÁCH MINULOSTI
Sedmdesát roků od příchodu Hitlerjugend do Březnice
Mladí němečtí hoši v Čechách před 50-ti lety – Vor 50 Jahren
Bursche Kinder in Böhmen. Tak nazval své vzpomínky pan
Adolf Tenhaaf z Herten, NSR.
Shodou zajímavých náhod se mě dostaly do rukou vzpomínky,
které sepsal před dvaceti lety pan Adolf Tenhaaf, z Herten
v Německé spolkové republice. Jsou natolik zajímavé, že jsem
se rozhodl je zveřejnit.
V letech 1943-45 jsem navštěvoval obecnou školu v Březnici,
tehdy umístěnou v budově na náměstí čp. 2. Tehdy se říkalo
„stará škola“, dnes je to Základní umělecká škola. Původně to
bylo jezuitské gymnasium.
Z naší nové školy jsme byli vystěhováni do staré budovy, když
mladí němečtí školáci (Hitlerjugend) přišli do Březnice. Vzpomínám si, jak tito uniformovaní chlapci pochodovali po náměstí
v sevřených útvarech, za zvuku bubnů. Jednou jsme s nimi na
Sokolovně dokonce hráli fotbalové utkání a byli jsme hrdí na to,
že jsme vyhráli 2 : 1, i když oni hráli v kopačkách a my bosí.
Pan A. Tenhaaf, jak uvádí ve vzpomínkách, byl jedním
z chlapců ze střední školy z Geselkirchen-Buer (KLV - Kinder-

landverschickungslagern), kteří do v Březnice tehdy přišli,
pobyli zde cca 1 rok a potom byli přemístěni do Sedlice.
Aby si připomněli svůj pobyt v Čechách za 2. světové války,
přijel p. Tenhaaf se svým kamarádem, někdy v r. 1997 do Březnice. Přivezli sebou materiály, které obsahují jejich vlastní vzpomínky, fotografie a různé tiskoviny. Tyto materiály byly určeny
pro muzeum v Březnici. Jsou uloženy v originálních deskách,
označených táborovým razítkem. Název tábora zněl: KLV - Lager (Pro/14), Schule Bresnitz, Bez. Strakonitz. Mittelschule Gelsenk. - Buer, KLV - Lager, Klassen 2, 3, 4. Jungen). Zřejmě si
myslel, že je v Březnici osobně někomu kompetentnímu předá
a že bude tento materiál v Březnici archivován. Nakonec k tomu
z různých důvodů nedošlo.
Jak jsem již uvedl, materiál se za dlouhou dobu od předání
v Březnici dostal náhodou až ke mě. Cítil jsem potřebu jej zveřejnit, nejen pro trvalou aktuálnost obsahu, ale i proto, že se
o této době málo ví. Písemné záznamy nebyly pořízeny nebo se
ztratily, učitelé bývalé březnické školy již nežijí a mnoho tehdejších žáků již také ne.
(pokračování na str. 11)
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(dokončení ze str. 10)

Jen díky panu Tenhaafovi mohl vzniknout tento příspěvek,
který kromě jiného ukazuje na postoj tohoto německého občana k nacionálnímu socialismu v Německu. Vyjadřuje i jeho
osobní statečnost a upřímnost, se kterou se k tomuto tématu
vyslovuje.
Vzpomínky jsou uvedeny v poměrně přesném překladu, báseň pak je přeložena volně, bez nároku na básnickou dikci.
Vzpomínky také nebyly při překladu opravovány. Na některých
místech se totiž vyskytují nepřesnosti pisatele vzpomínek
(faktografické) způsobené tím, že od doby kdy v Březnici pobýval uplynulo víc než 50 roků.
Dále tedy uvádím poměrně doslovný překlad vzpomínek
p. A. Tenhaafa „Bursche Kinder in Böhmen“:
Dva bývalí žáci střední chlapecké školy (Burschen Knabenmittelschule), ročníky 1929 a 1930, navštívili města Březnici
a Sedlici, kde pobývali během druhé světové války v táboru
KLV (tábory pro odeslané děti z Německa) v letech 1943-1945.
V září r. 1940 zahájil tehdejší říšský velitel Martin Bormann
akci (KLV - dětské odesílací tábory). Byly to tábory pro děti
z německých regionů ohrožených nálety, které tak měly být
chráněny v bezpečnějších oblastech.
Proto 11. června 1943 musely opustit také čtyři třídy (180
chlapců) Střední chlapecké školy svojí budovu v Německu. Jednalo se o ročníky 1928 - 1932. Bylo nám známo jen to, že budeme ubytováni někde v Čechách. Kde ležely ty Čechy? Do roku
1938 patřily k Československu, po roce 1938 a následném
obsazení německými vojsky, bylo území přejmenováno na Protektorát Čechy a Morava. Československý prezident Beneš
odstoupil a emigroval.
Čechy a Morava jsou obklopeny ze všech světových stran horskými masivy – Českým lesem a Šumavou na jihu, Krušnými
horami, Lužickými horami, Krkonošemi a Orlickými horami
na severozápadě, Jeseníky a Karpaty na východě.
Naše cesta začala 11. června 1943 z hlavního nádraží v Gelsenkirchenu.

■

z redakční pošty

■

Transport doprovázeli tito učitelé Heinrich Funderich se svojí ženou Selmou (nebyla to učitelka), pan a paní Holmanovi,
pan Stuhlhemer a slečna Johana Schulte Bockholt. Jednotliví
učitelé se v průběhu dvouletého trvání tábora střídali. Cesta
skončila 12. června 1943 v poledne v Březnici. Náš nový domov
byla česká, v americkém stavebním slohu postavená budova,
prostorná a tehdy moderní. Čeští žáci ji opustili a nikdo se
neptal kam půjdou. Byli jsme rozděleni do jednotlivých tříd,
vybavených dvojitými vojenskými lůžky. Spolu se šestnácti
chlapci jsme byli ve třídě č. 9, pojmenované „Commodor Bonte“ (byla to německá lo , v r. 1940 zcela zničena v norském
přístavu Narvik).
Vedoucím tábora byl Heinrich Funderlich, vedoucím Hitlerjugend pak pan Buhler, se svými dvěma zástupci. Potom jsme
obdrželi plán a organizaci pobytu. Celý den byl rozdělen. Ráno
začínalo budíčkem, následovalo umývání. (Která německá škola měla tehdy umývárnu?) Postele se dvěma vlněnými dekami
musely být pečlivě, podle vzoru ustlané. Obsah našich plechových skříněk byl kontrolován. Často naše nemnohé věci, byly
rozházeny po místnosti a museli jsme je pracně shledávat. Potom jsme šli seřazeni do jídelny. Zde byly již pro každého připraveny dva chleby s marmeládou a něco, co měla být káva.
Rok 1943 jsme prožili tedy v Březnici. Někteří hoši z tábora
onemocněli záškrtem a museli být převezeni do nemocnice ve
Strakonicích. Jídlo v táboře nebylo zvláš dobré, velmi často se
opakovaly brambory na loupačku. V krátké době byla bramborová stávka. Skoro dospělí hoši si dovedli již poradit.
S místním obyvatelstvem jsme měli jen malý kontakt. Měli
jsme ovšem potravinové lístky z Německa, které platily i v Březnici. Když jsme je dostali, šli jsme do města do cukrárny, kde
jsme si koupili nějaké sladkosti.
Další pokračování v BN č. 3.
Napsal: Jaroslav Žák
Překlad z němčiny Marie Petrovičová a Juliana Žáková
Sepsáno v r. 11/2007
Doplněno a přepracováno v r. 1/2013
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ROK S LUDVÍKEM
Rok 2013 bude nejen rokem, ve kterém si připomeneme
150 let od narození Ludvíka Kuby, ale i rokem, kdy po více než
šedesáti letech opustí městská sbírka jeho obrazů prostory
březnického zámku. Místo různých zkazek a dohadů o kvalitě
nové expozice, o fundovanosti jejích autorů, o dostatečnosti odborných konzultací, by bylo možná lepší a zajímavější, podívat
se blíže na samotnou sbírku a Kubu jako člověka, protože
v něm a v jeho díle je obsažena skutečná hodnota.
Samotného L. Kubu připomeneme medailonkem v březnovém čísle Březnických novin, krátce před jeho dubnovým výročím. Podívejme se dnes stručně na to, jak se vlastně Galerie
L. Kuby v Březnici vzala a proč zrovna u nás?
Než Kuba Březnici vůbec poprvé navštívil, stihl během svých
cest za poznáním a studiem projet velký kus světa. Do Čech se
vracel zpět se spoustou nových poznatků, zážitků a zkušeností,
ale také se svou snoubenkou Olgou Joujovou. Poznal ji v Paříži,
kde studoval malbu, a tak můžeme říci, že Kubova cesta
do Březnice začala právě v Paříži. Olga se narodila roku 1870
v nedalekých Mirovicích a do jižních Čech L. Kubu z Paříže
přivedla. Kubův tchán, malíř pokojů František Jouja, se v roce
1904 rozhodl koupit v Březnici dům. O rok později k rodičům
poprvé přijela i Olga s Ludvíkem a se synem. Od té doby jezdila rodina do Březnice pravidelně na kratší i delší návštěvy.
L. Kuba se věnoval nejenom malířské práci, ale jako vášnivý

čtenář a badatel zde objevil i velké množství zajímavé historické látky, kterou se rád a dlouze probíral. Stati o historii našeho
města vložil nakonec i do svého pojednání „S paletou po Březnici a okolí“.
Od prvního pobytu v Březnici v roce 1905 nacházel Kuba postupně cestu k srdcím místních obyvatel. Výsledkem vzájemně
vřelých vztahů byla výstava pořádaná v roce 1913. V Hotelu
Musil na náměstí bylo vystaveno 130 obrazů, z nich šestnáct
s březnickou tematikou. Autor sám o obrazech pohovořil a u příležitosti výstavy uspořádal ve městě dvě přednášky. Městská
spořitelna na výstavě zakoupila obraz „Svatohorské procesí“,
který byl následně vystaven v nových prostorách Obecního
domu. Tehdy se vedení spořitelny a město začaly vážně zabývat
myšlenkou zřídit výstavní síň Ludvíka Kuby, která byla slavnostně otevřena v roce 1933 jako „Kubova síň“. Sbírka Kubových
obrazů se nakonec v roce 1950 přesunula do březnického zámku
a stala se součástí sbírek „Městského muzea v Březnici“.
Galerie se postupně rozšiřovala soustředěním veřejných nákupů a soukromých darů, zejména autora a jeho rodiny. L. Kuba
se synem se osobně podíleli na budování březnické sbírky,
aktivně se zapojovali nejen do příprav sezónních výstav, kterých
bylo uspořádáno od roku 1913 celkem 11, ale hlavně do vzniku
stálé expozice. Její poslední reinstalace se uskutečnila v letech
(pokračování na str. 12)
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ROK S LUDVÍKEM
(dokončení ze str. 11)

1984 – 85, jejími autory byli společně pracovníci březnické galerie, PhDr. Milada Nováková a Kubův syn Dr. Ludvík Kuba. Expozice byla řešena tak, aby dala maximálně vyniknout vystaveným obrazům a zároveň korespondovala s prostředím zámku.
Místnosti nebyly zařízeny jako výstavní sály, spíše jako salony
z 19. a 20. století. K obrazům byly přidány i osobní věci Ludvíka
Kuby – klavír, stůl se židlemi, malířský stojan.
Nová expozice, která právě vzniká v prostorách bývalé jezuitské koleje zvané konvent, vychází z myšlenek, na kterých byla
březnická sbírka budována pod dohledem autorovy rodiny.

Z REDAKČNÍ POŠTY

2/2013

Kromě Kubových obrazů budou vystavena i díla dalších autorů z depozitáře. Kubův mnohostranný záběr, kdy se tento výtvarník bravurně pohyboval i na poli etnografie a hudební vědy
bychom rádi připomněli v dalších částech expozice a v sezonních výstavách. Nebude tedy opomenut!
Pevně věřím, že Kuba v novém prostředí potěší jak milovníky starých pořádků, pamětníky a nostalgiky, tak i ty, kteří se
nebojí nových rozměrů. Expozice je koncipována tak, aby v sobě
obsáhla staré i nové a důstojně představila tematickou výseč
z Kubovy mimořádně široké malířské tvorby. Březnická sbírka
je totiž skvělým dokladem vztahu prostředí k umělci a jeho dílu
a naopak o lásce umělce k tomuto prostředí.
Galerie Ludvíka Kuby bude otevřena v dubnu letošního roku.
Mgr. Pavlína Liebnerová

LUDVÍK KUBA A BŘEZNICE V ROCE 2013
Ludvík Kuba se narodil před 150 lety v Poděbradech.
K Březnici měl vřelý vztah, který vznikl během jeho pobytů
v Březnici, které se datují od druhé poloviny první dekády
20. století. Dokladem jeho vztahu k Březnici je zejména to, že
městu daroval část svého díla čítající několik desítek obrazů.
Město L. Kubu učinilo svým čestným občanem a stálou galerii
pojmenovalo jeho jménem. Vznikla galerie Ludvíka Kuby
v Březnici. Vzpomínám, že bývala v jiných místnostech zámku než v těch, v nichž jsme Kubovy obrazy vídali v posledních
letech. Byla to tehdy řada světlých místností za sebou, kde
visely pouze obrazy a tak, jak je to v galeriích obvyklé, nebyl
tam již další nábytek. Místností to bylo více, takže v prostorách visely i půvabné obrazy Bohumila Ullrycha, které Březnice dostala po jeho smrti darem od Ullrychovy sestry, také
tam byly příjemné akvarely Anny Sequensové, rovněž to její
dar Březnici, také tam bylo několik obrazů Aloise Moravce.
Díla Ullrychova a Moravcova zachycovala krajinné scenérie
Prácheňska, tedy okolí Otavy, Sušice a třeba Rabí. Soubor
obrazů Ullrycha, Moravce a Sequensové byl také poměrně
rozsáhlý a tvořily jej desítky děl.
Tento soubor obrazů nikdo již po dlouhou dobu neviděl.
Poslední expozice, jak si ji pamatujeme, byla složena výhradně
s děl L. Kuby, pár prací Ullrychových a Sequensové je možno
vidět v hudebním sále zámku.

Ludvík Kuba však nebyl jen malířem zátiší, březnických zahrádek, dvorů nebo procesí na Svatou Horu. Maloval v řadě
zemí, kde žili Slované, jako např. v Lužici, Černé Hoře či Makedonii. O všech těchto svých cestách psal, tyto zápisy z cest vyšly
knižně a Ludvík Kuba zanechal poměrně rozsáhlé dílo literární.
Na svých cestách za Slovany, které mu umožnilo stipendium
rakousko-uherského mocnářství, sbíral písně slovanských národů, které rovněž vyšly jako monumentální svazek Slovanstvo
ve svých zpěvech. Nebýt Kuby, nepochybně by mnoho z lidové
tvorby Slovanů zmizelo do nenávratna.
Ne nadarmo Ludvíka Kubu označila PhDr. Jiřina Langhammerová v podtitulu své monografie, která vyšla v Praze v roce
2011, za renesanční osobnost slovanského světa. Takto bychom
Ludvíka Kubu měli v Březnici chápat. Letos bude nově instalována galerie v budově bývalé jezuitské koleje v Březnici a v ní
budou Kubova díla vystavena. Tato galerie by proto měla mít
evropské parametry, aby odpovídala Kubovu významu, nebo
jeho jméno patří zcela právem do pokladnice kultury evropské.
Národní galerie si je dobře vědoma hodnoty Kubova malířského díla a připravuje na listopad tohoto roku velkou retrospektivní výstavu jeho obrazů v Praze. Rok 2013, na který připadá
150. výročí Kubova narození, by měl být vyhlášen v Březnici
rokem Kubovým! Jedině tak bychom mohli dokázat, že víme,
kdo to byl Ludvík Kuba.
MUDr. Jiří Beran

LUDVÍK KUBA
Letos si připomeneme 150 let od narození našeho významného rodáka, malíře, spisovatele, folkloristy a hudebníka Ludvíka Kuby. „Rodákem se člověk nestává tím, že se v daném
městě narodí, ale jaký vztah si k danému místu vytvoří“, to jsou
slova MUDr. Jiřího Berana, předsedy spolku Bozeň, rodáků
a přátel města, s kterými lze jenom souhlasit. Do Březnice přivedla Ludvíka Kubu jeho manželka Olga. Její rodiče zde zakoupili v roce 1905 dům. Od této doby dojížděl mistr se svojí ženou do našeho města, ke kterému si vytvořil opravdu vřelý
vztah, což ztvárnil ve svých březnických obrazech a sepsal
v knížce S paletou po Březnici a okolí, která vyšla jako druhý
svazek březnické knihovničky.
Loňského roku vypršela městu nájemní smlouva na pronájem
zámeckých prostor, kde byla umístěna expozice obrazů Ludvíka Kuby, kterou z velké části daroval umělec městu. Na závěr
loňské výstavní sezóny byla uspořádána závěrečná prohlídka
expozice a jakési rozloučení s těmito prostorami, kde byly obrazy vystaveny desítky let. Na některých obrazech je znát již
jejich stáří, některé jsou již dosti poničené, objevuje se plíseň,
je vypadaná malba, nebo patrny postupující krakeláže. Další
obrazy mají nevyhovující rámy, které v minulých létech někdo
neodborně vybral a vyměnil za staré, nebo poničené. Město by
mělo dát obrazy do takového stavu, aby byly v takové kondici,
kdy je město dostalo a nemuselo se stydět za jejich stav. Obrazy
by měly být nově instalovány v nově zrekonstruované budově
březnické jezuitské koleje. Na jejich instalaci byla vybrána fir-

ma Oka - design. Tento atelier vybrala rada města, ač tato firma nikdy neprováděla žádnou výtvarnou
expozici, přesto byla oslovena. Tento atelier má za sebou např. instalaci muzea v Rožmitále, která si myslím, je velice zdařilá, ale expozice
obrazů je trochu o něčem jiném.
Budeme jen všichni doufat, že výsledná podoba instalace obrazů bude
na vysoké odborné úrovni a neudělá
ostudu odkazu Ludvíka Kuby.
V prosinci letošního roku uspořádá Národní Galerie v Praze
ve Valdštejnské jízdárně výstavu věnovanou ke 150 letům
od narození Ludvíka Kuby. Bude to jedna z největších výstav,
kterou NG bude letos pořádat. Výstavu připravuje tým, který
má za sebou předloňskou výstavu Joži Uprky a loňskou výstavu Jakuba Schikanedera, které měly obrovský úspěch. Naše
město bude osloveno a požádáno o zápůjčku některých obrazů
na tuto výstavu. Město by mělo zaujmout kladné stanovisko
k této žádosti a obrazy na tuto výstavu, která bude probíhat
v zimních měsících, zapůjčit. Na tuto výstavu by měli být připravené propagační materiály a lákat návštěvníky na expozici
Ludvíka Kuby do Březnice a tím přispět i k oživení cestovního
ruchu ve městě.
Jiří Krůta ml.
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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

ÚNOR 2013
MC Pampeliška Březnice v letošním roce nově nabízí
výtvarnou dílnu pro předškoláky a školáky, která začala
v pondělí 21. 1. 2013 od 15:00 v herně MC.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče a děti každý den od 9 do 12 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA každé úterý v měsíci od 15
do 17 hod.
pondělí
od 10:00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – NOVINKA – tvořivá dílna
pro nejmenší děti
od 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY a ŠKOLÁKY
– začínáme 21. 1. 2013
od 17:30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou
úterý
od 10:00 SVAČINKY A POHÁDKY OD MAMINKY – dopolední
program pro nejmenší
od 15:45 NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni
od 17:30 ANGLIČTINA pro úplné začátečníky se Zuzanou Klímovou
středa
od 13:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 1 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 14:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 2 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 15:15 ANGLIČTINA PRO SENIORY – s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 10:00 DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se
Zuzkou Kocíkovou
od 18:00 BŘIŠNÍ TANCE s Blankou Němcovou
pátek
od 16:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 1 se Zuzanou Klímovou
od 17:30 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 2 se Zuzanou Klímovou
od 19:00 ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

MIMOŘÁDNÉ AKCE
hudba, tanec a zpěv pro nejmenší, občerstvení a společné foto na závěr

11. 2. – 15. 2. Národní týden manželství
zapojili jsme se do kampaně k týdnu manželství výstavou svatebních fotografií našich či našich rodičů a prarodičů, ke každé
kolekci bude připojen krátký text o tom, jak jsme se seznámili
a co nás na budoucím partnerovi zaujalo, nejzajímavější příběhy budou oceněny perníkovým srdcem, fotografie můžete přinést do herny MC do 7. 2. 2013

letos na téma:

Připravujeme:
velký maškarní bál v KD (2. 3. 2013), velikonoční dílny
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 není jen místem k setkávání, ale
i místem informačním, v herně MC nebo na našich webových
stránkách můžete získat užitečné informace k řešení složitých
životních situací. Každý měsíc bychom vám rádi představili
vždy jednu organizaci, kde lze vyhledat pomoc.
K d e h l e d a t p o m o c : v případě domácího násilí

5. 2. od 10:00 Malý maškarní bál

Připravujeme

12. 2. od 10:00 Bio Nebio
přednáška spojená s ochutnávkou, možnost nákupu kvalitních
biopotravin v rámci společných objednávek, lektorka Emílie
Rousová
13. 2. od 17:00 Retro dámský klub
zveme všechny bývalé zaměstnankyně a aktivní maminky na
posezení v herně MC, povídání o časech minulých i současných,
drobné občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou
19. 2. od 9:30 Jak pečovat o citlivou pokožku
přednáška ambasadorky Zuzky Kocíkové
26. 2. od 9:00 do 17:00 Den otevřených dveří
přij te k nám, máme dveře dokořán
28. 2. od 16:00 Pohádky od babičky a dědečka
čaj o páté a čtení pohádek aneb setkávání napříč generacemi,
vždy jednou za měsíc nám ochotná babička či ochotný dědeček
přečtou svou oblíbenou pohádku, kterou možná četli i svým
dětem

proFem o.p.s.
nevládní ženská organizace
linka právní pomoci
608 22 22 77
Út 9:00 – 12:00
St 17:30 – 20:30
Online poradenství
w w w. p r o f e m . c z / p o r a d n a

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

KAŠPÁRCI, ŠAŠKOVÉ A KLAUNI

2. března 2013

od 14.30 hod. v Kulturním domě Březnice

Přijdete-li v masce na dané téma, získáte malou odměnu, ostatní masky vítány.
PROGRAM:
• vstupy klaunů a šašků • soutěž o nejhezčí kašpárkovskou/šaškovskou čepici (i pro dospěláky)
• lístky štěstí z klaunova kapsáře • dobroty pro dobrou náladu …. a možná i něco víc …
Sledujte plakáty a další číslo Březnických novin.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MŠ / ZŠ

2. MŠ
„Dítě má překvapující schopnost porozumět.
Dítě ví všechno, cítí všechno, vidí až na dno našich srdcí.
Zná podbarvení našich myšlenek... Je jenom na nás,
abychom mu připravili radostný vstup do našeho světa.”
Ve Sluníčku teplo je, venku zima kraluje.
To je název již čtvrtého tématického bloku z našeho Školního
vzdělávacího programu. A co děti prožily a co je ještě čeká
v zimním období?
5. ledna nás navštívili Tři králové a i my jsme finančně přispěli do Tříkrálové sbírky. Sportování v tenisovém centru Vitality nebo filmová pohádka v kině patří k pravidelným měsíčním akcím. Kromě filmové pohádky přijela za dětmi i pohádka
divadelní. Divadlo Kolem zahrálo představení O nepovedeném
čertíkovi a zatoulané ovečce – příběh o přátelství i hašteření,
hodnotách, které platí na zemi i v pekle a touze o hledání kamaráda. Poslední lednový týden měl název „Sněhulákový”.
Děti se převlékly do sněhulákových masek a celý týden tvořily
na toto téma. Kreslily, modelovaly, učily se básničky i písničky
a nechyběl ani sněhulákový rej. 17. ledna jsme zahájili v MŠ
výuku angličtiny pro přihlášené děti.
A na co se děti těší v únoru?
7. února organizujeme velký karneval. Tentokráte ne ve školce, ale v kulturním domě. Akce bude v režii rodičů, kteří přichystají masky, školy a SRPŠ, která vše zafinacuje a Inky Rybářové. Její programy jsou dětem šité na míru a písničky z nich
na CD vlastní mnoho rodin. Zazpívat, zatančit a zasoutěžit si
dopoledne od 9 hodin mohou přijít i děti, které nenavštěvují
naši školku.

Koncem měsíce pak k nám zavítá divadlo Kapsa s pohádkou
Zvířátka a loupežníci. A předškoláci v únoru prožijí důležitou
událost - půjdou k zápisu do základní školy. Zápis je pro ně
významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému
životnímu mezníku, nástupu do první třídy.
Za pomoc při organizování akcí pro děti děkujeme zástupcům
SRPŠ, rodičům, sponzorům, technickým službám a všem, kdo
s námi v loňském roce spolupracovali.
Za kolektiv 2. MŠ Jana Krajmerová

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE
pořádá pro děti

KARNEVAL
maškarní ples
s Inkou Rybářovou
Zveme rodiče s dětmi ve čtvrtek 7. února 2013
od 9 hodin do Kulturního domu Březnice
na tanec, hudbu a karnevalové soutěže.
V ST U P Z DA R M A.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Nové Mikulášovy patálie – Sváteční oběd
Boříkovy lapálie
Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Ronja, dcera loupežníka.

Projekt „Rozvoj čtenářské gramotnosti
na 1. stupni ZŠ“
Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořený ESF a státním rozpočtem ČR byl realizován v průběhu školního roku 2011/2012.
Do projektu byly zapojeny všechny třídy 1. stupně ZŠ. Cílem
všech našich aktivit bylo zvýšení celkové úrovně čtenářské gramotnosti – schopnosti porozumět mnoha různým typům textů,
přemýšlet o jejich smyslu.
V 1. třídách byla zavedena genetická metoda čtení a psaní. Tato
metoda využívá vrozeného zájmu dětí při získávání prvních čtenářských dovedností a vztahu k četbě. Děti se při této metodě
naučí velmi brzy číst s porozuměním, což je motivuje k další práci.
Paní učitelky všech tříd 1. stupně během realizace připravovaly a ověřovaly ve výuce podpůrné výukové materiály – prezentace, pracovní listy pro různé předměty, pomůcky pro genetickou metodu, výukové prezentace, metodiky pro tematické
vyučování, interaktivní písmenkový slovník.
Ve všech předmětech se snažily cíleně a efektivně rozvíjet
práci s textem, čtení s porozuměním a vyvozování závěrů z textu.
Děti se postupně učily pracovat s literárními i odbornými texty.
Do třídních knihovniček byly z prostředků projektu zakoupeny
sady knih (po 25 ks):
Nejkrásnější bajky pro nejmenší
Dobrodružství v pralese
Začínám číst – Veselé příhody kokříka Bendy

V průběhu školního roku učitelé zapojení do projektu absolvovali kurz „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“
v rozsahu 10 lekcí po 4 hodinách pod vedením zkušené lektorky
paní Mgr. Evy Kašparové. Kurz byl velkým přínosem a osvojené
inovativní vyučovací metody jsou i nadále využívány při výuce.
Pro potřeby projektu bylo zakoupeno 6 sad k interaktivní
výuce (interaktivní systém Ebeam s dataprojektorem a PC stanicí). Tyto sady byly umístěny ve třídách na 1. stupni a slouží
k výuce. Ke třem sadám jsme zakoupili i vizualizéry pro snadný přenos psaného textu na tabuli.
Pro žáky jsme zakoupili papíry, fólie, desky pro potřebu tvorby portfolií.
Většina vytvořených výukových materiálů a metodik bude
umístěna na webových stránkách školy.
Martina Vaněčková

Velký sportovní úspěch
Žáci březnické základní školy se vrátili do čela okresního
přeboru ve vybíjené třetích tříd.
8. ledna se soutěže zúčastnili chlapci. Po vítězství ve skupině
byli úspěšní i ve finálových bojích a obsadili 1. místo v okrese.
Ze šesti zápasů neprohráli ani jeden.
17. ledna se stejné soutěže zúčastnila děvčata. Prošla vítězně
skupinovými boji a ve finále obsadila 2. místo.
Obě družstva ze sebe vydala všechno a zaslouží si velikou
pochvalu.
L. Duková 3.a
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ZŠ / VOŠ a SOŠ

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK
2013/2014

BŘEZNICKÉ NOVINY

Pozvánka na semináře
Ve spolupráci s partnerem projektu VŠERS, o.p.s.
si Vás dovolujeme pozvat na semináře
pořádané v rámci projektu
„ Inovace vzdělávacího programu v souladu
s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018

Pátek 8. 2. 2013

Semináře se uskuteční
v přednáškovém sále Vyšší odborné školy
a Střední odborné školy v Březnici

od 13 do 17 hod. ZŠ Březnice

SOCIÁLNÍ SYSTÉM

Sobota 9. 2. 2013

1. Základy kriminologie a systém prevence
kriminality
16. 2. 2013 od 9.30 do 12.30 hod.
a 13. 4. 2013 od 9.30 do 12.30 hod.

od 9 do 12 hod. ZŠ Březnice
Zápisu se zúčastní děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
včetně dětí
s odloženou školní docházkou.
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přednáší JUDr. Roman Svatoš, Ph.D

2. Bezpečnostní management
16. 2. 2013 od 13.00 do 16.30 hod.
a 13. 4. 2013 od 13.00 do 16.30 hod.
přednáší doc. René Pawera
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Už od roku 2003 se každoročně dvě skupinky tříkrálových koledníků z Březnice
přidávají ke koledníkům z Charity v Rožmitále p. Tř. a podílí se na charitní
„Tříkrálové sbírce“. Nebylo tomu jinak
ani letos, kdy se 2 skupinky Tří králů, pod vedením paní
D. Nesvedové a J. Bartákové, vydaly vybírat do některých březnických domácností finanční dary na dobrou věc. Charitní koledníci nechodili s prázdnou, ale měli pro dárce balíčky cukru
nebo kalendáříky. Finanční dary se vybíraly do speciálně označených kasiček, které jsou zapečeovány, rozpečeovány a následně i počítány na Městském úřadě v Rožmitále. Charitní
„Tříkrálová sbírka“ probíhá začátkem ledna po celé republice
a získává peníze na pomoc lidem, kteří se například ocitli
v nouzi, jsou nemocní nebo potřebují pomoc druhých.
V letošním roce organizovala Charita Rožmitál sbírku už
podvanácté a vybíralo celkem 9 skupinek koledníků. Z toho
v Rožmitále 6 skupinek za velké účasti skautů, 1 skupinka
ve Věšíně a ve Voltuši a 2 skupinky v Březnici.
LETOS SE PODAŘILO JAK V BŘEZNICI, TAK NA
ROŽMITÁLSKU VYBRAT CELKEM 28 506,- Kč.
JAK JE VÝTĚŽEK SBÍRKY VYUŽIT?
Vybraná částka je odeslána na sbírkový účet Charity ČR, která pak charitám, které sbírku organizovaly, přidělí 65 % z vybrané částky na schválený místní záměr. 35 % ze sbírky použije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a sociální
pomoc u nás i v zahraničí.

V Březnici bylo z výtěžku charitní sbírky přispěno na venkovní betonový stůl na stolní
tenis do skateparku, na vybavení dětského koutku v místním
středisku výchovné péče a ve
spolupráci se sociálním odborem na Městském úřadě v Březnici potřebným dětem na školní pomůcky a kompenzační pomůcku k dýchání.
V Rožmitále platíme chlapci
z Indie Sachinovi Sadhure roční
školné a zdravotní péči v rámci
projektu „Adopce na dálku“.
A také ve spolupráci se ZŠ J. J.
Ryby Rožmitál přispíváme potřebným dětem na různé školní
akce atd.

VELKÝ DÍK PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ TŘEBA
I DROBNÝM DAREM PŘISPĚLI, A TAKÉ DĚTEM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM A VEDOUCÍM SKUPINEK.
KDO BY CHTĚL JEŠTĚ PŘISPĚT DO CHARITNÍ
SBÍRKY, MŮŽE POMOCÍ DÁRCOVSKÉ SMS. DMS
KOLEDA POSLAT NA Č. 87777 (Cena SMS je 30 Kč,
Charita obdrží 27 Kč).
Charita Rožmitál p. Tř.
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Město Březnice – odbor kultury
Vás srdečně zve na další pokračování

Literární kavárny

AUGUST GERINGER ,
VOJTĚCH NÁPRSTEK
A AMERICKÝ KLUB DAM

Americký klub dam

Sraz v sobotu 23. února 2013 v 15 hodin
na Náměstí před rodným domem č. p. 2 (ZUŠ) Augusta Geringera,
následně se přemístíme do Městské knihovny a Infocentra v Březnici.
Tři témata, která spolu zdánlivě nesouvisí. Spojitosti objasníme.
Připomeneme si březnického rodáka a vlastence Augusta Geringera,
Vojtěcha Náprstka, zakladatele Náprstkova muzea a Amerického klubu dam
v Čechách, který byl v 90. létech znovuobnoven PhDr. Milenou Seckou.
Právě ta je autorkou podrobné životopisné stati o Augustu Geringerovi.
August Geringer

Na setkání s Vámi se těší Petra Bartoníčková a Alena Heverová

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na představení

DIV
ADL
A FÍGL
DIVADL
ADLA

AFRICKÉ POHÁDK
POHÁDKY
Y
aneb
pavoučí píseň
Kulturní dům Březnice
čtvrtek 21. 2. 2013 v 17 hodin
Poetické pásmo pěti bajek z rovníkové Afriky.
V pralese, v savaně, na břehu jezera, v lidských
příbytcích, všude probíhá každodenní zápas
o kus jídla, o to, kdo bude větší, silnější
nebo chytřejší.
Představení s živou hudbou a netradičními loutkami.
Pro děti od čtyř let.
Vstupné 40,- Kč.

2/2013

KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■
■

7. 2. – 28. 3. 2013 – Obrazy paní Františky
Janečkové „Malováním k sebepoznání“
7. 2. 2013 – zahájení výstavy spojené
s přednáškou a besedou na téma Arteterapie
Tématická výstavka knih – Moderní umění

Oddělení pro děti na ZŠ
■

■
■

„Chceš být chytrý jako liška? Pomůže ti knížka“
– zábavné povídání o knížkách, knihovně a zlobivém
skřítkovi – pro žáky prvních tříd ZŠ
KBP pro 4. ročníky ZŠ
Pokračování čtenářské ligy

Co je to?
* Maličká kulička pod lavičkou šustí.
* Plný měšec má, a stejně nic nekoupí.
* Bez rukou kreslí, bez zubů kouše.
Odpovědi noste do dětského oddělní Městské knihovny (na ZŠ).
Na úspěšné řešitele čekají drobné dárky.

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na výstavu obrazů s besedou

„Malováním k sebepoznání“
Arteterapie

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Kovář Milan – Protiteroristické operace na záchranu rukojmích – třicet nejvýznamnějších protiteroristických akcí 20. a 21.
století
Edwardson Ake – Krvavé moře – kniha z edice Švédská detektivka; noc se mění v jasný den a komisař Erik Winter stojí nad třemi
mrtvolami a doslova mořem krve a vyšetřování bude postupovat
velmi pomalu…
Martin Kat – Sametová kráska – román z poloviny 18. století
odehrávající se v Anglii
Nera Natálie – Úspěšná smrt Davida Dostála – když se vyšetřování vraždy známého novináře Davida Dostála ujme inspektor
Mayer, zprvu to vypadá, že půjde o jednoduchý případ, protože nikdo nepochybuje o identitě pachatele, ale věci se komplikují…
Vesnické obrázky – více než sto let staré povídky, otiskované kdysi
v časopise Lada jsou dokladem toho, že láska k přírodě může být i
předznamenáním láky k lidem, zdrojem pozitivního vztahu ke světu
Tužinský Martin – Pokušení – nahlédnutí do duše citlivého chlapce, který žije s babičkou a otcem a touží po pravé lásce
Pittnerová Vlasta – Selská pýcha - oblíbená spisovatelka popisuje ve svém románu osudy lásky Štěpána Šlapánka a jeho ženy
Bětušky Tondlové
Ku ák Jaroslav – První cena za samotu – být manželkou zaníceného golfisty není lehký úkol a čerstvá čtyřicátnice Alena o tom
ví své…
Pittnerová Vlasta – Za hřích lásky – román o životě ve mlýně
Cartland Barbara – Holubice lásky – Nolita se stává společnicí
v nádherném sídle Sarle Park, ale obrovský dům jí nahání strach…
Austin Paul – Něco na bolest – příběh pohotovostního lékaře –
autobiografická kniha v mnoha ohledech přesahuje vše, na co jsme
v tomto žánru byli dosud zvyklí popisuje zákulisí povolání, v němž
si život každodenně podává ruku se smrtí
Vosseler Nicole C. – Šafránový měsíc – smyslná krása Orientu
a cit, který přetrvá navěky
Tatíčková Denisa – Anděl – ve fantasy příběhu se strážná andělka při své první službě zamiluje do pozemského kluka, kterého má
ochraňovat…
Stoker Bram – Hadí zámek – temná legenda ožila a krajem se
šíří strach, protože na panství Castra Regis dochází k podivuhodným událostem, ale Adam Salton je všemu na stopě…
Kopřivová Martina – Brunův koktejl – příběh mladíka dnešní
generace, který se následkem komplexů z dětství, kdy byl tlustý a
neohrabaný rozhodne následovat svůj vzor Arnolda Schwarzenegera a začne posilovat, ale brzy si uvědomí, že bez anabolik a steroidů
to a si nepůjde…
Conrad Joseph – Tajný agent – znamenitý psychologický román
anglického klasika
Thorne Laura – Medailon osudu – příběh se odehrává v Toskánsku v 15. století, kde v potulné skupině obchodníků a kejklířů
žije mladá a krásná Rosaria, která sní o muži, jehož tvář jí připadá
povědomá…
Fabicka Joana – Vášnivé tango – Hedvika jedním šmahem přijde o práci i snoubence a před peklem celkového zoufalství ji chrání
už jen její povedený synek, excentrické kamarádky a slabost pro
drink zvaný Vzteklý pes…
Připravila Kateřina Štěrbová

Františka Janečková
Zahájení výstavy společně s besedou se koná
ve čtvrtek

7. února 2013 v 17 hodin

v prostorách Městské knihovny a Infocentra.
Výstava potrvá do 28. 3. 2013
Paní Františka Janečková – malířka, profesorka angličtiny, terapeutka, lektorka. Žena mnoha tváří a povolání, která žila 30 let
ve Francii, se s Vámi podělí o své zážitky, zkušenosti a přiblíží
Vám arteterapii – léčení pomocí umění, které umožňuje vyjádření emocí, které nemůžeme nebo nedovedeme vyjádřit jiným způsobem. Františka Janečková se přede dvěma roky vrátila do své
vlasti a v současné době žije v Kamýku nad Vltavou.
Na setkání s Vámi se těšíme ve čtvrtek 7. února od 17 hodin
v prostorách Městské knihovny a Infocentra.
Petra Bartoníčková

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Pod vánočním stromkem jsem i já nalezla knihu, knihu
od britské autorky Rachel Joyceové. Kniha Nepravděpodobná pou Harolda Frye je autorčinou prvotinou
a zároveň nečekaným bestsellerem s rostoucím mezinárodním úspěchem. Hlavní hrdina Harold Fry, starší a nenápadný muž, dostává jednoho rána dopis. Píše mu
Quennie, jeho dávná kolegyně a přítelkyně. Chce se rozloučit, umírá na rakovinu. Harold jí odpovídá v dopise,
který odnáší do poštovní schránky. S odpovědí však není
spokojený, a tak se vydává od jedné schránce ke druhé,
až se nakonec jeho cesta změní na pou, která se protáhne na 600 mil. Je to příběh o statečnosti, o zradě, o manželství, o lásce a věrnosti, příběh, který je vyprávěn s porozuměním, humorem i smutkem.
Krásné chvíle s dobrou knihou
Vám přeje Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství.
Expediční kamera je o skutečném životě,
o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích
i sportech.
V únoru a březnu ve více než 150 městech, ty nejlepší
české i zahraniční filmy uplynulé sezony, vítězné snímky
z různých mezinárodních festivalů.
24. 2. 2013 proběhne pražská premiéra v kině Aero.

V BŘEZNICI BUDEME PROMÍTAT

pátek 1. 3. a v sobotu 9. 3. 2013
v přízemí KD Březnice (vinárna)
Projekce začínají v 19.00 hod.
Přesný program zveřejníme v příštím čísle BN,
popř. sledujte plakáty.
Doprovodný program: „Vzpomínky na Afriku a Nový Zéland“
– fotoprezentace a (nejen) vtipné historky z cest dvou místních dobrodruhů Romana Placáka a Pavla Bukovjana.
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„BUKY CUP…“ – videa, fotky a kuriozity ze zákulisí oblíbeného
bikeového sjezdu – „bike park za prasečákem“ v Pročevilech.
Na Vaši návštěvu se těší Kino Březnice a Kulturní gang Březnice, o.s.
FILMY 2013:
Zabijácká krása – dva špičkoví paragladisté se snaží
doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory světa K2
V kůži vlka po stopách Džingischána (2) – australský
dobrodruh putuje sám na koňském hřbetu mnoho měsíců
z Mongolska přes Střední Asii do Evropy
Sandstone (Pískaři) – film o lezení v pískovcových
stěnách severovýchodu Čech
Foli – o hudebních stylech a rytmech hudebníků Západní
Afriky
Cesta domů – nejlepší freestylový trialista světa projíždí
bikeové terény rodného Skotska
Halo Effect – dobrodružný kajakářský film
Siberut – dobrodružný cestopis tří cestovatelů na ostrov
mentawajských kouzelníků

E

D
Město Březnice – odbor kultury

Město Březnice – odbor kultury zve na

„CESTY ZA DIVADLEM“

V á s srdečně zve n a

DIVADLO KALICH
středa 20. března 2013

zahajovací koncert

SPLAŠENÉ NŮŽKY

Březnických hudebních večerů 2013

Salón Splašené nůžky je luxusní kadeřnictví.
Vládne v něm jeho majitel, extravagantní vlasový
stylista s uměleckými vlohami a poměrně svérázná
mladá kadeřnice. Jejich klientela je pestrá.
Své hlavy si tady nechávají zušlechovat různí lidé.
Všechno by v poklidu plynulo dál,
kdyby najednou nebyla v bytě nad kadeřnictvím
zavražděna majitelka domu…

2013

ORBIS TRIO

Interaktivní detektivní komedie, ve které o tom,
kdo je vrah, rozhodujete Vy!

Petra Brabcová
housle
Petr Malíšek
violoncello

BHV

Hrají:
Dalibor Gondík,
Ladislav Potměšil
/Otakar Brousek ml.,
Ivana Jirešová,
Valérie Zawadská/
Jaroslava Brousková,
Ladislav Županič,
Zbyněk Fric a další

Stanislav Gallin
klavír

Odjezd z Náměstí v 17.10 hodin

Haydn - Brahms - Smetana

Cena 400,- Kč
(vstupné 250,- Kč, cena za dopravu 150,- Kč)

2. března 2013 v 19 hodin

Rezer vace a bližší informace
na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Reprezentační sál MěÚ Březnice

E
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
MASOPUSTNÍ RECEPTY
Zabijačkový guláš se žemlovými knedlíčky
Rozpis pro 4 osoby: 20 dkg vepřové plece, 20 dkg vepřového
jazyka, 20 dkg ledvinek, 20 dkg jater, 20 dkg srdce, mozeček
na zahuštění, 3 větší cibule, 1 hlavička česneku, majoránka
Na houskové knedlíky: žemle, veka, 4 vejce, 1 dcl smetany
Příprava – guláš: 1. Všechna masa pořádně očistíme a nakrájíme na kostky. Cibuli nakrájenou najemno orestujeme do tmava, přidáme kostky masa, prolisovaný česnek a zalijeme vodou.
Potom osolíme, přidáme kmín, opepříme a necháme dusit.
2. Ke konci dušení dochutíme majoránkou a zahustíme chlebem a vepřovým mozečkem. Náhradním řešením je zásmažka.
Žemlové knedlíčky: Žemle nakrájíme na malé kostičky a necháme v troubě orestovat. Rozklepneme vejce, oddělíme obě části.
Žloutky smícháme se smetanou, osolíme a přelijeme jimi
zchladlé houskové kostičky. Z bílků si ušleháme sníh a opatrně
jej vmícháme do směsi. Z vytvořeného těsta tvarujeme kulaté
knedlíčky a vaříme je asi 15 minut v páře.

Staročeská cibulačka

PLES - KAČEŘI se chystají do gala,
23. února 2013
Pod názvem KAČEŘI není skryt jen letní hudebně sportovní
festival, ale také několik podzimních a zimních akcí. V říjnu
a listopadu 2012 již úspěšně proběhla akce s názvem Rockotéka a Elektro KAČEŘI.
Nyní KAČEŘI chystají novinku. V sobotu 23. února se uskuteční historicky první PLES – KAČEŘI.
„Chceme být stále originální a vymýšlet nové akce. Pro ples
jsme se rozhodli z důvodu, abychom takto poděkovali lidem
a partnerům, kteří nám s našimi akcemi pomáhají,“ řekl jeden
z pořadatelů Jan Štika.
O hudební zábavu se na plese postará kapela Sekvence z Karlových Varů. Tato kapela má velmi pestrý repertoár a návštěvníci plesu se mohou těšit nejen na klasické plesové „odrhovačky“,
ale také na rockové hity podle přání. Na závěr večera si slovo
vezme DJ Zbíry.
Kačeři připravují na ples soutěže pro pány i dámy. V kole štěstí
si můžete vylosovat jednu ze zajímavých cen, které do tomboly
věnují sponzoři. Připraveny budou opravdu zajímavé ceny, např.
ubytování v apartmá v Praze, auto na dva dny, STK kontrola
zdarma a další, např. vouchery do restaurací a obchodů.
Dále i tak příjemnou atmosféru plesu zpestří taneční vystoupení skupiny Shine cheer elite, ve které vystoupí krásné mladé
dámy. A připravuje se také tzv. „stand up komedie“.
Celým večerem vás bude provázet známý, vtipný a originální
komentátor Pete Peterson, o zábavu bude tedy postaráno.
Navíc se bude vyhlašovat nejlepší a nejstylovější pár.
„Plesem bychom chtěli hlavně poděkovat lidem, kteří nám festival pomáhají realizovat. A už to jsou jednotlivci, kteří pomáhají při stavbě a přípravách nebo firmám, které nám pomáhají
finančně. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme,“ uzavřel Vlastimil Ševr.
N e z a p o m e ň t e ! Začátek akce ve 20.00 v KD Březnice,
23. 2. 2013. T ě š í m e s e v á s !

Rozpis pro 4 osoby: 4 větší cibule, 2 střední brambory, 3 lžíce oleje, 5 žampionů, 4 polévkové lžíce hladké mouky, 2 lžíce smetany,
sůl, pepř
Postup: 1. Cibuli oloupeme, nakrájíme na plátky, vložíme na
rozpálený olej a restujeme, až zesklovatí. Poté zaprášíme hladkou moukou a ještě chvilku restujeme. Zalijeme studenou vodou, pořádně prošleháme a necháme 20 minut vařit. 2. Potom
vše rozmixujeme nebo propasírujeme přes jemný cedník, vložíme
na kostičky nakrájené brambory a stranou orestované houby
a polévku dovaříme. Pro zjemnění na konci přidáme smetanu.
3. Ozdobíme kolečky červené cibule, pažitkou, sekanou petrželkou a také trojúhelníčkem celozrnného chleba.

Vepřová pečeně s houskovým a bramborovým
knedlíkem
Rozpis pro 4 osoby - na pečeni: 1 kg vepřové plece, 2 ks cibule,
1 hlavička česneku, sůl, pepř, kmín, sádlo, hladká mouka
Na zelí: 10 dkg slaniny, 1 střední hlávka červeného zelí, červený vinný, ocet – dle chuti, cukr, skořice, zakysaná smetana na ozdobu
Na houskové knedlíky: žemle, veka, 4 vejce, 1 dcl smetany
Na bramborové knedlíky: 400 g brambor, 2 vejce, 200 g hrubé
mouky, 50 g krupice, sůl
Příprava - maso: 1. Vepřovou plec osolíme, nakmínujeme, vetřeme prolisovaný česnek a nakrájenou cibuli. Přidáme kousek
sádla, trochu vody a dáme péct na zhruba 1 hodinu do trouby
vyhřáté na 160 °C. Je-li třeba, podléváme. 2. Ke konci pečení
zaprášíme troškou hladké mouky, kterou pak necháme i s masem orestovat. Poté zalijeme vodou, promícháme, necháme provařit a šávu v troubě dopečeme.
Zelí: Nasekáme cibulku a společně se slaninou ji orestujeme.
Na takto připravený základ vložíme očištěné a najemno nakrájené zelí, osolíme, přidáme cukr, skořici a zalijeme octem a vodou. Dusíme pod pokličkou, za mírného podlévání, do měkka.
Houskové knedlíky: Housky nakrájíme na malé kostičky a necháme v troubě orestovat. Pak rozklepneme vejce a oddělíme
obě složky. Žloutky smícháme se smetanou, osolíme a přelijeme jimi zchladlé žemlové kostičky. Z bílků si ušleháme sníh
a opatrně jej vmícháme do směsi. Z vytvořeného těsta vytvarujeme šišky, zatočíme je do potravinářské folie a pak vaříme asi
20 minut v páře.
Bramborové knedlíky: Brambory uvařené ve slupce oloupeme
a nastrouháme. Přidáme vejce a hrubou mouku. Vypracujeme
hmotu, ze které tvoříme knedlíky či špalíčky a vaříme je.
Zdroj: Internet

Připravila Petra Bartoníčková
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin patří paní Alici Fořtové.
1. Vyrůstala jste v Březnici, co dělali Vaši rodiče?
Můj tatínek Karel Sladký byl živnostník, klempíř a instalatér.
Ovládal velmi dobře své řemeslo a tyto dovednosti rád předával mladým. Dodnes lidé rádi vzpomínají na jeho kvalitní práci. V době okupace a světové války začínal se samostatným podnikáním. Pak přišla padesátá léta a stát mu zabavil veškerý
majetek, dokonce i střechu nad hlavou. Pracoval potom léta
v OSP Březnice. Zemřel v 54 letech v září 1968. Moje maminka Růžena Sladká pocházela z pekařské rodiny a v tatínkově
firmě se věnovala vedení účetnictví. Po znárodnění živnosti pracovala ve stavebním podniku v Březnici a poté v podniku
KOVO Březnice jako účetní. Byla úžasný člověk – obětavá, pracovitá, ke každému milá, lidé ji měli velmi rádi.
Oba rodiče prožili nelehkou dobu – dobu okupace, války, ztráty
mladšího syna, dobu totalitního režimu i stíhání. Přesto se
dokázali přenést přes všechny útrapy, vychovat tři děti a zajistit nám šastné dětství i budoucnost. Velmi si jich za to vážím.
2. Kdo Vás přivedl k tomu, abyste se učila cizí jazyky?
Byli to samozřejmě rodiče, kterým jsem za to nesmírně vděčná.
Když mi bylo devět let, přihlásili mne do kurzu němčiny
k paní Staňkové.
V 15 letech jsem přibrala druhý jazyk – angličtinu, kterou mne
učila paní profesorka Procházková. Potom jsem pokračovala
ve studiu jazyků na Státní jazykové škole v Praze, po jejímž
ukončení jsem pracovala nějaký čas v Kulturním a informačním
středisku NDR v Praze na Národní třídě.
Po revoluci jsem studovala doplňkové studium na Juridiku Právnické fakulty UK v Praze, stala se soudním tlumočníkem a zároveň členkou Komory soudních tlumočníků a překladatelů ČR.
Dodnes obdivuji rodiče a jejich předvídavost toho, jak užitečná
pro mne jednou znalost němčiny bude. A dlouho jsem nechápala, proč chtěli zrovna němčinu – vždy zažili okupaci, válku,
museli mít přece k Němcům odpor – možná právě proto mi
v tehdejší Německé demokratické republice našli kamarádku,
jejíž otec byl vlastně nepřítel – bojoval za války v Jincích, i když
jen jako řadový voják.
3. Jak jste se dostala k učitelskému povolání?
To je jednoduché. Vlastně jsem vyučovala německý jazyk už
kdysi dávno doma. To jsem ještě pracovala ve Státním statku
v Tochovicích na osobním oddělení. Do r. 1989 jsem jazykové

znalosti nemohla moc uplatnit, až po revoluci začal být najednou zájem. Na statku jsem vedla kurzy němčiny a jezdila studovat angličtinu. V r. 1992 mne tam navštívil Ing. Jiří Petr,
tehdejší zástupce ředitele SZTŠ Březnice, s nabídkou vyučovat
němčinu na této škole. Do té doby se ve škole vyučovala jen
ruština. Nabídku jsem bez váhání přijala.
Práce s mladými lidmi mne baví, jinak bych toto povolání asi
nemohla vykonávat, i když je to práce mimořádně náročná. Ale
přitom mám možnost se učit i nové věci, pracovat na nových
projektech.
Je obrovským paradoxem, že německý jazyk se na školách téměř přestává vyučovat, že všude převládá angličtina. Tento
trend vládne nejen v naší republice, ale v celé Evropě. Ale potřeba na trhu je právě opačná, 40 % firem na našem trhu je
přece německých! Mělo by být naprostou samozřejmostí učit se
němčinu i angličtinu! Výuka obou jazyků by měla být na školách povinná. Jejich znalost patří k základní gramotnosti obyvatele Evropské unie.
Ráda bych se obrátila k rodičům, aby své děti od malička vedli
ke studiu cizích jazyků. Všichni přece chceme, aby se naše děti
měly v životě lépe než my – a znalost jazyků jim otevírá brány
do světa a nabízí jim daleko více možností uplatnění.

4. Se značným nasazením se věnujete rozvíjení partnerství mezi městem Březnice a německým Lindow. V čem
spatřujete smysl tohoto partnerství českého a německého města?
Lindowští jsou nám v mnohém blízcí – asi právě proto, že zažili
stejnou dobu jako my, dobu 40 let trvajícího totalitního režimu.
V jednom se ale liší. Změnili způsob svého myšlení, jsou daleko
více otevřenější naší společné Evropě, jsou daleko víc Evropany,
než my Češi. V tomto ohledu máme ještě hodně co dohánět.
A jaký má toto partnerství smysl? Mým přáním je, aby děti
i mladí lidé našeho města dostali příležitost navázat podobná
přátelství, jaké jsem kdysi navázala já, aby měli možnost vycestovat, poznat zem a kulturu našich sousedů, aby stejně jako já
získali motivaci ke studiu cizích jazyků. Aby okusili bohatství
vědění a svobodu při rozhodování o svém budoucím povolání.
Aby se stali Evropany v tom nejširším slova smyslu.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravil: MUDr. Jiří Beran

SK Březnice 1918
Vás srdečně zve na

Sportovní taneční zábavu,
Sbor dobrovolných hasičů města Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

která se uskuteční 16. března 2013
od 20 hod. v Kulturním domě v Březnici

HASIČSKOU ZÁBAVU

O Vaši zábavu se bude starat hudební skupina

konanou dne 16. února 2013
od 20 hodin v Kulturním domě v Březnici
K tanci a poslechu hraje B.O.S.
BOHATÁ TOMBOLA
VYSTOUPENÍ PŘÍBRAMSKÝCH MAŽORETEK
V ČELE S MISTRYNÍ EVROPY TEREZOU POUROVOU
Předprodej vstupenek v Papírnictví a tabáku u Nuslů

GOLF ORIGINAL
Ve 20.30 hod. vystoupí mažoretky„PREZIOSO“
TJ SOKOL Blatná a v průběhu zábavy
budou vyhlášeny výsledky
ankety „Sportovec města Březnice 2012“

Vstupné včetně místenky 100,- Kč
Předprodej vstupenek od 25. 2. 2013
– Papírnictví a tabák u Nuslů
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Valná hromada
SK Březnice 1918

o.s.

se uskuteční 23. února 2013
od 16.30 hodin na stadionu
v Březnici.
Zveme všechny členy a příznivce klubu.
Pavla Cibulková
předseda SK Březnice 1918 o.s.

NOMINACE SPORTOVCŮ
dle výběru jednotlivých sportovních klubů
Mlynářová Tereza
Mlynářová Radka
Barták Robert
Roubík Jaroslav
Kasík Václav
Fait Ladislav
Mikuláš Jan
Zárybnický Martin
Češka Ladislav
Plechata Daniel
Bendová Šárka
Ranglová Jeanette
Kostínek Richard
Zemek Martin
Karasová Lucie ml.
Placák Roman
Kotěšovský Pavel
Placáková Kristýna
Soused Zbyněk
Soused Milan

tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kynologie
kynologie
kynologie
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
stolní tenis
stolní tenis

Šimek Jakub
Haník Josef
Jeřábek Tomáš
Čejdík Ondřej
Haštava Jaroslav
Karas Jiří
Mastný Josef
Petráň Matěj
Vojtěch Štefan
Němec Jakub
Češka Karel
Šilhavý Václav
Čabrádek Josef
Čížek Marek
Stupka Jakub
Ureš Filip
Steinerová Denisa
Smíšková Anna
Šoffrová Petra
Havlištová Lucie

Po z n . d a l š í k l u b y n o m i n a c i n e d o d a l y

HLASOVACÍ LÍSTEK • Uzávěrka hlasování je 14. 2. 2013
VĚKOVÁ KATEGORIE - MLÁDEŽ - DOSPĚLÍ
SPORT:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVANÉHO SPORTOVCE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVATELE :
Datum:

Podpis:

stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
stolní tenis
stolní tenis
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
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MLADŠÍ ŽÁCI – HALOVÝ TURNAJ 19. 1. 2013
Dne 19. 1. 2013 SK Březnice 1918 o.s. pořádal fotbalový halový turnaj mladších žáků narozených po 1.1.2000 ve Sportovní hale města Příbram – v hale Aquaparku. Jelikož kluků je
hodně, vyslali jsme na turnaj hned dvě mužstva „A“ a „B“.
Hrálo se systémem každý s každým 1 x 17 minut a následně
o konečné umístění. Dalšími účastníky turnaje byla mužstva
AFK Union Žižkov Praha, Sokol Podlesí, SK Spartak Příbram
a Spartak Rožmitál.
Výsledky základní skupiny:
SK Březnice 1918 o.s. A – SK Březnice 1918 o.s. B 1 : 2
- branky: Hudeček – Chlanda, Vinš
AFK Union Žižkov – Spartak Rožmitál
0 : 1
SK Spartak Příbram – Sokol Podlesí
4 : 0
SK Březnice 1918 o.s. A – AFK Union Žižkov
2 : 1
- branky: Král, Šafránek
SK Březnice 1918 o.s. B – Sokol Podlesí
3 : 0
- branky: Chlanda, Valta, Straka
Spartak Rožmitál – SK Spartak Příbram
0 : 2
AFK Union Žižkov – SK Březnice 1918 o.s. B
2 : 4
- branky: Chlanda 2, Valta, Vinš
SK Spartak Příbram – SK Březnice 1918 o.s. A
2 : 2
- branky: Burda, Dušek
Sokol Podlesí – Spartak Rožmitál
3 : 1
AFK Union Žižkov – SK Spartak Příbram
2 : 5
SK Březnice 1918 o.s. B – Spartak Rožmitál
2 : 4
- branky: Valta, Chlanda
SK Březnice 1918 o.s. A – Sokol Podlesí
3 : 2
- branky: Dušek, Král, Hudeček
SK Spartak Příbram – SK Březnice 1918 o.s. B
1 : 1
- branky: Chlanda
Sokol Podlesí – AFK Union Žižkov
3 : 4
Spartak Rožmitál – SK Březnice 1918 o.s. A
2 : 1
- branky: Hudeček
Utkání o umístění:
1. semifinále
SK Spartak Příbram – SK Březnice 1918 o.s. A
2 : 2
- rozhodla série 3 pokutových kopů
0 : 1
- branky: Hudeček, Šafránek, pokutový kop Hudeček
2. semifinále
Spartak Rožmitál – SK Březnice 1918 o.s. B
1 : 2
- branky: Chlanda, Vinš
o 5. - 6. místo
AFK Union Žižkov – Sokol Podlesí
1 : 1
- rozhodla série 3 pokutových kopů
1 : 2

o 3. - 4. místo
SK Spartak Příbram – Spartak Rožmitál
1 : 0
o 1. - 2. místo
SK Březnice 1918 o.s. A - SK Březnice 1918 o.s. B 2 : 4
- branky: Burda, Hudeček – Chlanda 2, Straka, Vinš
Konečná tabulka:
1. SK BŘEZNICE 1918 o.s. B
2. SK BŘEZNICE 1918 o.s. A
3. SK Spartak Příbram
4. Spartak Rožmitál
5. Sokol Podlesí
6. AFK Union Žižkov Praha
Po skončení turnaje bylo vyhlášeno konečné pořadí, každé
mužstvo obdrželo upomínkové předměty, první tři mužstva
poháry a medaile. Zároveň byly vyhodnoceny individuální ocenění – nejlepší střelec, hráč a brankář, kteří dostali památeční
plaketu a bezplatný poukaz na fotbalový zájezd na 1. italskou
ligu mezi Interem Milán a Laziem Řím. Nejlepším střelcem
turnaje s 9 brankami byl Jiří Chlanda z SK Březnice 1918 o.s.,
nejlepším hráčem Daniel Burda z SK Spartak Příbram a nejlepším brankářem Matěj Petráň z SK Spartak Příbram.
Za vzornou reprezentaci našeho oddílu patří poděkování hráčům „A“ mužstva – D. Královi, D. Burdovi, D. Duškovi, P. Fiřtovi, V. Šafránkovi, D. Hudečkovi, A. Kohoutovi a hráčům „B“
mužstva – J. Němcovi, M. Strakovi, K. Češkovi, J. Chlandovi,
A. Vinšovi, L. Němcovi, V. Valtovi.
Marek Petráň

TENISTA JIŘÍ VESELÝ NOMINOVÁN DO DAVISCUPOVÉHO TÝMU
Minulý týden oznámil nehrající kapitán Jaroslav Navrátil
nominaci hráčů pro 1. kolo nového ročníku Davisova poháru
proti Švýcarsku, které se bude hrát 1. - 3. února v Ženevě.
Obhájci trofeje, tým České republiky, nastoupí v sestavě Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol a Jiří Veselý. Březnickému rodákovi, 19-ti letému Jiřímu Veselému, jsme položili
několik otázek:
Jirko, kde se momentálně nacházíte a co říkáte Vaší
nominaci do daviscupového týmu?
„Momentálně jsem na 2 turnajích v Izraeli a o mé nominaci
jsem se dozvěděl telefonicky od pana Navrátila“.
Byl jste Vaší nominací překvapen?
„Určitě to pro mě bylo velmi příjemné překvapení, protože
dostat šanci být v týmu, který ještě navíc obhajuje loňské
vítězství, je pro mě ohromná pocta a moc si toho vážím“.
Znáte někoho z hráčů švýcarského týmu?
„S největší pravděpodobností nenastoupí Roger Federer, ale
i tak mají Švýcaři kvalitní tým. V sestavě jsou Stanislas
Wawrinka, Mark Chiudinelli, Henri Laaksonen, Michael Lammer a Sandro Ehrat. Osobně se znám s Henrim Laaksonenem

a Sandrem Ehratem. Proti Laaksonenovi jsem zvítězil na podzim loňského roku ve finále turnaje kategorie Futures v Portugalsku“.
Lenka Berková
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AKTUALITY Z TENISOVÉHO A SPORTOVNÍHO
CLUBU VITALITY BŘEZNICE, O. S.
Zimní sezona 2012/2013 v březnickém tenisovém
a sportovním klubu Vitality je v plném proudu. Klub
organizuje v průběhu zimy velké množství různých sportovních akcí a téměř každý víkend se zde konají mládežnické tenisové turnaje. Těsně před Vánocemi se v klubu
uskutečnily krajské přebory mužů v tenisu, ve kterých
zvítězil Filip Brtnický z TK Neridé a hned začátkem

nového roku, v silně obsazeném turnaji starších žákyň
kategorie „B“, zvítězila Sabina Drábková, rovněž z TK
Neridé.
Velmi úspěšně se v klubu rozvíjí projekt „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“, který zcela bezplatně umožňuje sportovní vyžití dětem od 4 do
10 let. Tento projekt, kterého se zúčastní přes 60 dětí
z Březnicka a přilehlého okolí, je finančně podporován
Tenisovou školou Jiřího Veselého, Tenisovým a sportovním clubem Vitality Březnice, o.s., Českým tenisovým
svazem a městem Březnice.
V průběhu letošního února se v klubu uskuteční několik dalších zajímavých sportovních akcí. Mezi velmi oblíbené vždy patří turnaj v sálové kopané, který se koná
v sobotu 2. 2. 2013. O týden později, v sobotu 9. 2. 2013,
se uskuteční turnaj ve florbale a v sobotu 23. 2. 2013
proběhne již tradiční zimní turnaj v nohejbale. Všechny
zájemce srdečně zveme. Pro vítězné týmy jsou připraveny poháry a hodnotné věcné ceny.
Více informací na www.tenisova-skola.cz
Tenisový a sportovní club Vitality Březnice, o.s.
Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu

Zpráva o činnosti volejbalového klubu AVK Březnice za rok 2012
Sezonu 2012 jsme zahájili 24. 1. turnajem v Sedlčanech.
Na tomto turnaji jsme se umístili na 3. místě.
4. 2. jsme pořádali 14. ročník volejbalového turnaje „Březnická 10“ v tělocvičnách Základní školy Březnice. Zúčastnilo se ho
10 družstev z okresu Příbram, Prahy, Plzně. Turnaj se vydařil
a my jsme si vybojovali 4. místo.
3. 3. jsme byli pozváni na turnaj mixů do Plzně. Zde jsme získali 5. místo z 20 týmů.
8. 4. se hrál turnaj žen v Rožmitále, zde ženy obsadily 3. místo.
7. 4., 14. 4., 17. 4., 19. 4. jsme uskutečnili brigády na antukové
kurty na stadionu. Hrabali jsme listí, naváželi novou antuku,
válcovali, napínali jsme umělé lajny, uklízeli okolí a sociální
zařízení u hřiště. Děkujeme za hojnou účast členů, jen díky
tomu se daří udržovat celý volejbalový areál ve funkčním
a pohledném stavu.
23. 4. jsme byli na turnaji v Rožmitále, kde jsme obsadili krásné 2. místo.
28. 4. se konal Okresní přebor mixů v Jincích. Zde jsme byli
také na 2. místě.
13. 6. turnaj v Rožmitále, zde se nám nedařilo a neumístili
jsme se.
28. 9. Rožmitál – volejbalový turnaj žen. Zde ženy obsadily
3. místo i přes marodku v týmu, kdy jsme musely hrát v pěti.
28. 10. jsme se na turnaji mixů v Rožmitále neumístili.
24. 11. Plzeň – 3. místo bylo pro nás velkým úspěchem.
1. 12. naši muži byli na turnaji v Rožmitále, kde obsadili 4. místo.
1. 12. se konal i turnaj žen v Příbrami, kde ženy obhájily
1. místo.
17. 12. jsme si zorganizovali předvánoční posezení v hospůdce
na stadionu, kde jsme si moc pochutnali a děkujeme tímto
Katce Vaněčkové, že nám po celou sezonu zajišuje „pitný
a stravný režim“.
22. 12. jsme byli na turnaji v Příbrami. Bylo zde 8 týmů a hrálo se každý s každým. Tentokrát se nám moc nedařilo a skončili jsme na 5. místě.

31. 12. jsme byli na turnaji v hale volejbalové extraligy v Příbrami, kde jsme obsadili na závěr roku 1. místo!
K tomuto výčtu akcí musím ještě přidat činnost nedělních
a pátečních volejbalistů, kteří na jaře a na podzim pořádají turnaje, chodí na brigády a sami se během roku některých akcí
zúčastňují.
16. 2. 2013 pořádáme v tělocvičnách základní školy již
15. ročník turnaje „Březnická 10“. Přij te nám fandit.
Touto cestou bychom chtěli pozvat další zájemce nejen o volejbal, ale také o tenis, aby se odhodlali a přišli si zahrát. Sezona
2013 začíná v dubnu brigádami.
Přij te se podívat na stadion! Jsou zde 2 antuková hřiště (jedno na tenis, druhé na volejbal). Stále se něco vylepšuje, pořádají
se různé akce, jsou zde nová sociální zařízení a příjemné posezení.
Budete-li mít zájem, podívejte se na naše webové stránky:
http://www.breznice.cz/spolky-sdruzeni/volejbalovy-klub-avk-breznice/

Za volejbalový klub AVK Březnice Alice Kočárková
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Vážení čtenáři a čtenářky, začátkem února tomu bude již rok,
co jsme v SDH Březnice začali oficiálně pracovat s mládeží.
V aktivitách nás ze začátku omezoval počet dětí, které v kolektivu
působily. Přesný počet byl 3 děvčata a 5 chlapců rozdílného věku.
Proto pro nás bylo nemožné zúčastnit se celostátní hry Plamen
2012, která se mimořádně odehrávala celá na jaře minulého roku.
Průběhem roku 2012 počet členů v našem kolektivu rostl. Výsledkem toho je skutečnost, že jsme v září minulého roku mohli přihlásit do celostátní hry Plamen 2013 dvě družstva. První družstvo je
zařazeno do kategorie mladší tj. 6 - 10 let a druhé patří do kategorie
starší tj. 11 - 14 let. Aktuální počet dětí je 14 chlapců a 7 děvčat.
Z celostátní hry Plamen 2013 již naše družstva absolvovala dvě kola.
Kolo první obsahovalo štafetový běh 400 m s překážkami CTIF
a štafetu 4 x 60 m s překážkami. Druhé kolo pokračovalo v tělocvičně záchranného sboru v Příbrami a to Zimní soutěží. V nejbližší
době nás čeká závod v požárnické všestrannosti a štafeta dvojic.
Toto pokračování se bude konat 6. dubna v Zalužanech. Hra Plamen 2013 se završí koncem května požárním útokem, požárním
útokem CTIF a jako poslední přijde na řadu celoroční činnost, kde
nás čeká kontrola kroniky kolektivu. Během loňského roku děti
uskutečnily tři ukázky požárního útoku. První ukázka byla pro
mladé fotbalisty, kde proběhla i ukázka první pomoci. Druhá ukáz-

ka proběhla společně s mladými hasiči z Rožmitálu p. Třemšínem
při příležitosti soutěže O pohár starosty města Březnice na fotbalovém stadionu v našem městě. Poslední ukázka byla na Dni s pastelkou na farmě Xaverov. V měsíci srpnu proběhlo čtyřdenní soustředění v Martinicích, kde jsme stanovali u hájenky. V minulém roce
jsme se zúčastnili také dvou soutěží mimo hru Plamen 2013. Dne
1. září jsme zamířili do Bezděkova pod Třemšínem, kde se odehrával požární útok a štafeta dvojic. Druhá soutěž proběhla 8. prosince
v Rožmitále p. Třemšínem, kde se odehrála tradiční zimní soutěž
O malý erb města Rožmitálu. Dne 27. ledna 2013 jsme pořádali pro
naše kolegy z okresu zimní soutěž pod názvem BŘEZNICE 2013.
Výsledky této soutěže si můžete přečíst v příštím vydání BN, a také
na nástěnce ve dveřích Hasičského domu vedle zubního střediska.
Nedílnou součástí našeho kolektivu je spolupráce s nadací pro transplantaci kostní dřeně a národním registrem dárců kostní dřeně.
Za tuto aktivitu jsme 27. října 2012 převzali od předsedy správní
rady nadace pana MUDr. Samuela Okurky poděkování, kterého si
náležitě vážíme.
V neposlední řadě děkujeme vám všem, kteří jste náš kolektiv
v minulém roce podporovali a budeme se všichni snažit nezklamat
vaši důvěru v roce aktuálním.
Za KMH SDH Březnice S. Koňas, V. Váňová, E. Rousová

HASIČSKÝ SPORT V BŘEZNICI V ROCE 2012
Vážení čtenáři Březnických novin, v minulém čísle jsme Vás seznámili s celkovou činností Sboru dobrovolných hasičů města Březnice a v tomto čísle se podrobněji zaměříme na sport u hasičů
za uplynulý rok 2012. Hasičský sport je pro nás nejen zábavou, ale
slouží taktéž jako příprava na ostrý zásah, kdy se zdokonalujeme
v práci s hasičskou výzbrojí, poznáváme zde jeden druhého, stmelujeme kolektiv, utužujeme fyzickou zdatnost a hlavně díky sportu
do našeho sboru přijímáme nové a mladé lidi.
Po dlouhé zimě, kterou věnujeme údržbě soutěžní techniky a výcviku mladých a nadějných borců, se s příchodem jara začínáme
těšit na první ostré tréninky, na kterých se připravujeme na tradičně první závody, a to v sousedním Rožmitále.
21. dubna – Rožmitál pod Třemšínem – netradiční závody v požárním sportu. Na tyto závody jsme složili jedno mužské a jedno
ženské družstvo. Muži, složeni ze starších a zkušenějších matadorů,
byli doplněni mladými a nadějnými borci z A-týmu a nevedli si zde
vůbec špatně. Po perfektně provedeném útoku, kdy se veškeré soutěžní věci včetně mašiny vyndavají z bedny, jsme s časem 56,28 vteřiny drželi dlouho vedoucí pozici, ale končíme i tak na dobrém třetím místě. Ženy, doplněné novými členkami, nenavázaly na loňské
prvenství, ale i 3. místo bylo pro ně velmi slušným vstupem do soutěžní sezony.
12. května – Březnice – okrskové závody. Pro březnické áčko to
jsou jedny z nejdůležitějších závodů. Jen perfektně zvládnuté překážky a bezchybně provedený požární útok, nás může posunout do
okresního kola a zde se naplno projevila zimní příprava. Na překážkách jsme dosáhli bezkonkurenčně nejlepších časů a ani požární útok,
ve kterém jsme skončili těsně o 0,6 vteřin za Hlubyní na druhém místě, nám nepřekazil postup po několika dlouhých letech do okresu. Březnické ženy obhájily prvenství a výbornými časy na překážkách a dokonale provedeným útokem potvrdily svojí pozici v okrsku. Soutěžní
béčko z důvodu vyššího věku soutěžících a velkého respektu z bariéry
zde nastupuje jako stará garda. Jako jediní v této kategorii nemají
soupeře a s časem 32,74 sekundy zde ukazují, že se sportu nebojí.
19. května – Dobříš – na tyto závody jsme vyrazili v plné sestavě
– muži A, muži B a ženy. Obě mužská družstva se ve velmi silné
konkurenci a za hezkého počasí probojovala ze základního kola
do play off. A-tým z pátého a B-tým s posledním možným osmým
časem a nechali jsme tak za sebou 9 ostatních družstev. Zde se
u áčka na plnou čáru projevil handicap v podobě neupravené zásahové mašiny. I přes dokonale provedené nabrání vody, pospojování
a rozvinutí celého vedení a dopravení vody k rozdělovači v o poznání lepším čase než soupeř, nakonec v play-off prohráváme a vypadáváme ze soutěže. Inu soutěžní mašina je pro nás dalším nápadem, co u nás zlepšovat. Celkově se tak březnické áčko umístilo
na 5. místě. Muži z B-týmu do play-off nastoupili proti Jistebnici –

vítězi vyřazovacího kola. Ač se snažili, jak se snažili, Jistebnici poraziti nedokázali a obsazují konečné 7. místo. Ženy z Březnice nedokázaly postoupit z vyřazovacího kola a končí i tak na pěkném 6. místě.
2. června – Drahenice – O pohár starosty obce Drahenice – této
soutěže se zúčastnil pouze tým A a testoval zde nově zakoupenou,
ještě neupravenou soutěžní mašinu. V tento den nám štěstí opravdu přálo. Po požárním útoku, kde obsazujeme první místo a máme
tak v kapse putovní pohár, ještě vyhráváme doplňkovou soutěž
a odvážíme domů celkem 3 nádherné poháry.
9. června – Okresní kolo v požárním sportu v Sedlčanech –
po velmi dlouhé době se Březnici podařilo do této soutěže postoupit
z již zmiňovaného okrskového kola. V obrovské konkurenci se pereme také s nervozitou a nezkušeností na této soutěži. Novinkou je
pro náš tým štafeta 4x100 m s překážkami a požární útok s nenastartovanou mašinou. I přes tyto negativní pocity ukazujeme, že se
nebojíme a z postupového 15. místa se nám daří poskočit na celkové
krásné místo dvanácté.
16. června – Mirovice – noční soutěž – na naše první noční závody vyráží společně muži A a B. Z velkého počtu soutěžních družstev
a v silné konkurenci končí áčko na 8. místě a díky menšímu nedorozumění a jedné chybě obsazuje béčko 11. místo.
23. června – Voltuš – sem vyráží A-tým opět v doprovodu béčka.
Na klasických závodech ze základny se nám moc nedaří, štěstí je
opravdu velmi vrtkavé a áčko končí na 5. místě a béčko s minimálním odstupem 2 vteřin na 6. místě.
21. července – Březnice – O pohár starosty města Březnice –
klasické závody ze základny na dva útoky, kdy se časy sčítají.
V prvním kole končí březnické áčko s osobním rekordem 20,89 vteřin velmi těsně za vedoucí Blatnou a Sedlicí. Březnické béčko s odstupem několika vteřin na místě čtvrtém. Ženy po prvním kole jsou
první s docela solidním odstupem 6 vteřin před Rožmitálem. Do druhého kola dává A-tým vše, nebo jen zopakovaný výkon může přinést ovoce. Ale defekt na výzbroji toto družstvo sráží na poslední
pozice. Béčko zopakovalo výkon z kola prvního a celkově končí na
třetím místě za bezchybnou Blatnou a Sedlicí. Ani ženám se ve druhém kole nedaří a pokažený útok je odsouvá na druhou pozici
za Rožmitál.
18. srpna – Počáply – netradiční závody doplněné velmi humornou štafetou. Zde nastupujeme jako jedno družstvo složené z áčka
a béčka a nakonec se umisujeme na třetím místě.
Tímto naše soutěžní sezona skončila. Proti roku 2011 nebyla díky
spoustě úrazů a častým absencím natolik bohatá a úspěšná. Těšíme
se na sezonu novou. Z příspěvků našich i SDH jsme zakoupili mašinu novou, v tuto dobu ji uvádíme do provozu a doufáme, že nám
dopomůže k lepším pozicích na soutěžích.
Za SDH Březnice Vršecký Petr a Brotánek Josef

2/2013
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.13 Milín

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Milín
Dlouhá Lhota
Láz
Rožmitál p. Třemš.
Věšín
Březnice
Mirovice

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:

/před kulturním domem/
/na návsi/
/na návsi/
/vedle nákupního střediska/
/na návsi/
/parkoviště na náměstí/
/na náměstí/
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.

2013
.
3
.
ej 5
Prod

cena: 120-180,- Kč
120-180,- Kč
100,- Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331 / PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.! / gallusextra@centrum.cz
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18. 2. 2013 ve 12 hodin
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UZÁVĚRKA

březnového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému
pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním
parketem a zázemím kuchyně
pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153

Příspěvky
do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem
na adresu
infobreznice@volny.cz,
nebo přinést na CD
nebo flash disku.
Texty pište v programu Word

písmo Courier New,
velikost 12, řádkování 1.

Sídlo redakce v prostorách

Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.
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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

KOUPÍM
ZEMĚDĚLSKOU PŮDU
V OKOLÍ BŘEZNICE
(orná, louka).
PLATBA V HOTOVOSTI IHNED.
E-mail: asl@seznam.cz
Telefon: 602 294 706

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KLEMPÍŘSKÉ 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

2/2013

INZERCE

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
- SMRK, BOROVICE
- BŘÍZA, DUB, BUK
Různé délky polen / Metrová polena
*Nově štípané palivo*
Doprava i nakládka zajištěna.
Ceny na telefonním čísle:

606 056 000

Z A K Á Z KOV É
TRUHLÁŘSTVÍ
Špička – Doležal

/ HUDČICE 34
tel. 724 266 794, 737 701 761
truhlarstviS-D@atlas.cz

• výroba kuchyňských linek,
skříní,
• nábytku, schodů, dveří
• pergol, zahradních domků
a další truhlářské práce

2/2013
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DŮCHODOVÁ REFORMA
Zajímá Vás, která cesta je pro Vás výhodnější?
Stát = spořím do státní kasy
II. pilíř = spořím na vlastní účet
BEZPLATNĚ Vám vypočítáme výhodnější variantu!
Pro osoby ve věku 35 let a starší umožňuje
zákon rozhodnout se pouze do 30. 6. 2013.
! ROZHODNUTÍ JE NEMĚNNÉ !
w w w. m o d r a p e n z e . c z

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ SE SLEVOU AŽ 15%
Využijte jedinečné možnosti sjednat si
nejlepší úrazovou a životní pojistku na trhu
za výhodnou cenu.
Největší rozsah pojištěných rizik.
Pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání ZDARMA.

Pro naši kancelář přijmeme kolegyně a kolegy
na pozici: POJIŠŤOVACÍ PORADCE

Jezdecký klub MARAH
Letošní sezónu zahájíme
PONY KROUŽKEM pro začátečníky
Kdy? - od 3. března do 7. dubna 2013
Kde? - JK Marah, Přední Poříčí
Komu je určen? – úplným začátečníkům
Co se naučíme? – základy péče o poníky, základy sedlání
a základy ježdění (s vodičem)
Kolik nás bude? – maximální počet dětí je šest
Pro jak staré děti je určen? – děti od šesti do patnácti let
Kolik stojí? – cena je 1000,- Kč
Další připravované akce včetně letního tábora najdete
na našich stránkách www.jk.marah.cz
Tel.: 603 251 279 • E-mail: jk.marah@seznam.cz

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk
• 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
7 hod
9 – 1

262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 11 hod.
–
SO 9
tel. 731 489 362, 327 723 120

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 HLEDÁM pronájem bytu 1+0 nebo 1+1 v Březnici. Max.
cena včetně energií 5 000,- Kč. Podmínka přízemí nebo výtah.
Tel. č. 777 952 775.
 PRONAJMU byt 2 + 1 nad KD v Březnici. Cena 7 000,- Kč.
Tel. č. 737 964 131.
 PRONAJMU byt 1 + 1 v Březnici. Tel. 603 792 435.
 Poslední zájemci do termálního koupaliště BAD FÜS SING se mohou do 10. 2. nahlásit u p. Feitové. V lékárně lze
přihlašovat zájemce o týdenní letní pobyt do Chorvatska a podzimní pobyt do termálních lázních v Trenčianských Teplicích.
Inf. p. Feitová, lékárna tel. 318 682 050, 721 603 455.

Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Tel. 608 981 204, 777 988 898, allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

PRODEJ BYTU 3+1
v osobním vlastnictví v Březnici,
okres Příbram.
Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží bez výtahu.
Konstrukce domu je panelová, jádro zděné. Koupelna
je oddělena od WC. Podlahy v bytě jsou částečně plovoucí,
částečně PVC. K bytu patří sklep a velký balkon. Možný
ihned k nastěhování. Bezproblémové parkování přímo
před domem. Panelový dům se nachází v centru města.
V obci je veškerá občanská vybavenost a dopravní
dostupnost. Možno financovat hypotékou nebo postupným
splácením kupní ceny. Více info na tel. 731 129 747.
Cena 690 000,- Kč. Nejlevnější byt v okolí!
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
3. 2. neděle v 18.00 hod.

17. 2. neděle v 18.00 hod.

KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV

PUŠKVOREC

Kriminální drama, Austrálie, 2010, české titulky
Sugestivní psychologický thriller je studií
kriminálnické rodiny, která strhává s sebou
do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějších světových festivalů v Sundance.
Režie: David Michôd
Hrají: Guy Pearce, Ben Mendelsohn, Joel
Edgerton, Luke Ford a další

Drama, Polsko, 2009, české titulky
Příběh Marty, osamělé manželky maloměstského lékaře, která se v poválečné době vyrovnává se ztrátou obou synů a postupně
se sbližuje s prostým mladíkem.
Režie: Andrzej Wajda
Hrají: Krystyna Janda, Pawel Szajda, Jan
Englert, Roma Gasiorowska a další

Vstupné 44 Kč

20. 2. středa ve 13.30 hod.

Q

113 minut

Q

Přístupno od 15 let

6. 2. středa v 18.00 hod.

REPORTÉR V RINGU
Drama, USA, 2007, české titulky
Mladý reportér se pokouší vystoupit ze stínu úspěšného otce. Z honu za úspěchem se
stává osobní výprava, kde je zkoušce podroben reportérův vztah k rodině i jeho životní
priority.
Režie: Rod Lurie
Hrají: Samuel L. Jackson, Josh Hartnett,
Kathryn Morris, Alan Alda a další
Vstupné 44 Kč

Q

112 minut

Q

Vstupné 42 Kč

Q

83 minut

Q

Přístupno od 15 let

odpolední představení pro širokou
veřejnost

PERFECT DAYS
- I ženy mají své dny
Komedie, Česko, 2011
Hlavní hrdinka Erika má skoro všechno –
vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón,
velký byt s terasou a svobodu, ale s každým
přibývajícím rokem víc a víc touží po tom
jediném, co nemá – a to je dítě.

10. 2. neděle v 18.00 hod.

Q

111 minut

Q

Přístupno od 12 let

13. 2. středa v 18.00 hod.

RANGO
Animovaná dobrodružná komedie, USA,
2011, český dabing
Hlavním hrdinou je chameleon, který
v havajské košili obývá pohodlné terárium.
Vše se mění, když se ocitá nešastnou náhodou uprostřed vyprahlé pouště.

Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Vojtěch Kotek, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol a další
Vstupné 30 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno

20. 2. středa v 18.00 hod.

ZAKÁZANÉ
KRÁLOVSTVÍ
Dobrodružný fantasy film, USA, Čína,
2008, české titulky
Dvě největší legendy kung-fu filmů - Jet Li
a Jackie Chan - se sešli v akčním příběhu ze
starověké Číny.
Režie: Rob Minkoff
Hrají: Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano, Collin Chou a další
Vstupné 49 Kč

Q

127 minut

Q

Přístupno od 12 let

NA CESTĚ

Vstupné 44 Kč

Q

107 minut

Q

Přístupno

100 minut

Q

Přístupno od 12 let

27. 2. středa v 18.00 hod.

BIBLIOTHEQUE PASCAL
Drama, Německo, Ma arsko, Velká Británie, 2010, české titulky
Hlavní hrdinka Mona s ma arsko-rumunskou krví vypráví svůj příběh. Chce získat
zpět do péče svou malou dcerku, kterou
zanechala u své tety a odešla za prací do ciziny.
Režie: Szabolcs Hajdu
Hrají: Orsolya Török-Illyés, Andi Vasluianu,
Oana Pellea, Gheorghe Dinica a další
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno od 15 let

Dětské představení:
6. 2. 2013 středa v 9.00 hodin

Švec a čert
Připravujeme:

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 2.

Reprezentační ples
pivovaru
KD Q 20.00 hod.

8. 2.

Maturitní ples
SZŠ Příbram
KD Q 19.00 hod.

9. 2.

Oldies
KD Q 21.00 hod.

16. 2.

Hasičská zábava
KD Q 20.00 hod.

19. 2.

Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna Q 16.30 hod.

21. 2.

Africké pohádky
– divadelní představení
pro děti
KD Q 17.00 hod.

23. 2.

Ples – Kačeři
KD Q 20.00 hod.

24. 2. neděle v 18.00 hod.

Režie: Gore Verbinski

Q

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.

KRÁLOVA PŘÍZEŇ

Vstupné 44 Kč

Vstupné 44 Kč

Další rok (3. 3.)
Láska (20. 3.)
Sedm psychopatů (31. 3.)

Přístupno od 12 let

Historické film, USA, 2008, české titulky
Výpravný velkofilm se odehrává na dvoře
Jindřicha VIII. Strhující příběh plný lásky,
touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester
Anny a Mary Boleynových, které bojují
o přízeň krále.
Režie: Justin Chadwick
Hrají: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Jim Sturgess a další

Snaží se zjistit, zda pouhá láska dokáže
vztah udržet.
Režie: Jasmila Žbanić
Hrají: Zrinka Cvitesic, Leon Lučev, Mirjana
Karanović, Luna Mijović a další

Drama, Bosna a Hercegovina, Rakousko,
2010, české titulky
Zamilovaný pár Luna a Amar se snaží překonat překážky, které ohrožují jejich vztah.
Poté, co Amara dramaticky změní fundamentalistická komunita, řeší Luna dilema.
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