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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
č as dovolených a školních prázdnin rychle uplynul. Dovolte mi popřát všem pokud možno bezbolestné zapojení
do dalších pracovních povinností a školákům naplnění
očekávání i uspokojení z nově nabytých znalostí. Ve svém
úvodním článku se vždy snažím vás průběžně informovat
o událostech, činnosti a záměrech města. Ani dnes tomu
nebude jinak.
Několik set spoluobčanů se zúčastnilo společně s hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Josefem Řihákem slavnostního otevření březnického náměstí. Po roční práci se
nám podařilo dokončit 1. etapu náročného stavebního
díla. I zde platí, sotva se něco dokončí, připravuje se další. A tak jsme již započali přípravu na návaznou 2. etapu
tohoto projektu, kterou bychom chtěli realizovat v příštím roce.
Máme za sebou i již tradiční březnickou pou, kdy se náměstí zaplní množstvím atrakcí i stánků, které lemují
davy lidí, což spolu vytváří jedinečnou atmosféru březnické pouti. Zároveň touto letošní poutí byla dána jasná
odpově všem „zaručeným zprávám“ na téma konání
pouti na novém náměstí.
S částečným předstihem se nám podařilo zrealizovat potřebné úpravy v přízemí bývalé budovy finančního úřadu,
a tak již zde vyřizuje potřebné náležitosti stavební úřad,
podatelna, matrika, evidence obyvatel, CzechPoint, pokladna i finanční odbor. V tomto měsíci opravíme uvolněné prostory v přízemí MěÚ pro odbor správy majetku,
který do těchto prostor bude následně přemístěn.
Další záměr, který se podařilo dokončit, je projekt integrovaného záchranného systému, jehož součástí byla
i výměna sirén na budově MěÚ a hasičské zbrojnice. Zároveň bylo instalováno celkem 86 rozhlasových hnízd.
V současné době probíhá zkušební provoz, a tak prosíme

SLOVO OBČANA K NÁMĚSTÍ?
Vážení čtenáři Březnických novin, zařekl jsem se, že
se již k tendenčním článkům na téma náměstí nebudu
vyjadřovat. Diskusi na toto téma jsem shrnul slovy: kdo
nechce naslouchat, neuslyší.
Nemohu ale nečinně přijmout záměrně prezentované
fabulace a nepravdivé údaje, které ve svém článku uveřejnil pisatel, který je prý přihlášen k trvalému pobytu
na úřední adrese Městského úřadu v Rožmitále. Skutečně nepotřebujeme takovéto hraběcí rady, jak co zde
v Březnici máme dělat či děláme špatně. Ujišuji vás, že
se každodenní prací snažíme přivést naše město k rozkvětu a ne k úpadku! Ano, každý občan má právo vyjádřit svůj názor. Pokud ale argumentuje fakty, neměly by
být vědomě nepravdivé. A nebo účel světí prostředky?
J. Štěrba

o určitou toleranci při realizaci tohoto projektu. Zároveň
upozorňujeme, že jsme již plně zapojeni do celostátního
systému ochrany obyvatel, s čímž mimo jiné souvisí i pravidelná zkouška sirén vždy v první středu v měsíci v poledne.
Tentokráte mám i pro naše nejmenší dobrou zprávu.
Uspěli jsme i s projektem „les mezi školkami“, kde jsme
získali téměř pětimilionovou dotaci. Stavbu tohoto dětského hřiště bychom chtěli dokončit v příštím roce.
Ani v průběhu prázdnin nezahálíme a připravujeme veškeré materiály potřebné k podání dalších žádostí o granty na námi zamýšlené projekty. Namátkou uvedu záměr
odbahnění Sázky, dvou rybníčků v Předním Poříčí, stavbu kompostárny, zateplení a rekonstrukci střechy kulturního domu, rekonstrukce komunikace Za Nádražím, zateplení 1. a 2. MŠ.
V tomto měsíci nás čeká rekonstrukce části chodníku
v Sadové ulici, budeme pokračovat i rekonstrukcí dvou
úseků chodníku od vlakového nádraží, konkrétně úsek
u Špýcharu a u Sázky. V příštím roce po nutném zpevnění svahu dokončíme rekonstrukci chodníku v úseku okolo zámku.
Podařilo se nám dohodnout možnost stomatologického
ošetření v pražské poliklinice a zároveň jednáme o zajištění lékařky této polikliniky na pracovišti v Březnici, kde
jsme již provedli potřebnou rekonstrukci ordinace.
Pravděpodobně v příštím měsíci se opět sejdeme u volebních uren. Změna volební místnosti se bude týkat voličů
z obvodu č. 3, kteří letos prvně odvolí v zrekonstruovaných prostorách bývalé jezuitské koleje obecně známých
pod označením konvent.
Závěrem bych chtěl popřát všem školákům vykročení
správnou nohou do nového školního roku a vám všem
krásné září.
Jiří Štěrba
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Z MĚSTA

Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 25. 6. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 21. 5.
2013 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 29. 5.
2013.
3. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10. 6. 2013.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. a) závěrečný účet města Březnice za rok 2012 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad
b) účetní závěrku Města Březnice za účetní období 2012, sestavenou ke dni 31. 12. 2012
c) hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok
2012.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
2. Uzavření smlouvy č. 11098611 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora je určena na
akci „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Březnice“. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Přijetí účelově vázaného daru od Nadačního fondu pro Březnici na restaurování obrazu Ludvíka Kuby „Dvoreček“ ve
výši 20.000,- Kč a na opravu části mobiliáře – čtyř židlí z pozůstalosti Ludvíka Kuby ve výši 14.520,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. Přijetí účelově vázaného daru ve výši 2.500,- Kč od Občanského sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice na
pořízení nového rámu obrazu Ludvíka Kuby „Březnický
most za oblačna“ a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
5. Překlenovací úvěr u České spořitelny a.s. v celkové výši
10.000.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul)
Návrh usnesení byl přijat.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2013 dle přílohy.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
7. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.p.č. 398/1 - zahrada o výměře cca 32 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu 255,- Kč za m2.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
8. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 352/1 o výměře cca 800 m2 za cenu 350,- Kč/m2
v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

9. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.p.č. 352/1 a 355 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 nepřítomen: 1 (Procházka)
Návrh usnesení byl přijat.
10. Uzavření směnné smlouvy mezi městem Březnice a JUDr.
V. B. Praha, na základě které město Březnice smění pozemky č. parc. 491/2 o výměře 348 m2 a č. parc. 569, o výměře
809 m2 oba kat. území Přední Poříčí a obec Březnice, které
jsou doposud v jeho vlastnictví za pozemek č. parc. 479/3
o výměře 914 m2 kat. území Přední Poříčí a obec Březnice,
který je doposud ve vlastnictví JUDr. V. B., za podmínky, že
současně s výše uvedenou směnnou smlouvou bude uzavřena směnná smlouva mezi městem Březnice a manžely
JUDr. V. B. Praha a K. B. Praha na základě které město
Březnice smění pozemek č. parc. 163/3 o výměře 2.098 m2
kat. území Přední Poříčí a obec Březnice, který je doposud
v jeho vlastnictví za pozemek č. parc. 472 o výměře 2.392
m2 kat. území Přední Poříčí a obec Březnice, který je doposud ve společném jmění manželů JUDr. V. B. a K. B.. Směna
pozemků bude provedena bez finančního vypořádání. Záměr směny byl zveřejněný na úřední desce města Březnice
od 3. 6. 2013 do 20. 6. 2013. Veškeré náklady spojené se
směnou pozemků hradí žadatel. Dále zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
11. V souladu s § 85, odstavce a, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku p.p.č. 930/2
o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Březnice firmě ČEZ Distribuce a.s., Děčín za cenu 800,- Kč za m2. Záměr prodeje byl
zveřejněný na úřední desce od 3. 6. 2013 do 20. 6. 2013.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující strana. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení ZM č.130416/11, č.130416/12 a č.130416/13
ze dne 16. 4. 2013. Zastupitelstvo města souhlasí s navrženými záměry (ID 17, ID 18, ID 19, ID 20, ID 21 a ID 22)
v rámci "Studie proveditelnosti revitalizačních opatření
a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích", které by byly částečně realizovány na pozemcích města Březnice p.č. 1694/1, p.č. 1694/4, p.č. 2349/21, p.č. 2349/22, p.č.
1680/9, p.č. 1711/22, p.č. 1726, p.č. 1727/1, p.č. 1739, p.č.
625, p.č. 943/5, p.č. 943/7, p.č. 1084/41, p.č. 1137/12, p.č.
2228 a p.č. 2349/48 vše v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 11 proti: 1 (Doul) zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Jiří Beran v. r.
Ing. Petr Procházka v. r.
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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 ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 13. 8. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 25. 6.
2013 a zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledek výběrového řízení na akci „Březnice - Chodník v ul.
L. Kuby - předláždění“. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Březnice - Chodník v ul. L. Kuby - předláždění“
a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou JMZET s.r.o.,
Příbram, za nabídkovou cenu 897.596,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. výsledek výběrového řízení na akci „Březnice - Chodník v ul.
Sadová - předláždění“. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Březnice - Chodník v ul. Sadová - předláždění“
a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou VIVA, spol. s.r.o.
- Kamenické práce, Hudčice, za nabídkovou cenu 137.311,Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 25. 6.
2013.

spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 352/1 o výměře cca 800 m2 za cenu 350,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice manželům Mgr. Z. a Mgr. M. K., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 3. 7. 2013 do 22. 7. 2013.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Doul v. r.
Mgr. Oldřich Motáň v. r.

5. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 2. 7.2013.
6. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 7. 2013.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Zadat Ing. Václavu Urešovi – projekty vodohospodářských
staveb a inž. sítí, Příbram zajištění technické části zadávací
dokumentace stavby „Splašková kanalizace Martinice“ v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
2. Záměr zveřejnit výběrové řízení na uzavření smlouvy ohledně investičního úvěru na financování projektu ,,Splašková kanalizace Martinice" ve výši 5.000.000,- Kč.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Podání žádosti o dotaci do 50. výzvy z fondu OPŽP prioritní
osy 3.2.1. – realizace úspor energie (snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov - zateplení obvodových plášů a střešních
konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových konstrukcí)
a závazek spolufinancování akce městem ve výši cca 30%
z celkových nákladů. Zastupitelstvo města Březnice čestně
prohlašuje, že akci „Kulturní dům Březnice“ zařadí do rozpočtu města.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2013 dle přílohy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
5. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej části pozemku p. č. 398/1 o výměře cca 32 m2 za cenu 255,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice
panu T. S., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 3. 7. 2013 do 22. 7. 2013. Veškeré náklady

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Přemístění kanceláří
MěÚ Březnice
na adresu:

BŘEZNICE
Blatenská ulice čp. 53
(budova bývalého finančního úřadu)

od 19. srpna 2013
Odbor vnitřních věcí MěÚ Březnice
- podatelna
- evidence obyvatel
- evidence hrobů
- matrika

Stavební úřad Březnice
a od 26. srpna 2013
Finanční odbor MěÚ Březnice
- pokladna
- poplatky

!!Úřední hodiny a kontakty se nemění!!
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Významné životní výročí oslaví
85 let – Zdenka Zelenková, Březnice 525

Sňatek v Březnici uzavřeli
29. 6. 2013
zámek
Lenka Dragounová, Ostrov
Pavel Hošek, Příbram
6. 7. 2013
zámecká kaple - římskokatolická farnost
Eva Štefanová, Bubovice
Ondřej Trčka, Březnice
12. 7. 2013
radnice - reprezentační sál
Zuzana Malichová, Praha
Ondřej Vaňha, Praha
13. 7. 2013
zámek
Miroslava Hodoušová, Kozárovice
Luboš Kozelka, Příbram
Pavla Motyková, Praha
Roman Fík, Praha
Peter Pavĺuška, Slovensko
Petra Kratochvílová, Chrást
20. 7. 2013
zámek
Kateřina Jirotková - Příbram
Vladimír Havlík - Příbram
Kateřina Burešová, Rožmitál pod Třemšínem
Ashley Sadler, Velká Británie
reprezentační sál - radnice
Veronika Ptáčková, Boješice
Lubomír Trefný, Hvož any
27. 7. 2013
zámek
Eva Rašková, Březnice
Michal Bučko, Rožmitál pod Třemšínem
10. 8. 2013
zámek Březnice
Zuzana Škardová, Obecnice
Marek Cihelka, Podlesí
Jana Slepičková, Jelence
Josef Hovorka, Bor
závodiště Tochovice
Jiří Chaloupka, Tochovice
Zuzana Bérová, Praha
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VZPOMÍNKA
Dne 10. září tomu bude třicet let,
kdy nás opustil náš bratr

Bohouš Šimánek z Březnice.
Vzpomínají sourozenci s rodinami.
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Z MĚSTA / SPCCH

SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 4. září
2013 a 2. října 2013 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30
hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel,
malé opravy, rady. Schůze výboru bude 4. září 2013.

P Ř I P R AV UJ E M E
V měsíci září plánujeme podzimní tematický výlet. Uskuteční
se v druhé polovině měsíce. Sledujte nástěnku ve skříňce na
domečku, budou zde později přesné informace.
5. 10. 2013 (sobota) – Cibulový jarmark v Hořovicích.

Zpráva o činnosti ZO SPCCH Březnice za léta
2008 - 2012
(připravila na Okresní shromáždění SPCCH v Příbrami
dne 27. 5. 2013, předsedkyně ZO Vlasta Forejtová)
K 1. 1. 2008 měla ZO 377 členů, k 31. 12. 2012 408 členů.
Každý rok se koná 11 výborových schůzí a 2 členské schůze.
Vždy v dubnu a říjnu. Na ČS vystupují s kulturním programem
děti 1. a 2. MŠ, základní školy a základní umělecké školy. Při
dvou ČS vystupovala i hudební skupina Osečanka, postižení
muži z výchovného ústavu Oseč na Strakonicku. Trvalým úkolem ZO je péče o opravy na domečku, který vlastníme. Jarní
schůze byly spojeny po tři roky s konáním dne zdraví a podzimní již řadu let s konáním tomboly, která má velký ohlas.
Pravidelně každý rok uskuteční našich 14 úsekářek v průměru kolem 90 návštěv u našich jubilantů a předají jim blahopřání a malý dárek.
Dlouhou řadu let pořádá ZO pro členy pobyty na Šumavě v Železné Rudě, většinou dva týdenní pobyty v roce. Jeden pobyt
byl uskutečněn i v termálních lázních v Ma arsku. Od roku
2008 konáme i vlastní ozdravné pobyty a to 3x v hotelu Polonia - Mariánské Lázně, 1x v hotelu Renospond Zderaz na Vysočině a 1x ve Wellness hotelu Centrál Klatovy. Během tohoto pobytu se uskutečňují i zájezdy do okolí.
Naši členové se zúčastňují každý rok i rekondic pořádaných
OV SPCCH a OV STP. Finančně i pomocí se podílíme na mikulášské besídce pro postižené děti okresu Příbram pořádané
OV STP. Pravidelně každé 2 měsíce od prosince 2009 zajišujeme poradnu pro sluchově postižené, kterou provádí i sama
předsedkyně OV SPN paní Fišerová.
V roce 2008 a 2009 jsme vydávali pro členy Zpravodaj, který
byl finančně a hlavně časově náročný při roznášení. Od roku
2009 využíváme Březnické noviny, kde naše kronikářka má
pravidelnou rubriku „SPCCH informuje“.
Po dobu 5 let od roku 2006 do roku 2011 jsme řešili pro potřebné občany Březnice možnost napojení na tísňové volání
„Život 90“, hlavně z důvodů nezájmu státních orgánů.
V letech 2008 a 2009 jsme zajistili 4 měření osteoporózy pro
členy, ale i pro ostatní občany ve spolupráci s Městskou knihovnou a Infocentrem, která přijímala přihlášky, uskutečnila Revita Písek s účastí více než 110 občanů. Tři roky jsme žádali o
schůzku se starosty mikroregionu Březnice a až říjen 2009 byl
úspěšný a po podání informace o činnosti se některé obecní
úřady podílí i finančním příspěvkem.
Od roku 2009 máme smlouvu o spolupráci s VOŠ a SOŠ Březnice, uskutečnili jsme v jejich prostorách 1 divadelní představení, kterého se zúčastnili i studenti a byli jsme pozváni na
seminář z oblasti zdravotnictví.
Pro členy zajišujeme zlevněné permanentky do solné jeskyně
Ravak Příbram a od roku 2010 plavenky do bazénu Příbram
od OV STP. Naše členky se zapojily do pletení obvazů pro nemocné leprou v Indii a předali jsme 77 obvazů od 20 členek
a občanů. Účastnili jsme se Společenského večera pro seniory
(pokračování na str. 5)
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SPCCH V BŘEZNICI informuje
(dokončení ze str. 4)

pořádaného OV SPCCH a OV STP, 21 členů se zúčastnilo Krajského setkání org. SPCCH v Mladé Boleslavi, kde jsme představili naše kroniky, fotodokumentaci a výstřižky z novin o naší
činnosti. Tuto prezentaci jsme zásluhou naší kronikářky Jany
Štefanové měli i na setkání rodáků v Březnici.
Na povodeň v roce 2010 pro obec Heřmaničky jsme poslali příspěvek 2000,- Kč.
Zajistili jsme prodej 140 kusů vůní Eda, vyráběné chráněnou
dílnou postižených Kostice, provedli jsme sběr 13 kusů vyřazených autolékárniček jako pomoc rozvojovým zemím a pro
14 občanů Březnice jsme zajistili euroklíče, aby nemuseli jezdit do Příbrami.

Nadace Václava a Livie Klausových nabídla MěÚ Březnice
zdarma uskutečnění počítačového kurzu pro seniory, kterého se
zúčastnilo 12 našich členů.
V oblasti kultury a zájezdů jsme spolupracovali se ZO SPCCH
Rožmitál p.Tř.
Zájezdy a divadla:
2008 2009 2010 2011 2012
Zájezdy
6
8
5
8
10
Divadla
1
4
4
4
8
Předplatné divadlo
10
10
10
(10 předst.)
Vystoup. zahr. souborů
1
1
1
1
Za výbor SPCCH připravila
Jana Štefanová

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Prodali pervitin za tři miliony korun!
Na Příbramsku proběhla v červnu další akce na dealery drog.
Na začátku tohoto měsíce byly na Sedlčansku zadrženy tři osoby prodávající od roku 2010 pervitin asi osmdesátce odběratelů. U jednoho z nich byl zdokumentován prodej asi 2,5 tisíc
dávek. Nyní následovala další, ještě větší akce, na Příbramsku
dosud největší zátah na prodejce drog.
Příbramští kriminalisté několik měsíců skládali jednotlivé
střípky, které nakonec zapadly do konečného uceleného obrázku. Několik desítek policistů, kteří se akce s krycím názvem
„Čestmír“ účastnili, zadrželo během pěti dnů celkem sedm
osob a provedli devět domovních prohlídek.
První pastička sklapla dne 16. června, kdy jel 23letý cizinec
nakoupit drogy do jiného kraje, při zpáteční cestě jej strážci
zákona zadrželi. Nalezli u něj 20 gramů pervitinu. Při domovní prohlídce se pak nestačili divit, ve svém obydlí měl muž
nelegálně drženou zbraň a větší množství vojenských výbušnin.
Následoval zátah na dalšího z dealerů - 22letého muže, ten
měl u sebe 13 gramů drogy a doma značné množství kradených
věcí, které přijal jako platidlo za psychotropní látky. Během
dalších dnů bylo postupně zadrženo ještě pět osob ve věku 28 58 let z Příbrami a z Březnicka.
Šlo o rozsáhlou dealerskou sí několika dobře spolupracujících
pachatelů, kteří do Příbrami dva roky dováželi a následně prodávali pervitin. Zdokumentován je prodej neskutečného množství, šlo o dva kilogramy! To lze rozdělit přibližně na 20 tisíc
dávek a zpeněžit za tři miliony korun. Zadržením pachatelů
tak kriminalisté přerušili téměř dva roky fungující tranzit pervitinu do Příbrami. Za zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí dvěma z nich dva až deset let nocování na vězeňském kavalci
a ostatním jeden až pět let odnětí svobody.

Alkohol a drogy za volantem
Tři motoristé jeli pod vlivem alkoholu. Dne 22. června v noci
projížděl 24letý řidič přes Březnici. Při kontrole policisté zjistili, že test na drogy je u něj pozitivní na pervitin. Asi hodinu
poté řídil s 1,31 promile alkoholu 25letý šofér. Hlídka jej zastavila v Počapské ulici. Další opilý řidič (23 let) jel dne
20. června přes obec Drahenice. Přístroj u něj naměřil zbytkový
alkohol, a to 0,13 promile.

Dopravní nehody
Dne 19. června dopoledne se odehrál karambol v Březnici.
36letý řidič jel od pošty směrem k zámku a z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl octavií. Ten den ráno se
také stala nehoda mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemší-

nem. 28letá motoristka začala předjíždět traktor a nevšimla si,
že už je předjížděna jiným osobním vozidlem. Následující den
vběhl srnec pod kola projíždějící octavie, a to na silnici mezi
obcí Hudčice a Březnice.
S fordem jel dne 9. června navečer přes obec Tochovice 24letý
muž. Při průjezdu levotočivou zatáčkou přejel do protisměru,
kde narazil do boku zde projíždějící octavie.

Skončil na záchytce
Na záchytce skončil dne 18. června 31letý muž. Projíždějící
hlídka dotyčného spatřila u hlavní brány do zámecké obory,
kdy ležel půlkou těla na silnici. Policistům zjevně opilý muž
neustále nadával a vyhrožoval fyzickým napadením, a tak byl
převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Dvě vykradená auta
Z vozidla, které majitel zaparkoval dne 12. června v obci Třebsko, kdosi odcizil bourací kladivo v hodnotě 36 tisíc korun.
Z jiného auta, které stálo necelou hodinu neuzamčené dne
7. června v obci Vacíkov, vzal neznámý zloděj 6,5 tisíce korun,
doklady a platební karty.

Odcizené tele, vykradený sklad
Pětačtyřicetikilové tele a dvoukolový vozík zmizely mezi 9.
a 11. červnem z obce Chrást. Vzniklá škoda činí 13 tisíc korun.
Dne 27. června v noci zavítal nezjištěný pachatel do prodejny
potravin v Bubovicích. Dovnitř se dostal po vypáčení dveří
a odnesl si odtud 117 krabiček cigaret, drogistické zboží,
17 balení džusů a osm set korun v drobných mincích. Celkem
po jeho nájezdu vznikla škoda 16 tisíc korun.

Jeli bez řidičského oprávnění
Doklady k řízení vozidla nepředložil dne 25. června 27letý řidič felicie. Hlídka jej kontrolovala v ulici V Koleji. Při lustraci
policisté zjistili, že ještě rok má muž platný zákaz řízení. Opakovaně byl zastaven i 30. června.
V neděli dne 30. června, asi tři hodiny po půlnoci, se hlídce
snažil ujet nezletilý mladík jedoucí v osobním vozidle. Policisté jej stavěli na Březnicku pomocí červené baterky. Dotyčný
zastavil asi 30 metrů před nimi a poté začal couvat, následně
se otočil a ujel. Hlídka jej okamžitě začala pronásledovat. Řidič
zastavil v jedné obci a schoval se do stodoly, kde jej následně
strážci zákona našli. Motorista měl v dechu 1,3 promile alkoholu a bylo zjištěno, že řidičské oprávnění pro skupinu B nevlastní. „Řidičák“ u sebe neměl ani 58letý muž, který jel dne
12. července přes Tochovice. Zákaz má platný až do května
příštího roku.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Září
1. 9. 1863 započato s úpravou místa pro hospodářskou výstavu. Tyto přípravy skončeny 7. 9.
(před 150 lety)
1. 9. 1860 uspořádali studenti s kolegy z Písku zádušní
slavnou mši na pamě P. Jiřího Plachého, obránce Starého města Pražského proti Švédům v roce
1648, domněle pochovaného v kostelní hrobce.
Zde je však pohřben jeho strýc a jmenovec, zpovědník Přibíka Jeníška z Újezda (před 153 lety)
2. 9. 1860 pokračováním Plachého oslavy konána v sále
„U Krejčů“ akademie, jejíž výnos věnován jako
odměna za napsání novely z dějin Březnice (před
153 lety)
6. 9. 1926 ustaven „Rybářský spolek“, do něhož přihlášeno
25 členů. Předsedou zvolen Václav Otta, jednatelem Jar. Zoubek, pokladníkem Emil Pelikán
(před 87 lety)
7. 9. 1401 se připomíná bubovický plebán Jakeš bozeňským děkanem (před 612 lety)

12. 9. 1846 v den narozenin Hanuše z Kolovrat přijel do
Březnice ministr František Antonín Kolovrat Libštejnský (před 167 lety)
18. 9. 1938 slavnostně otevřen patriarchou PhDr. A Procházkou nově vystavený „Husův sbor“ (před 75 lety)
27. 9. 1858 malíř Hezog z Plzně obnovil malby na kapličce u
mostu, přičemž objevil na obraze letopočet 1758
(před 155 lety)
28. 9. 1858 zavražděna ve Slavětíně Marie Kalátová, žena
tamního myslivce, ze žárlivosti Karolinou Sýkorovou. Nejprve usuzováno na sebevraždu a nešastná pochována 30. 9. v Bělčicích bez církevních obřadů (před 155 lety)
29. 9. 1946 otevřena v zámku výstava fotografií umělecko historických památek z Březnice a okolí, uspořádaná rodáckým spolkem Bozeň (před 67 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů 1966 - 1969
Alena Heverová

HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA 1863 V BŘEZNICI
Roku 1863 - před 150 lety - byla v Březnici jako jedna
z prvních na českém venkově uspořádána hospodářská
výstava. Zásluhu o to si získal Karel Kulich, absolvent
Hospodářského ústavu v Libverdě. Do služeb Hanuše
z Kolovrat byl přijat dekretem ze srpna 1855 a začal
v Březnici jako adjunkt svoji životní dráhu.
Zde se setkal se svým přítelem ze studií Hanušem Jurenkou a oba začali pracovat na zvelebování města i
kraje. K tomu účelu přispěly spolky: Beseda, z níž vycházely snahy, směřující k národnímu probuzení Březnicka a Okresní odbor hospodářské jednoty kraje Píseckého, zabývající se podporou hospodářského rozvoje
města a okresu.
Z akcí Hospodářské jednoty byly v té době dvě: založení Březnické záložny 31. 8. 1862 a uspořádání Hospodářské výstavy 8. září 1863. O první se zasloužil MUDr.
Hanuš Jurenka a druhá vznikla z iniciativy Karla Kulicha. Ten v červnu roku 1862 navštívil světovou výstavu
v Londýně a po návratu domů pod jejím dojmem pojal
smělý plán: uspořádat výstavu v přiměřeném rozsahu k
místním poměrům v Březnici.
Výborová schůze odboru, konaná 21. února roku
1863, přijala příznivě tento podnět a také na zasedání
ústředního výboru Hospodářské jednoty kraje Píseckého, konaného 21. května, se dostalo plné podpory. K.
Kulich předložil 29. června výboru ke schválení celý
program a organizaci. 20. srpna přijel do Březnice jednatel ústředního výboru, ředitel Lisý, aby projednal poslední přípravy tohoto odvážného podniku.
Karel Kulich zanechal podrobnou zprávu:
„Od 1. až do 7. září konaly se všemožné přípravy
k okrášlení a upravení místa pro výstavu, která se odbývala na poli za cihelnou. K tomu konci bylo 9 měr
toho odměřeno a šraňky obehnáno na čtyři strany.
Vpředu, a sice uprostřed, byla brána k východu, do níž
vedlo umělé stromořadí ke dvěma pyramidám a odtud
k lávce za prádelnou, kdež u můstku opět dva ověnčené
stály stromy. Uprostřed místa toho stál vkusně ozdobený stan, nad nímž vlály ohromné tři praporce v barvách
pana barona Hildprandtů černobílý, pana knížete ze
Schwarcenbergů modrobílý a pana hraběte Kolovratů
trojbarevný a kolem něho bylo osm stanů jiných, pod

nimiž na velkých stolech rozloženy byly plodiny a veškeré výrobky z hospodářství v píseckém kraji od rozličných rolníků a továrníků, pak z vůkolních panství, takže všechna odvětví hospodářství s krásnými exempláři.
Vpředu výstavního místa nacházelo se hospodářské nářadí a stroje všeho druhu, vlevo bylo stání pro koňský
dobytek, jenž ale skrovně byl zastoupen. Vpravo byly
zhotovené příhrady pro ovčí a vepřový dobytek, pak
drůbež a na zadní straně byla stání pro všechen hovězí
dobytek, jehož bylo nejvíce. Vcelku nacházelo se ve výstavě: 13 koňů, 115 kusů hovězího dobytka, 38 skopového, 14 kusů vepřového a asi 26 kusů drůbeže, pak 2 druhy králíků a 1 koza. Výrobků a plodin byla hojnost veliká, zvláště v semenech, v zeleninách, v ovoci, v medu a
obilí, též byly vystaveny hedvábné kokóny, v Březnici
poprvé vypěstované a několik uměle zhotovených úlů.
Otevřená výstava byla v 11 hodin, ve tři rozdílely se
ceny, jež v sobě zahrnovaly: 54 dukátů ve stříbře, jeden
stříbrný zlatník, 2 stříbrné tolary. Tyto ceny neb odměny rozmnoženy dobročinností hraběte Hanuše, připojením 6 dukátů ve zlatě a 10 tolarů ve stříbře. Konec výstavy pak byl v pět hodin večer.
S výstavou zároveň byla spojená valná hromada Krajské jednoty, jež se těšila hojného účastenství ze strany
rolníků a obecenstva a v níž debata se rozepředla při
rokování vyřknutých otázek. Místo výstavy bylo četnými práporci a věnci okrášleno, brána s hospodářskými
emblémy a nadpisy opatřená, takže příchozího zdravilo
„Vítejte nám!“ a odcházejícího „Sláva pokroku hospodářskému!“. Po celý čas výstavy hrála hudba.
Zajisté zůstane tento den památným. Březnice se takřka oblékla ve sváteční šat. Podniknutí moje osvědčilo
se výtečně.“
Zdařilý podnik, který zajistí našemu městu prvenství
na úseku hospodářského výstavnictví, byl bohužel poslední akce iniciativního Karla Kulicha v Březnici. Mladý hospodářský odborník byl již 31. srpna jmenován pojezdným na Kolovratském dvoře v Ježově, 20. září složil
jednatelství záložny, 11. října jednatelství hospodářského odboru a 15. prosince odejel na své nové působiště.
čerpáno: BKP 9/1970; VMS roč. IV/1, XVI/2-3; Konečný F.:
Věstník výstavy v Březnici
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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

ZÁŘÍ 2013

Mimořádné akce

Pravidelné programy

3. 9. od 10.00 h. Výlet na Stráž
společná svačinka v přírodě, koná se pouze v případě počasí bez
deště, krup a hromobití, sraz na vrcholu kopce
8. 9. od 15.00 h. Narozeninová oslava MC Pampeliška
divadlo, výstava fotografií ze života MC, občerstvení, hry, více informací na samostatném plakátu
16. 9. od 17.00 a 17.30 h. Informační schůzky pro kurzy AJ
schůzka pro zájemce a rodiče dětí, kteří se hodlají v tomto školním
roce zdokonalovat v angličtině, více v samostatném článku
17. 9. od 17.30 h. Informační schůzka pro kurz NJ - začátečníky
nabízíme nový kurz pro úplné začátečníky s lektorkou Libuškou
Fořtovou, více v samostatném článku
19. 9. od 16.00 h. Paní svého času díky podnikání
Jste bez práce a uvažujete o živnosti? Máte zájem o rekvalifikaci
a rozvoj svých znalostí? Využijte bezplatných aktivit projektu společnosti GLE o. p. s. Zveme vás na představení tohoto projektu
v našem MC.
26. 9. od 16.00 h. Pampeliáda 2013
odpoledne pro kluky a holky a jejich rodiče, společná svačina na
závěr jako odměna za sportovní výkony, v případě nepříznivého
počasí bude zkrácený program v herně MC
P ř i p r a v u j e m e : přednáška s JUDr. Berchtoldem (3. 10.), Podzimní burza oblečení (od 14. 10.), výtvarná dílna pro rodiče

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA otevřena každé první úterý v
měsíci od 15.00 do 17.00 hod.
pondělí
od 10.00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti,
začíná 23. 9. 2013
od 15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY a
ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let, začíná 23. 9. 2013
úterý
od 10.00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY – dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Zuzkou Kocíkovou
od 9.15
ležím, lezu, sedím
od 10.00 chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou, noví zájemci vítáni, informace a
přihlášky na tel: 723 141 939
úterý
od 15.45 NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni,
začíná 17. 9. 2013
Další termíny jazykových kurzů budou upřesněny v průběhu
září, čtěte v samostatném článku.

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
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NABÍDKA KURZŮ V MC PAMPELIŠKA
Břišní tance
Kurz bude otevřený pro stávající i nové tanečnice, první
ukázková a informační hodina se koná 3. 10. 2013 od
18.00 hod. v herně MC. Předpokládaná cena za lekci je
45,- Kč, kurz bude otevřen při minimálním počtu 10
účastnic. Prosíme o předběžné přihlášení na tel. čísle
326 531 177, 775 620 780.
Lektorkou kurzu je Blanka Němcová.

Němčina pro úplné začátečníky
Nebojte se začít s učením v našem novém kurzu. Informační schůzka pro zájemce se koná 17. 9. 2013 od
17.30 hod. v učebně MC, přihlásit se můžete také na
tel. čísle 326 531 177, 775 620 780.
Lektorkou kurzu je Mgr. Libuše Fořtová.

Němčina pro pokročilé
Srdečně zveme nové zájemce do kurzu německého jazyka. Učíme se podle učebnice „Německy s úsměvem –
nově“ a právě probíráme lekci č. 9. Začínáme v úterý
17. 9. 2013 od 15.45 hod. v učebně MC.

ANGLIČTINA pro seniory mírně pokročilé
a „falešné začátečníky“
pokračování výuky z loňského školního roku, noví zájemci vítáni, informační schůzka a domluva o termínu

výuky bude 16. 9. 2013 od 17:30 hod. v MC Pampeliška Březnice.

ANGLIČTINA pro seniory začátečníky
kurz pro seniory začátečníky bude otevřen při minimálním počtu 6 účastníků, informační schůzka a domluva o
termínu výuky bude 16. 9. 2013 od 17.30 hod. v MC
Pampeliška Březnice.

ANGLIČTINA pro děti
pokračování kurzu z loňského školního roku, noví zájemci vítáni, kurz je určen pro děti z 5., případně 6. tříd
ZŠ, nejedná se o klasické doučování, ale o rozvíjení jazyka, především o překonávání zábran v cizím jazyce
mluvit, také o procvičení a upevnění znalostí ze školy,
minimální počet účastníků je 6, informační schůzka a
domluva o termínu výuky bude 16. 9. 2013 od 17.00
hod. v MC Pampeliška Březnice.
Lektorkou výše uvedených kurzů bude Mgr. Jitka Bartáková.
Předběžné přihlášení, přihlášky, platby a bližší informace průběžně v MC Pampeliška Březnice, na tel. čísle
326 531 177 a na informační schůzce v pondělí 17. 9.
2013 od 17.00 hod. pro rodiče a děti, od 17.30 hod.
pro seniory.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Zájezd do Velké Británie

LÉTOVÁNÍ 2013

Se Základní školou Březnice jsme ve dnech od 2. do 7. 6. 2013
uskutečnili zájezd do jižní Anglie. Jeli jsme společně s příbramskou školou autobusem přes Německo, Belgii a Francii,
kde jsme se následně v Calais nalodili na trajekt. Za hodinu
a půl jsme přistáli u bílých Dowerských útesů. První den našeho pobytu jsme navštívili zábavný park v Chessingtonu. Večer
jsme se sešli s našimi hostitelskými rodinami ve Worthingu,
přímořském městě poblíž Brightonu. Další ráno jsme vyrazili
směr Beachy Head a prohlédli si bílé křídové útesy. Odpoledne
jsme se přesunuli do Brightonu a navštívili Sea Life Center
a následně jsme si prohlédli historické centrum města s královským palácem Royal Pavilion. Poté jsme si užili také nákupní horečky. Čtvrtý den zájezdu nás čekala celodenní prohlídka
města Portsmouth a jeho historických doků. Navštívili jsme
slavné britské lodě, např. HMS Victory, s níž admirál Nelson
zvítězil v bitvě u Trafalgaru. Projeli jsme se na lodi okolo přístavu a nakonec jsme vyzkoušeli horolezeckou stěnu a různé
technické hříčky v Action Stations. Poslední den našeho pobytu
jsme strávili v hlavním městě Londýně. Zde jsme prošli historickou částí City of Westminster okolo budov parlamentu, Buckinghamského paláce a Westminster Abbey. Dokonce jsme viděli i slavné hračkářství a londýnským metrem se přesunuli do
čtvrti Camden Town, místa nákupů a zároveň třetí nejnavštěvovanější atrakce Londýna. Později odpoledne jsme se s Londýnem rozloučili na vyhlídkovém kole London Eye. Tam nás také
vyzvedli naši řidiči a věřte nebo ne, ohřáli nám párky s chlebem k večeři. ☺ Pak jsme vyrazili na cestu rovnou domů, posledním nočním trajektem do Francie. Ve dvě hodiny odpoledne jsme byli zpět u našich rodičů, plni nových dojmů a zážitků.

Tradiční letní dětský pobyt pořádaný Základní školou Březnice proběhl v týdnu od 21. 7. do 27. 7. 2013 již počtvrté
v penzionu U Jandů v Úborsku.
Po celý týden jsme zkoušeli různé výtvarné techniky. Vytvořili
jsme si spoustu výrobků, např. panenky a panáčky z tvrdého
kartonu, maňásky na ruku, zvonkohry z korálků, tiskli jsme
motivy na plátěné tašky, malovali na hedvábí. Na své výtvory
jsme byli patřičně hrdi a těšili jsme se, jak jimi obdarujeme své
blízké.
Jelikož se nám počasí velmi vydařilo, mohli jsme každý den
využít velký bazén u penzionu. Nechyběly ani zajímavé hry,
které si pro nás připravila vychovatelka Lenka. Ve čtvrtek, když
už nebylo takové horko, jsme se vlakem vypravili na vodní hrad
Švihov. I když tu mnozí z nás nebyli poprvé, všechny zaujal barvitý výklad slečny průvodkyně. Naštěstí jsme nepotkali žádnou
z historických postav, které prý na hradě dodnes straší.
Po celou dobu našeho pobytu nám energii dodávalo výborné
jídlo, které nám v penzionu vařili. Všem alespoň trochu chutnalo a jsme rádi, že jsme tu mohli být. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o nás celý týden starali, jak majitelům penzionu, tak paním učitelkám a maminkám z občanského sdružení Podbrdské tvoření.

Adéla Pospíchalová
žákyně ZŠ Březnice

Aneta Koubková a Míša Hanzlová
žákyně ZŠ Březnice
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DĚTSKÉ LÉTO 2013
– JUGENDAUSTAUSCH 2013
SRPŠ PŘI ZŠ BŘEZNICE
Ve dnech 16. 7. - 19. 7. 2013 se konalo v Březnici
poprvé „DĚTSKÉ LÉTO 2013“, které bylo pokračováním projektu Kinderkunstsommer 2013 Flecken-Zechlin a bylo určeno pro německé děti a mládež. Zúčastnilo se jej 11 dětí a mládeže ve věku 8 – 18 let. Projekt
byl realizován ve spolupráci s Česko-německým fondem
budoucnosti, s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a za podpory
MŠMT a ve spolupráci partnerských měst Lindowa a
Březnice a nese název „ROZJEĎ TO S TANDEMEM“.
V rámci partnerské spolupráce města Březnice a Lindowa bylo
na tuto akci pozváno 15 dětí spolu s doprovodem. Projektu se
zúčastnilo celkem 11 dětí z Lindowa a okolí a 3 sociální a pedagogičtí pracovníci jako doprovod v čele s panem Uwe Flockem, pracovníkem úřadu Lindowa, oddělení pro mobilní práci s mládeží.
Realizace projektu se ujalo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
Březnice ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti,
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a podpory MŠMT a ve spolupráci s Městem Březnice a VOŠ a SOŠ Březnice. Česko-německý fond budoucnosti, Česko-německé koordinační centrum Tandem v Plzni i Město Březnice převzali financování části nákladů za pobyt německých účastníků v Březnici.
Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních
kamarádství mezi českými a německými dětmi a mládeží, rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech a podpora motivace dětí k výuce cizího jazyka. Chceme, aby si děti
uvědomily skutečnost, že patříme k Evropě a jsme její součástí.
SRPŠ při ZŠ Březnice i vedení města Březnice chce především
podpořit zájem dětí a mladé generace o rozvíjení přátelských
vztahů mezi městem Lindowem a Březnicí i v budoucnosti.
Hlavním pořadatelem Dětského léta 2013 bylo SRPŠ při ZŠ
v Březnici za vydatné podpory Města Březnice a VOŠ a SOŠ
v Březnici. Účastníci byli ubytováni v domově mládeže VOŠ
a SOŠ Březnice a stravovali se ve školní jídelně ZŠ Březnice.
Na společné akci se v několika případech opět setkaly děti, které se již poznaly v červnu letošního roku ve Flecken Zechlinu
blízko Lindowa. Dětské léto 2013 se tak stalo přirozeným pokračováním projektu Kinderkunstsommer 2013, realizovaného
v červnu letošního roku SRPŠ při VOŠ a SOŠ Březnice rovněž ve
spolupráci s Tandemem a MŠMT a za finanční podpory v rámci
projektu „Rozje to s Tandemem“. Zástupci SRPŠ, rodiče, pracovníci, žáci a žákyně ZŠ Březnice a zástupci města Březnice
připravili pro německé účastníky bohatý program. V průběhu
4 dnů pobytu poznaly německé děti naše město a hlavní město
Prahu, zúčastnily se spolu s českými kamarády exkurze do sklár-

ny v Bělčicích, sehrály s českými dětmi zápasy ve volejbalu
a fotbalu, připravovaly s nimi společně k večeři lívance, naučily
se zazpívat českou písničku a zúčastnily se též táborového ohně
spojeného s opékáním vuřtů. Velkým zážitkem pro děti pak
bylo ubytování na 1 noc v české rodině. Organizátorům akce se
podařilo sehnat rodiny se stejně starými dětmi, takže byly děti
nuceny spolu navzájem komunikovat. A již to byla němčina či
angličtina nebo jen gestikulace, o zábavu bylo postaráno. Vzájemné dorozumění jim nečinilo vůbec žádné potíže, protože při
něm zažily spoustu legrace. Nadšení nebralo konce a děti si
měly celý následný den o čem povídat. Malý Rik si chtěl dokonce odvézt domů od Hadačů z Tochovic malé koátko. A protože
se německé děti nechtěly jen tak rozloučit, ještě v den odjezdu si
zahrály se žáky ZŠ Březnice odvetné zápasy ve volejbale a fotbale. Žáci ZŠ přišli na fotbalový zápas dokonce v dresech. Německé
družstvo vrátilo českému soupeři porážku, kterou utrpělo při
prvním zápase – tentokrát byl výsledek velmi těsný – 3 : 2.
Děkujeme všem těmto chlapcům za vzornou reprezentaci ZŠ.
Před odjezdem proběhla oficiální část, kdy německý pedagogický doprovod poděkoval řediteli ZŠ panu Mgr. Miroslavu Bělkovi a všem organizátorům za výbornou přípravu Dětského léta
a německé i české děti si vyměnily drobné dárky. Pan Uwe Flock
prohlásil, že německé děti si z pobytu v Březnici odvážejí spoustu úžasných zážitků a hlubokých dojmů. Poděkoval za velmi vřelé přijetí, kterého se všem účastníkům dostalo a ujistil nás, že
všechny děti chtějí v příštím roce do Březnice přijet znovu.
Projekt „Dětské léto 2013“ se opravdu velmi vydařil a splnil
tak svůj cíl. Vznikla při něm nová přátelství do budoucna a děti
poznaly, že sice můžeme každý mluvit jiným jazykem, ale přesto můžeme být kamarády a dorozumění nám nebude činit
žádné potíže. Věříme proto, že děti z březnické ZŠ získaly nyní
motivaci a chu poznávat děti a zem našich sousedů, a že se
příště rády zúčastní jak projektu Kinderkunstsommer 2014 ve
Flecken-Zechlinu, tak i projektu „Dětské léto 2014 – Jugendaustausch“ v Březnici, které budou v příštím roce pokračovat.
Ti starší se opět mohou zúčastnit projektu Jugendkunstsommer 2014 ve Flecken-Zechlinu.
Děkujeme i všem zúčastněným žákům i žákyním, rodičům
a pracovníkům ZŠ v čele s panem ředitelem Mgr. Miroslavem
Bělkou, kteří se podíleli na organizaci a zajištění projektu
a zastupitelstvu Města Březnice za finanční podporu. Naše poděkování patří též především paní Alici Fořtové a paní Petře
Bartoníčkové, které pomohly tento projekt realizovat a zúčastnily se celého jeho průběhu.
Za SRPŠ při ZŠ v Březnici
Mgr. Libuše Fořtová
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MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ LÉTO DĚTÍ
- KINDERKUNSTSOMMER 2013 FLECKEN-ZECHLIN
Ve dnech 24. 6. - 28. 6. 2013 se konalo ve Flecken
Zechlinu poprvé „Mezinárodní umělecké léto dětí“,
které navazuje na tradici „Mezinárodního uměleckého
léta mládeže a je určeno pro děti ve věku 8 – 13 let.
Zúčastnily se ho studentky dálkového studia VOŠ a
SOŠ Březnice spolu se 7 dětmi z Březnice a okolí. Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni
díky programu Rozje to s Tandemem! a ve spolupráci
partnerských měst Lindowa a Březnice.
V rámci partnerské spolupráce města Březnice a Lindowa
bylo na tuto akci pozváno celkem 8 dětí spolu s doprovodem.
Projektu se zúčastnilo celkem 7 dětí z Březnice a okolí a 3 studentky dálkového studia VOŠ a SOŠ Březnice oboru Sociální
práce a Sociálněsprávní činnost, které kromě svých rodičovských rolí plnily též roli dozoru. Realizace projektu se ujalo
Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SOŠ Březnice ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a podpory MŠMT. Česko-německé koordinační centrum
Tandem v Plzni převzalo financování části nákladů za dopravu
českých účastníků na místo setkání a zpět ve výši 10.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních
kamarádství mezi českými, německými a polskými dětmi, rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech
a podpora motivace dětí k výuce jazyka našich sousedů. Chceme, aby si děti uvědomily skutečnost, že patříme k Evropě a
jsme její nedílnou součástí. Chceme podpořit zájem dětí a mladé generace o rozvíjení přátelských vztahů mezi oběma našimi
městy a státy i do budoucna.
Hlavním organizátorem dětského uměleckého léta Kinderkunstsommer 2013 ve Flecken Zechlinu je Spolková země Braniborsko. V letošním roce se zde setkaly děti z Německa, Braniborska, Berlína a Čech. Po dobu jednoho týdne pracovaly děti
i jejich kamarádi spolu se svým dozorem v různých uměleckých
workshopech, které si mohly vybrat dle svého zájmu. Měly na
výběr ze čtyř workshopů – koláže, maňáskového divadla, tanečního a sochařského workshopu. Tyto workshopy vedou profesionálové a umělci, kteří se navíc velice rádi věnují práci s dětmi

a mladými lidmi a dovedou je citlivým přístupem zasvětit do
svého umění. Většina z nich sem jezdí každým rokem. Po necelém týdnu usilovného snažení předvedly naše děti a jejich noví
kamarádi svá díla na veřejné prezentaci a jejich pobyt byl zakončen veselou zábavou, hrami a grilováním. Hlavním dorozumívacím jazykem zde byla němčina, angličtina, ale děti se samozřejmě domlouvaly i pomocí gestikulace. Vzájemné dorozumění jim nečinilo vůbec žádné potíže, protože při něm zažily
spoustu legrace. Všichni účastníci se vrátili domů plni úžasných
dojmů a s obrovským nadšením vyprávěli o svých zážitcích.
Navázali zde nová přátelství a chtějí v nich pokračovat. Děti
přijely domů s přesvědčením, že v příštím roce se na „Kinderkunstsommer“ do Flecken Zechlinu určitě znovu vydají.
Projekt se tedy vydařil a určitě splnil svůj cíl. Položil základy
pro nová přátelství do budoucna a ukázal dětem, že přátele
můžeme mít kdekoliv na světě a máme-li stejný cíl, není jazyková bariéra vůbec žádnou překážkou.
Alice Fořtová

MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ LÉTO MLÁDEŽE
- JUGENDKUNSTSOMMER 2013 FLECKEN-ZECHLIN
Ve dnech 28. 7. - 2. 8. 2013 se konalo ve Flecken
Zechlinu v Braniborsku již podeváté „Mezinárodní
umělecké léto mládeže“, které je určeno pro mladé lidi
ve věku 16 - 26 let. Zúčastnili se jej studenti VOŠ
a SOŠ Březnice spolu s pedagogickým doprovodem
a mladí lidé z Březnice a okolí. Projekt je realizován
ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a za podpory
MŠMT a ve spolupráci partnerských měst Lindowa
a Březnice a nese název „ROZJEĎ TO S TANDEMEM“.
Letos již podeváté se konalo v Braniborsku Umělecké léto
mládeže „Jugendkunstsommer 2013“. Této akce se mohli
v rámci partnerské spolupráce měst Březnice a Lindowa (Mark)
zúčastnit již potřetí mladí lidé ve věku 16 – 26 let. Projektu se
zúčastnilo celkem 11 mladých lidí z Březnice a okolí, převážně
studentů VOŠ a SOŠ Březnice. Realizace projektu se ujalo
Sdružení rodičů a přátel školy při VOŠ a SOŠ Březnice ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mlá(pokračování na str. 11)
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MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ LÉTO MLÁDEŽE - JUGENDKUNSTSOMMER 2013
FLECKEN-ZECHLIN
(dokončení ze str. 10)

deže a podpory MŠMT. Česko-německé koordinační centrum
Tandem v Plzni převzalo financování části nákladů za dopravu
českých účastníků na místo setkání a zpět ve výši 10.000,- Kč.
Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních
přátelství mezi mladými lidmi, rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech, podpora motivace mládeže
k výuce německého jazyka a ke společnému soužití v Evropě.
Chceme, aby si mladí lidé uvědomili skutečnost, že jsou její
součástí a že zde mohou najít mnohem širší možnosti svého
uplatnění. Chceme podpořit zájem mladé generace o rozvíjení
přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi oběma spřátelenými městy a státy i do budoucna.
Hlavním organizátorem uměleckého léta mládeže Jugendkunstsommer 2013 ve Flecken Zechlinu je Spolková země Braniborsko. V letošním roce se zde setkali mladí lidé z Braniborska, Berlína, Polska, Ma arska a Čech. Po dobu jednoho týdne
vytvářeli mladí lidé svá díla v různých uměleckých workshopech, které si mohli vybrat dle svého zájmu. Měli na výběr z 8
workshopů – byly zde fotografický, filmový, výtvarný, graffiti,
taneční, divadelní, hudební workshop a stavba velkých loutek.
Tyto workshopy vedou profesionálové a umělci, kteří se navíc
velice rádi věnují práci s mladými lidmi a dovedou je velice

citlivým přístupem zasvětit do svého umění. Většina z nich
sem jezdí každým rokem a práce s mládeží je pro ně vším,
a proto ji dělají s láskou a porozuměním. Zřejmě díky tomu jsou
tak oblíbení a výsledky jejich úsilí jsou ohromující. Po necelém
týdnu pilné práce ve workshopech pod jejich vedením předvedli mladí lidé a jejich noví kamarádi společně svá díla na veřejné
prezentaci. Jejich pobyt byl zakončen veselou zábavou, tancem
a grilováním. Hlavním dorozumívacím jazykem zde byla němčina, angličtina, ale i polština, čeština a ruština. Mladí se domlouvali i pomocí gestikulace, kreslení a zažili tak přitom spoustu legrace. Všichni účastníci se vrátili domů plni úžasných dojmů
a zážitků. Seznámili se s mnoha novými lidmi a kamarády
a chtějí se do Flecken Zechlinu v příštím roce určitě zase vrátit.
Projekt se velmi vydařil a bezesporu splnil svůj cíl. Vznikly
zde základy pro nová přátelství do budoucna a mladí pochopili,
že dobré přátele můžeme mít nejen doma, ale i za hranicemi
naší země. Ukázal jim, že každé takové setkání člověka obohatí o nové zkušenosti a poznání zajímavých lidí, ale i o hlubší
poznání sebe sama. Věřím proto, že v příštím roce se jistě najdou zájemci o účast na jubilejním 10. ročníku Uměleckého léta
mládeže „Jugendkunstsommer 2014“, které se bude tentokrát
konat až na sklonku letních prázdnin tj. v druhé polovině srpna 2014.
Za VOŠ a SOŠ Březnice Alice Fořtová

Jak jsme prožívali 9. Umělecké mládežnické léto ve Flecken Zechlinu
V neděli 28. 7. 2013 jsme se vydali na 9. Umělecké mládežnické léto do Flecken Zechlinu v Německu. Brzy ráno jsme vyrazili autobusem z Příbrami do Prahy, odkud jsme pokračovali
vlakem do Německa. První a poslední nepříjemnost přišla po
příjezdu vlaku. Vagon č. 258, do kterého jsme měli zakoupené
místenky, prostě chyběl. Nezbylo nic jiného, než se věčně stěhovat na volná místa. I tak nám humor nechyběl a pětihodinová cesta utekla jako voda. V Berlíně jsme vyměnili rychlík za
osobní vlak a pokračovali do Gransee, kde na nás čekal přistaven mikrobus, který nás dovezl na místo dění, do DGB Jugendbildungsstätte ve Flecken Zechlinu.

byl pro všechny účastníky jedním „velkým mejdanem“
ve smyslu společné zábavy a legrace, která nebrala konce.
Spousta volného času nám dovolovala dělat, to co jsme chtěli.
A již to byly vzájemné pokusy o komunikaci s německými, maarskými a polskými účastníky nebo hry jako je stolní fotbal,
volejbal, fotbal, plavání či plavby v lo kách na jezeře a společné večery vyplněné vyprávěním o celodenních zážitcích
ve workshopech. Česká skupina působila nejveselejším dojmem a přitom byla současně hodnocena velmi kladně, stejně
jako její píle a úsilí ve workshopech. My Češi jsme se zkrátka
vyznamenali v tom nejlepším slova smyslu.

V hotelu obklopeném přírodou a jezery nás uvítal Uwe Flock.
Po ubytování následovalo seznámení s ostatními členy Mládežnického léta – Němci, Poláky a Ma ary. Poté také i představení
workshopů, ve kterých jsme následující týden pracovali. Výběr
byl široký a každý si vybral „to své“ – a již to byl workshop
fotografický, filmový, hudební, výtvarný, divadelní, taneční,
graffiti nebo výroba obrovských loutek.
Následující den jsme začali pilně pracovat v našich workshopech. Nedá se říci, že by byla nuda. Právě naopak. Celý týden

Po třech dnech jsme se chýlili do finále. Některé workshopy
pilovaly detaily až do noci. Přišel čtvrtek a s ním i velké finále.
Čtvrteční večer patřil ve Flecken Zechlinu pouze nám, účastníkům. Na zahrádce cukrárny, která se svažovala až k jezeru,
jsme měli prezentaci našich prací. Lidí se sešlo poměrně dost.
Nervozita stoupala, ale po prvním vystoupení opadla a večer
jsme si parádně užili. Pátek byl pak ve znamení návratu.
S krásnými vzpomínkami jsme se rozloučili a vydali na cestu
domů. Doufám, že se za rok všichni sejdeme a užijeme si opět
spoustu legrace.
Za VOŠ a SOŠ Březnice
Lenka Heřmánková
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Nové autobusy
za přispění evropských peněz
Praha 18. července 2013 – Společnost Arriva Praha s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha s.r.o.)
zahájila projekt modernizace vozového parku „Moderní autobusy společnosti VEOLIA
TRANSPORT“ s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace činí 26 359 000 korun.
Záměrem tohoto projektu realizovaného firmou Arriva Praha (Veolia Transport Praha) v období od
září 2012 do června 2014 je modernizace vozového parku nákupem 17 nových nízkopodlažních
autobusů splňujících emisní normu EURO 5, které umožní komfortní přepravu osob se sníženou
pohyblivostí a orientací. Z tohoto důvodu budou vozidla vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup i výstup cestujícím na invalidním vozíku i rodičům s kočárky.
„Cílem projektu je v rámci obnovy vozového parku zvýšení kvality úrovně veřejné autobusové
dopravy. Cestujícím, především občanům pohybujícím se na invalidním vozíku a starším lidem,
kteří mají problémy s mobilitou, chceme umožnit dostat se pohodlně jak na úřady, tak i do zdravotních zařízení nebo za nákupy. Zároveň chceme zvýšit ekologičnost dopravy a pomoci rozvoji
regionu, kterým je venkovská oblast spadající do Příbrami, Dobříše, Březnice a Sedlčan,“ uvedl
Petr Čihák, generální ředitel Arriva Praha. „Část dopravního výkonu má přesah i do Prahy, což
je odvozeno od potřeb obyvatel přilehlého regionu cestovat do hlavního města za prací a na úřady,“
dodal Čihák.
Pořízené autobusy budou nasazeny na linky v oblastech Příbramska, Březnicka, Sedlčanska
a Dobříšska s přesahem do hlavního města Prahy a budou provozovány v závazku veřejné služby
Středočeského kraje.
V současnosti Arriva Praha (Veolia Transport Praha) v provozovně Příbram nasazuje
do provozu 73 autobusů pro výkony v závazku veřejné služby. Jejich průměrné stáří
je 9,05 roku (stav k 30.11. 2012). Modernizací vozového parku realizací tohoto projektu se sníží průměrné stáří vozidel na 5,68 roku (stav k 31. 12. 2014).
Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
Společnost Arriva Praha je součástí skupiny Arriva po akvizici mateřskou firmou Deutsche Bahn.
Více informací o společnosti naleznete na adrese:

www.arriva-praha.cz

STOMATOLOGIE JEČNÁ
Nabízíme ošetření chrupu v nadstandardně vybavených ordinacích v Praze.
- Pří absolvování preventivní prohlídky na naší klinice, Vám proplatíme jízdné do výše 100,- Kč.
- O dalších úhradách jízdného se lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

Možnost objednání na tel.: 602 617 537

www.stomatologiejecna.cz

Smlouvy se všemi zdravotními pojišovnami.
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Volný seriál Březnických novin tentokrát představí rychtáře Obce baráčníků „Bozeň“
Březnice pana Jiřího Bimra
1. Co vás přivedlo k baráčníkům?
Do Obce baráčníků „Bozeň“ Březnice jsem byl přijat v roce
1995, přivedla mne mezi ně tetička Šmatláková.
Zaujala mne snaha o zachování tradičních českých krojů a zvyků, které upadají v zapomnění. Nyní jsem v důchodu, naposledy jsem pracoval v kamenolomu jako brusič žuly. V roce 2002
jsem se stal rychtářem, jsem tedy představitelem místní baráčnické organizace. Zvláštností rychtáře je takzvané rychtářské
právo, což je předmět, který vypadá jako ruka vyřezaná ze dřeva. Mám ji u sebe, když řídím naše schůze. V této souvislosti
nutno poznamenat, že v obci baráčnické se členky obce oslovují
jako tetičky a členové obce jako sousedé, dále máme syndičku,
tou v Březnici je paní Pavlína Kristková. Syndička je vlastně
jednatelkou, která vyřizuje všelijakou úřední agendu. Další důležitou osobou organizace je tetička berní, ta má na starosti
finance. Členský příspěvek je u nás 40,- Kč ročně. Březnická
organizace spadá pod XVIII. Podbrdskou župu nesoucí jméno
Tomáše G. Masaryka, která má sídlo v Příbrami. Ústředí baráčníků celých Čech je v Praze a nazývá se Veleobec baráčníků.
První baráčnická organizace vznikla v roce 1878.
2. Jaký má význam idea baráčnictví v dnešní době? Je
něčím pro dnešního člověka aktuální?
Baráčníci podporují zachování českých kulturních tradic v oblasti tance, hudby a zvyklostí. Mají dodnes svůj vlastní kroj,
jeho varianta pro ženy se nazývá česká Mařenka podle Smetanovy postavy Mařenky v opeře Prodaná nevěsta. Obdobný historický původ má i mužský kroj. Tvoří jej bílá vyšívaná košile,
světlá vesta, černé kalhoty, čepice a černé boty. Baráčníci pořádají pro veřejnost různé kulturní akce, v nichž seznamují s tradičními tanci, písněmi, hudbou a zvyky. Mezi takové tance patří například česká a moravská beseda.

3. Jaké jsou aktivity březnické Obce baráčníků?
Udržujeme kontakty s dalšími baráčnickými organizacemi
v Čechách, patří sem vzájemné návštěvy, například nedávno
jsme navštívili výroční schůzi na Kladně.
Dne 14. září tohoto roku oslavíme 75. výročí založení Obce
baráčníků v Březnici. Na tento den chystáme celodenní program. Od 9 hodin bude hrát před Kulturním domem kapela
Horalka ze Kdyně u Domažlic. Po 10 hodině vyjde průvod, jeho
trasu připravujeme. Od 13 hodin bude slavnostní sezení a na
něj naváže v 15 hodin staročeská veselice, která je určena pro
veřejnost. Obec baráčníků se soustavně podílí na veřejném životě Březnice. Zapojujeme se i do aktivit s partnerským městem Lindow, jehož delegace přijede na oslavy našeho výročí.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran

Pamětní medaile vydaná o. s. Bozeň, podrobný článek přineseme v příštím čísle BN. Medaili si může každý zájemce koupit
v cukrárně Zlaté časy na Náměstí.
Foto MUDr. J. Beran

ODPOVĚĎ REDAKČNÍ RADY BŘEZNICKÝCH NOVIN OBČANOVI
Málokdy se stává, že na jednu záležitost je jen jeden názor.
Není proto divu, že v případě něčeho tak zásadního jako je naše
Náměstí, jsou názory různé a je určitě dobré, když se na stránkách Březnických novin setkáváme nejen se slovem starosty, ale
i se slovem občana. Není pochyb, že čtenář nakonec dospěje
k názoru vlastnímu, ale zpravidla nemá zájem jej zveřejnit.
V prázdninovém dvojčísle Březnických novin vyšel článek čtenáře Jiřího Krůty ml. Slovo občana. Autor se v něm dotýká některých hledisek spojených s rekonstrukcí Náměstí, která však
je zbytečné zde podrobně vypisovat, protože jsou uvedena ve zmíněném novinovém článku (otištěném na straně 24, č. 7-8 2013).
Jelikož jde o důležitou věc, rada města na svém zasedání dne
11. 7. 2013 přijala Usnesení (č. RM12-2013/20) , v němž ukládá redakční radě Březnických novin projednat článek p. Krůty
„Slovo občana“ a své stanovisko uveřejnit v příštím čísle Březnických novin.
Je určitě dobře, když se nejasnosti vysvětlí a uvedou na
správnou míru. Redakční rada BN se proto sešla dne 22. 7.
2013 ve složení : MUDr. Beran ( předseda), PhDr. Kozlík, Mgr.
Moravcová, Mgr. Liebnerová, Mgr. Duková a za redakci BN paní
Bartoníčková. Jednání se zúčastnil jako host vedoucí Odboru
správy majetku Ing. Josef Melichar, který se k dotazům redakční rady vyjádřil tak, jak je níže uvedeno.
Následující údaje mohou veřejnost zajímat, a proto je zde uvádíme. Předpokládalo se, že celá akce bude stát 12 229 213 Kč
(bez DPH). Výsledná cena je 10 242 443 Kč ( bez DPH). Tato
cena vznikla po odečtení ceny prací, které nebyly provedeny,
a po připočtení ceny za práce jiné, které naopak byly provedeny nad rámec projektu. Proplaceno bylo 10 242 443 Kč bez
DPH a tato cena je konečná. Dotace proplacena ještě není, je-

jím poskytovatelem je Fond rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje. Průběh prací sledoval mimo jiné technický dozor investora a místostarosta města.
Pokud jde o tzv. sítě, neboli různá podpovrchová vedení uložená v místě nové dlažby, pak nová kanalizace je v úseku mezi
radnicí a poštou, ostatní kanalizace byla vybudována v roce
1998 a tudíž nebylo třeba ji vyměňovat ani opravovat. V úseku
mezi budovou, kde je spořitelna a Městská knihovna, a poštou
byl opraven teplovod. Byly vyměněny svody dešové vody
u všech nemovitostí na severní straně Náměstí. Nové je elektrické vedení v zemi. Původní je vodovodní potrubí, které je
staré 8 let a je v dobrém stavu.
Dopravní řešení je podle projektu schváleného Dopravním
inspektorátem Středočeského kraje a Odboru dopravy Okresního úřadu v Příbrami. Při kolaudaci nebyly k dopravnímu značení žádné připomínky.
Na novém Náměstí měly být vysazeny japonské višně, ty
však tvoří velkou korunu a místo nich byly vysazeny lípy, které
je možno zastřihovat.
Voda do průjezdů a sklepů, v případě běžných srážek, by zatékat neměla. Skladba kostek dláždění odpovídá návrhu projektantů, je schválená zastupitelstvem města ze dne 16. 12.
2012 a provedena pod odborným dozorem. Záliv pro autobusy
při komunikaci I/19 v projektu není. Dopravní tepna I/19 vedoucí podél celého Náměstí není v majetku města a nelze do
jejího povrchu zasahovat.
Věřme, že tyto údaje pomohou vysvětlit nejednu mylnou
domněnku a péče věnovaná těmto řádkům nebyla marná.
MUDr. Jiří Beran
za redakční radu Březnických novin
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Tématická výstavka knih „Domácí mazlíčci“

Září v dětské knihovně
■
■
■

První stránka – ostrovy – beseda pro 3. ročníky
Máš domácího mazlíčka – přines foto a pochlub se
Čteme společně – Pasáček a spící víly
– pohádka na září – družina

150. výročí narození Ludvíka Kuby
Město Březnice - odbor kultury V á s z v e n a

Literární kavárnu,
která ukončí „Rok s Ludvíkem Kubou“
v Březnici.

V neděli 29. 9. 2013 ve 13 hodin
se sejdeme před Galerií Ludvíka Kuby
- bývalou jezuitskou kolejí.
Po krátké procházce k domku, který zakoupili rodiče
manželky Ludvíka Kuby Olgy, uzavřeme první sezónu
v prostorách nové expozice tímto programem:
- četbou z knihy Tři hovory o umění, kterou při příležitosti
otevření 21. dubna 2013 věnovala paní Jitka Nováková,
vnučka malíře a vydavatele Jaroslava Janečka
- prohlídkou knih od L. Kuby a o L. Kubovi
- promítnutím dokumentárního filmu z roku 1951
„Ludvík Kuba“ od režiséra Jiřího Lehovce
(Film byl zakoupen od Národního filmového archivu
za finanční podpory MUDr. Ladislava Velebného.)
Touto cestou mu děkujeme.
Na setkání s Vámi se těší Alena Heverová
a Petra Bartoníčková

Ludvík Kuba - Spřežení
V závěru letošního roku připravuje Národní galerie v Praze
ke 150. výročí narození Ludvíka Kuby výstavu obrazů.

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Vondruška Vlastimil – Přemyslovská epopej I. – Velký král
Přemysl I. Otakar; Přemyslovská epopej II. – Jednooký král
Václav I. – romány o životě posledních přemyslovských králů
Phillipsová Stella – Tajemství tří – detektivní příběh z anglického pobřeží
Hánová Jiřina, Valena František – Betlémy – autoři této publikace, sami nadšení sběratelé a tvůrci, si nekladou za cíl encyklopedicky zmapovat všechny betlémy vyskytující se na našem území, ale
zaměřili se na tradiční lidové betlémy a tvůrce, kteří ve své práci na
klasické techniky výroby betlémů navazují
Jakešová P. D. – Smrt v sutaně – nejnovější případ inspektora
Dalglieshe; poklidný život anglikánské teologické koleje na drsném
pobřeží Suffolku naruší nález mrtvoly jednoho ze studentů pod sesutým útesem…
Frost Jeaniene – Věčný polibek temnot – ještě před pár dny
nevěřila na upíry, a te je jednou z nich a k tomu miluje jiného
upíra…
Simmons Dan – Flashback – Spojené státy roku 2036 už ani zdaleka nejsou takovou velmocí jako dřív, zmítá jimi ekonomická i politická nestabilita, násilí a terorismus, většina obyvatel je navíc závislá na vysoce návykové droze zvané Flashback
Braun Lilian Jackson – Kočka, která pískala na poplach;
Kočka, která sklidila aplaus; Kočka, Která cítila krysu – tři
další pokračování kočičích krimi
Carlyle Liz – Dvě malé lži – historický milostný román
Lancasterová Jen – Nádherně tlustá čili buchty nejsou řešení – kterak se jistá narcistka vydala na pou za poznáním, jestli za
její velkou zadnici může její život
Coetzee John Maxwell – Doba železná – v Kapském městě
v Jihoafrické republice umírá na rakovinu bývalá univerzitní profesorka, která celý život vzdorovala lžím a krutosti apartheidu, ale
přesto žila stranou jeho skutečných hrůz; te je najednou nucena
přihlížet brutálnímu běsnění, které tento režim způsobil
Coulter Catherine – Kouzlo Kalypsa – děj románu se odehrává
v exotickém Karibiku a je příběhem temperamentního mladého hraběte a jeho žádoucí a vtipné sestřenice, která se na ostrovech narodila…
Cartland Barbara – Láska na útěku – Marina je vyvolenkyní
štěstěny – velice bohatá, krásná a zasnoubená se stejně bohatým
a sličným mužem, který ji zbožňuje; zdá se, že osud je na její straně,
až na to, že ona sama nemiluje…
Hauschild Reinhard – Záliv v plamenech – tento román vnáší
světlo do událostí apokalypsy zhroucení německé obrany na baltském pobřeží Východního Pruska na jaře 1945
Rowlandová Laura Joh – Sněhová císařovna – v mrazivé divočině na konci světa čelí Sano Ičiró vražedkyni ze záhrobí…
Giacobini Silvana – Zavři oči – první příběh žurnalistky Chiary
Bonelliové – Chiara je veskrze moderní žena dnešní doby, televizní
moderátorka společenského seriálu, ale přesto má zvláštní dar –
vize, které ukazují střípky minulosti a v nich jednoho dne spatří
dámu, renesanční šlechtičnu, která na ni volá „Zachraň ji“…
Tucker Max – Snad v pekle čepujou – pravdivé příběhy
Richardsová Susan – Kůň, který si mě vybral – jedna žena,
několik koní a spousta lásky…
Šmíd Zdeněk – Dudáci a vlčí hlavy – tato publikace je souborem
parafrází na historické a folklorní motivy
Wilson Alan J., Brogan Des, McGrail Frank – Edinburské duchařské historky – poutavá sbírka více než stovky zlověstných a
strašidelných příběhů ze starého Edinburghu s dobovými ilustracemi
Baker Robin – Prazákon – Přežití v pekelném ráji – Za jak
dlouho se z lidí zbavených nánosu civilizace stanou šelmy?
Sussman Paul – Ztracená oáza – starý Egypt dvě tisíciletí před
naším letopočtem - skupina kněží putuje pouští, aby v jejích hlubinách ukryla posvátný předmět a uběhnou stovky let a píše se rok
1988…
Škápíková Jitka – Kdo kde straší – 52 rodinných výletů po stopách nejkrásnějších českých a moravských pověstí
Coulter Catherine – Píseň Válečníka – romantický příběh odehrávající se v Británii třináctého století
Erskinová Barbara – Království stínů – realita versus fikce, přítomnost a minulost……
Připravila Kateřina Štěrbová
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KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Prázdniny a dovolené utekly jako voda, život se nám
vrací do vyjetých kolejí a na krásné zážitky z cest zbyly
jen fotografie a vzpomínky. Musím se přiznat, že v letošním létě jsem na knihy moc času neměla. Neznamená to
však, že bych na ně zanevřela. Přečetla jsem jen jednu,
a to knihu americké spisovatelky Anne-Marie
O Connorové Dáma ve zlatém . Je to strhující příběh
slavného portrétu Adele Bloch-Bauerové a jeho tvůrce Gustava Klimta. Krásná Adele Bloch-Bauerová patřila na přelomu 19. a 20. století ke hvězdám vídeňské
společnosti. Gustav Klimt byl geniální malíř, který byl
uctíván i zavrhován vídeňskou smetánkou. Židovské
a křesanské rodiny se mísily, jedny měly peníze a druhé
šlechtické tituly a staleté tradice. Kniha začíná v časech
vídeňské secese, kdy nadaný a nespoutaný Klimt nemá
nouzi o dámy, které se chtějí nechat portrétovat. Jednou
z nich se stala právě Adele Bloch-Bauerová. Ti dva spolu
stvořili jeden z nejkrásnějších a nejzáhadnějších obrazů
moderní doby. Příběh obrazu však pokračuje i po jejich
smrti. Začíná 2. světová válka, bohatí a privilegovaní
Židé jsou ožebračováni, deportováni a vražděni. Z mecenášů umění a intelektuálů je rázem méněcenná rasa, jejich majetek rozkraden nebo zničen. Hrůzy války jsou
nekonečné a mnozí účastníci tohoto pravdivého příběhu
zaplatí svými životy…
Knihu si můžete půjčit v městské knihovně. Vyšla
v loňském roce, má 454 stran a je doplněna fotografiemi.
Krásné chvíle s dobrou knihou
přeje Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Andulčina cuketa
Ingredience: 500 g kuřecích prsou, 1 střední cuketa, 1 cibule,
1 paprika, kousek pórku, olej, sůl, oblíbené koření, drcený kmín,
150 g tvrdého sýra, 250 g těstovin
Postup: Těstoviny uvaříme obvyklým způsobem a scedíme.
Na rozpáleném oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibuli, přidáme maso nakrájené na kostičky, okořeníme a za stálého míchání
opečeme doměkka. Pak osolíme a přidáme na kousky pokrájenou
cuketu, papriku a pórek. Okmínujeme, promícháme, podlijeme trošičkou vody a asi pět minut podusíme. Pak vmícháme okapané těstoviny, směs přemístíme do pekáče vytřeného olejem, posypeme nastrouhaným sýrem a dáme na 10 minut zapéct do trouby (200°C).
Místo masa je možné použít houby, případně oboje.

Bramborový koláč s cuketou a sýrem
Ingredience: těsto: 300 g polohrubé mouky, 200 g vychladlých vařených brambor, 90 g hery, 1/2 sáčku prášku do pečiva, 1/2 lžičky soli,
1 lžička sladké mleté papriky, svazek zelené petrželky
náplň: 1 cuketa, drcený kmín, oregano, 3 - 4 stroužky česneku,
50 g másla, 150 g tvrdého sýra
Postup: Na vále smícháme mouku se solí, mletou paprikou, práškem do pečiva a posekanou zelenou petrželkou. Přidáme na kousky
nakrájenou změklou heru a najemno nastrouhané brambory. Rukama zpracujeme těsto (nejdříve se zdá, že bude moc tuhé, ale po
chvíli zpracovávání změkne). Máslo rozpustíme a důkladně jím vymažeme koláčovou formu nebo pekáček. Do zbytku másla rozmačkáme česnek. Těsto zformujeme do kulatého bochánku, rukama
zploštíme, dáme do formy a rozmačkáme po celé ploše. Poklademe
na tenká kolečka pokrájenou cuketou. Cuketu posolíme, poprášíme
kmínem a oreganem a potřeme česnekovým máslem. Vložíme
do trouby vyhřáté na 200°C, ztlumíme na 180°C a pečeme 30 minut.
Pak vyndáme z trouby, koláč posypeme strouhaným sýrem, vrátíme do trouby a necháme ještě asi 5 minut péct aby se sýr rozpustil.

Cuketové lečo

Město Březnice – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
pod vedením taneční školy

Gregoriádes Plzeň
1. lekce
2. lekce
3. lekce

Věneček

21. září
28. září
5. října
12. října
19. října
26. října
2. listopadu
9. listopadu
16. listopadu
23. listopadu
30. listopadu
7. prosince
14. prosince

Základní lekce
Prodloužená
Věneček

14.00 – 17.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
19.00 hod.

Prodloužená
4. lekce
5. lekce

Prodloužená
6. lekce
7. lekce

Prodloužená
8. lekce
9. lekce

- Vstup pouze ve společenském oblečení Každý z tanečníků je povinen prokázat se u vstupu
průkazkou.

Veškeré informace na tel. 318 682 153, 731 456 761
kultura@breznice.cz

Ingredience: 1 malá cuketka, 3 rajčata, 3 vejce, 1 cibule, 2-3 nožičky tenkých párků (nebo jiná uzenina), sůl, mletý pepř, oregano,
tvrdý sýr
Postup: Cuketu oloupeme a nakrájíme na kostičky, rajčata na kousky. Na oleji zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme cuketu
a za občasného míchání chvíli podusíme. K částečně změklé cuketě
přidáme rajčata a na kolečka pokrájené párky. Osolíme, okořeníme
a ještě chvíli podusíme. Až je cuketa úplně měkká, zalijeme obsah
pánve celými vejci a mícháme do zhoustnutí. Na talíři posypeme
strouhaným sýrem.

Pikantní pečená cuketa
Ingredience: 4-5 mladých cuket, sůl
marináda: 100 ml olivového oleje, 0,5 lžičky soli, 0,5 lžičky chilli,
špetka mletého pepře, 6 stroužků česneku, 1 lžíce sojové omáčky,
1 lžička oregana
Postup: Omyté cukety nakrájíme na řezy silné asi 1 cm. Z obou
stran osolíme a necháme vypotit asi 45-60 minut. Zatím připravíme
marinádu důkladným promícháním všech surovin. Z cuket slijeme
puštěnou vodu, osušíme je a naložíme do marinády na 1-3 hodiny.
Naložené cukety naskládáme na plech vyložený papírem na pečení,
vložíme do trouby a 15-20 minut pečeme při 220°C. Podáváme samotné s čerstvou zeleninou, nebo jako přílohu k masu, nebo místo
masa s bramborami, ... jak kdo chce.

Omeleta s cuketou
Ingredience na jednu porci: 1-2 vařené brambory, kousek cukety,
4-5 koleček salámu, olej, sůl, mletý pepř, 3 vejce
Postup: Na pánvi rozpálíme trochu oleje. Brambory nakrájíme na
kolečka, cuketu na čtvrtkolečka, nasypeme na pánev a osmažíme.
Pak brambory i cuketu rovnoměrně rozmístíme na pánvi a zalijeme
vejci rozšlehanými se třemi lžícemi vody a už nemícháme. Plotýnku
ztlumíme na minimum, vejce lehce osolíme, opepříme a posypeme
na proužky nakrájeným salámem. Pomaličku dosmažíme do úplného ztuhnutí vajec. Hotovou omeletu ozdobíme zeleninou a podáváme s chlebem.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013
(EHD - European Heritage Days)
Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou
kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
Mezi hlavní cíle EHD patří zlepšovaní informovanosti
o jiných kulturách, ochrana dědictví v nejširším slova
smyslu, uznávání a respektování všech kultur, bez ohledu
na jejich rozšíření a prosazování multikulturního přístupu.
Kulturní dědictví je devizou, kterou lze využít v boji proti
netoleranci a nesnášenlivosti, což má vliv nejen na rozvoj
ekonomický, ale také na rozvoj lidské společnosti. Je to
zároveň příležitost, jak propagovat aktivity v nových souvislostech a přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel
obce a regionu.
Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují národní témata, jejichž prostřednictvím se obrací pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního
a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího
v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je
to, k čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající
oblibě a zájmu.
V České republice se konají pravidelně od roku 1991,
vždy okolo poloviny měsíce září. Jejich národním garan-

tem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery národního garanta jsou Ministerstvo kultury
ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Aktuální seznam
všech přihlášených památek i program doprovodných
akcí najdete na webových stránkách www.ehd.cz.
Dny evropského dědictví 2013 jsou v ČR od 7. do
15. září 2013 a téma pro letošní rok je: „Památky v novém
světle".
Národní zahájení se uskuteční 7. září v Olomouci.
Dny evropského dědictví 2013 v Březnici budou
v sobotu 7. září od 14 hodin. Při akci nazvané „Březnická
jezuitská kolej ve světle Kubových obrazů“, Vás zveme
k vycházce kolem budovy, kde bývala farská zahrada,
sad s altánem, hospůdka i rybník. K prohlídce míst, kde
stávala fortna, lékárna, maštale.
„V novém světle“ rozsvítila bývalou jezuitskou kolej instalace obrazů Ludvíka Kuby, Bohumila Ullrycha, Aloise Moravce, Anny Sequensové a Jana Raffaela Schustera.
Doprovodným programem bude přednáška P. Davida Horáčka CSsR ze Svaté Hory „Jezuité v Čechách“.
Alena Heverová

Město Březnice - odbor kultury
pořádá při příležitosti

Dnů evropského dědictví 2013

„Březnická jezuitská kolej
ve světle Kubových obrazů“
sobota 7. září 2013
od 14 hodin
sraz u hlavního vchodu
do kostela
Vycházka okolo budovy,
kde bývala farská zahrada,
sad s altánem a hospůdka.
Prohlídka míst, kde stála fortna, lékárna, maštale. Návštěva Galerie Ludvíka Kuby.
Doprovodný program:
15.30 hodin přednáška P. Davida Horáčka CSsR ze Svaté Hory
„Jezuité v Čechách“
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Obec baráčníků
„BOZEŇ“ Březnice
Vás zve na oslavu

75. výročí založení

Obce baráčnické
„Bozeň“
sobota 14. září 2013

PROGRAM:
9.00 - 10.00 hod
prezentace
10.00 - 11.30 hod.
řazení průvodu a průvod
městem s hudbou
11.30 - 15.00 hod.
slavnostní zasedání
v kulturním domě
15.00 - 19.00 hod.
Staročeská veselice
K tanci a poslechu hraje
dechová hudba HORALKA.
Akce se koná za finanční podpory
Města Březnice.

D

E
2013

Město Březnice – odbor kultury V á s z v e n a k o n c e r t

v cyklu Březnických hudebních večerů

Přátelé Brahms a Dvořák
sobota 5. října 2013

od 19 hodin

reprezentační sál města Březnice

E

BHV

housle – klavír – umělecký přednes

D
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TENISTA JIŘÍ VESELÝ
v elitní stovce mužského
světového žebříčku
Březnický rodák, odchovanec tenisového klubu
TC Vitality Březnice o.s. a český daviscupový reprezentant Jiří Veselý se v pondělí 8. července poprvé
v kariéře probojoval do prestižní první stovky světového mužského tenisového žebříčku ATP. Momentálně se Jirka pohybuje okolo 80. místa, což mu zajišuje
účast v hlavních soutěžích největších světových turnajů, včetně grandslamového US Open v New Yorku.
Miloslav Hovorka

NÁBORY NA TENIS V TC VITALITY BŘEZNICE O.S.
Tenisový klub TC Vitality Březnice o.s. pořádá ve spolupráci s Tenisovou školou Jiřího Veselého v sobotu
14. 9. 2013 od 9.00 do 11.00 hod. nábor dětí a mládeže do tenisové školy. Nábor je určen především pro
děti ve věku od 4 do 12 let, přihlásit se však mohou
i starší zájemci. Pro všechny účastníky náboru je při-

praveno „sladké překvapení“ a fotografie s podpisem
českého daviscupového reprezentanta Jiřího Veselého,
odchovance našeho klubu. Více informací lze získat na
tel. čísle 776 634 047 nebo na webových stránkách
www.tenisova-skola.cz
Stanislav Veselý
místopředseda TC Vitality Březnice o.s.

JUDO KLUB KODOKAN
Je sportovní klub pro děti, mládež a ostatní zájemce
o sportovní zápas judo a základy sebeobrany. Judo klub
Kodokan vznikl na základě kroužku judo při MC Pampeliška. Zpočátku cvičily děti docházející na kroužek judo
v sále fitcentra pana Zbyňka Ceradského. Dětí bylo stále
více a prostor sálku nestačil. Oslovil jsem tedy paní Ivu
Ceradskou, učitelku ZŠ Březnice, a po dohodě začal kroužek od října 2012 pracovat v tělocvičně ZŠ. Docházející
chlapci prokázali, že je judo baví a že by rádi zkusili svoje umění na soutěžních tatami. To byl signál k založení
oficiálního judo klubu. A tak v dubnu 2013 byl kroužek
judo zaregistrován u Českého svazu juda pod názvem
Judo klub Kodokan. V následujících měsících žáci klubu
v kategorii přípravek (do deseti let) dosáhli pěkných úspěchů. Vždy po sedmiměsíční přípravě dokázali stanout na
stupních vítězů. Judo klub Kodokan bude i nadále cvičit
v tělocvičně ZŠ v Březnici.

A to každé pondělí a středu od
17 do 19 hod.
Cvičení v pátek
také od 17 do 19
hod. bude určeno cvičením základů sebeobrany. Školní rok
2013/2014 záhájí
v září Judo klub
Kodokan náborem
zájemců všech věkových kategorií.
Tímto zvu všechny, kdo by si chtěli judo vyzkoušet,
přij te v září do tělocvičny ZŠ v Březnici.
Karel Kříž, II.Dan Judo klub Kodokan
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DERBY

DERBY

DERBY

DERBY

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 2. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Tochovice
Neděle 1. 9. 2013 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

DERBY

DERBY

DERBY

DERBY

OP dorost sobota 31. 8. 10.15 h. SK Březnice 1918 - Tochovice
OP st. žáci neděle 1. 9.

14.30 h. SK Březnice 1918 - Podlesí

Přípravka - bude upřesněno

Bohutín - SK Březnice 1918

OP ml. žáci - bude upřesněno

Bohutín - SK Březnice 1918

III. třída

neděle 1. 9.

upřesněn Narysov - SK Březnice 1918 B

přípravka

středa

4. 9.

17.00 h. SK Březnice 1918 - Rožmitál
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 4. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Petrovice
Neděle 15. 9. 2013 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP ml. žáci čtvrtek 12. 9. 16.00 h. SK Březnice 1918 - Milín
OP st. žáci čtvrtek 12. 9. 17.30 h. SK Břez. 1918 - Malá Hraštice
OP dorost sobota 14. 8. 10.15 h. SK Daleké Dušniky
- Březnice 1918
B mužstvo III. třída
sobota 14. 9. 17.00 h. Hvožany - SK Březnice 1918 B
Přípravka - víkend 14. - 15. 9.
SK Březnice 1918 - volný los
ZKO (základní kynologická organizace) č. 254 Březnice
pořádá na cvičišti Březnice a v areálu SK Březnice 1918 v termínu
13. - 15. 9. 2013 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DLE ZVV3

Ne 8. 9. 17.00 h. B mužstvo III. třída
SK Březnice 1918 B - Obecnice

Příští víkend
So-Ne 21.-22. 9. bude upřesněno ml. žáci
Podlesí - SK Březnice 1918
So 21. 9. 16.30 h. A mužstvo I.B třída
Nový Knín - SK Březnice 1918 A
So 21. 9. 10.15 h. dorost OP
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/Zduchovice
So-Ne 21.-22. 9. bude upřesněno přípravka
Spartak Příbram B - SK Březnice 1918
So-Ne 21.-22. 9. bude upřesněno st. žáci
Jince - SK Březnice 1918
Ne 22. 9. 16.30 h. B mužstvo III. třída
SK Březnice 1918 B - Zduchovice

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Příští víkend
So 7. 9. 15.00 h. ml. žáci OP

SK Březnice 1918 - Hvožany

So 7. 9. 17.00 h. A muž. I.B tř. FK Lety - SK Březnice 1918 A
Ne 8. 9. 10.15 h. dorost OP

Stará Hu - SK Březnice 1918

Ne 8. 9. 10.30 h. přípravka

SK Březnice 1918 Spartak Příbram B

Ne 8. 9. 14.45 h. st. žáci OP

Rožmitál - SK Březnice 1918

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 6. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Spartak TOS Žebrák
Sobota 28. 9. 2013 od 16.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP ml. žáci sobota 28. 9. 13.45
B mužstvo III. třída
sobota 28. 9. 16.30
OP dorost neděle 29. 9. 10.15
Přípravka neděle 29. 9. 10.30
OP st. žáci So-Ne 28.-29. 9.

h. SK Březnice 1918 - Rožmitál
h. Višňová - SK Březnice 1918 B
h. Višňová - SK Březnice 1918
h. SK Březnice 1918 - Pičín
SK Březnice 1918 - volný los

Příští víkend
So 5. 10. st. žáci
13.00 h. Dobříš - SK Březnice 1918
So 5. 10. B mužstvo 16.00 h. III. třída

SK Březnice 1918 B - Bohutín
Ne 6. 10. přípravka
10.30 h. SK Březnice 1918 - Bohutín
Ne 6. 10. A mužstvo 16.00 h. I.B třída
Vonoklasy - SK Březnice 1918 A
So-Ne 5.- 6. 10. bude upřesněno ml. žáci
1.FK Příbram - SK Březnice 1918
So-Ne 5.- 6. 10. dorost OP
SK Březnice 1918 – volný los

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

NÁBOR HRÁČŮ
do mládežnických družstev
rok narození 2002 a mladší
Mladí zájemci o fotbal
- rok narození 2002
a mladší se mohou hlásit
každé úterý a čtvrtek od 17 hodin
na březnickém stadionu.
Přijte rozšířit naše řady
a staňte se členy SK Březnice 1918 o.s.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2013
DATUM

DEN

24. 8.

SO 17.00 Rožmitál - Bř

„A“ MUŽSTVO

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI starší

ŽÁCI mladší

25. 8.

NE

31. 8.

SO

1. 9.

NE

7. 9.

SO 17.00 Lety - Bř

8. 9.

NE

17.00 Bř - Obecnice

10.15 Stará Hu - Bř

14.45 Rožmitál - Bř

14. 9.

SO

17.00 Hvožany - Bř

10.15 Dal. Dušniky - Bř

ČT 12.9. 17.30

15. 9.

NE

21. 9.

SO 16.30 Nový Knín - Bř

22. 9.

NE

16.30 Bř - Zduchovice

28. 9.

SO 16.30 Bř - Žebrák

16.30 Višňová - Bř

volno

29. 9.

NE

5. 10.

SO

6. 10.

NE

12. 10.

SO 16.00 Bř - Jince

13. 10.

NE

16.00 Tochovice B - Bř

19. 10.

SO

15.30 Bř - Kovohutě

20. 10.

NE

26. 10.

SO

27. 10.

NE

2. 11.

SO

3. 11.

NE

9. 11.

SO X.30 Hostomice - Bř

10. 11.

NE

14.00 Bř - Trh. Dušniky

16. 11.

SO 13.30 Bř - Podlesí

13.30 Drahlín - Bř

17.00 Bř - Dolní Hbity

Bohutín - Bř

S-N

14.30 Bř - Podlesí

Bohutín - Bř

St 4. 9. 17h. Bř-Rožmitál

přátelák Bř - Mirovice
10.15 Bř - Tochovice

17.00 Bř - Tochovice

starší PŘÍPRAVKA

ÚT 27.8. od 18.00

17.00 Narysov - Bř

Bohutín - Bř

15.00 Bř - Hvožany

17.00 Bř - Petrovice

Bř - Malá Hraštice
10.15 Bř - DolHbit/Zduch

Ne 8.9. 10.30 Bř-Spar. Pb
ČT 12.9. v 16.00

So 14.9.-Ne 15.9. - volno

Jince - Bř

Podlesí - Bř

St 18.9. Sp. Pb - Bř

Jince - Bř

Podlesí - Bř
13.45 Bř - Rožmitál

10.15 Višňová - Bř
16.00 Bř - Bohutín

St 11.9. - volno

Bř - Milín

???

Rožmitál - Bř

???

Pičín - Bř

10.30 Bř - Pičín

volno

13.00 Dobříš - Bř

16.00 Vonoklasy - Bř

1.FK - Bř
1.FK - Bř

10.15 Rožmitál - Bř

10.30 Bř - Bohutín

13.45 Bř - Obecnice
13.00 Bř - Pičín

10.15 Tochovice - Bř

15.30 Dobřichovice - Bř

13.00 Bř - Bohutín
13.45 Narysov - Bř

14.30 Bř - Milín B

10.15 Bř - Stará Hu

14.30 Hořovicko B - Bř

Hvožany - Bř
12.15 Bř - Kovohutě

14.00 Láz - Bř

10.15 Bř - Dal. Dušniky

14.00 Bř - Mníšek

Milín - Bř
Milín - Bř

10.15 DolHbity/Zduch-Bř

12.15 Bř - Podlesí

Vážení příznivci Jezdeckého klubu Březnice,
Jezdecký klub Březnice, dříve Jezdecký klub SZTŠ Březnice, změnil od 1. 7. letošního roku sídlo a název. Přestěhoval se do nedalekých Bělčic. Cítím však povinnost
vzpomenout a poděkovat všem, kteří u zrodu jezdectví
na březnicku stáli.
Počátek této činnosti se datuje do roku 1965, kdy několik žáků začalo s ježděním na tažných koních školního
statku. Zanedlouho tento zájem studentů zastřešila mládežnická organizace Juvena. Z vyučujících stáli u zrodu
Ing. Fiala, Ing. Vaník a především p. Václav Fořt, který
stál v čele jezdeckého klubu až do svého odchodu do
důchodu na počátku devadesátých let. Právě on, silou
stranického funkcionáře, dokázal udržet a rozvíjet tento, pro bývalý režim, nepopulární sport. Na tomto místě
musím vzpomenout také tehdejšího správce školního
statku B. Martínka. Ten nejenže jezdectví podporoval,
ale za jeho působení vlastnil školní statek dostihovou
stáj ve Velké Chuchli. Možná si ještě někdo vzpomene na
anglické plnokrevníky jménem Vardar, Vanilka, Limuzína. Jejich ošetřovatelkou a jezdkyní byla p. R. Erhartová. Ale zpět do Březnice.
V době, kdy už nebylo únosné využívání tažných koní,
bylo rozhodnuto o zakoupení vysloužilého dostihového
koně jménem Vánek a vybudování stáje sportovních
koní na farmě Xaverov. Na Xaverově byl postupně vybudován poměrně slušný jezdecký areál s veškerým potřebným zázemím. Tam byl také přestěhován legendární starokladrubský bělouš Paša. Ten pak po dlouhá léta
úspěšně reprezentoval náš jezdecký klub. Za ta dlouhá
léta se vystřídalo ve stáji mnoho koní. Snad stojí za připomenutí: Carillca, Grapon, Želka, Lučie, Lord, Haron,
Chorál, Mário, Kordula, Babeta, Loreta, Protest, Arabela, Joy Esmeralda a mnoho dalších. Narodilo se zde také

mnoho hříbat. Stájí sportovních koní prošly stovky studentů při odborné praxi a desítky jezdců, kteří měli jezdectví jako svoji zálibu. Prakticky všichni majitelé jezdeckých sportovních stájí v blízkém i širším okolí své
první jezdecké dovednosti získávali právě zde. Nemohu
jmenovat všechny ty, kteří svoje první sportovní úspěchy
prožili právě při reprezentaci našeho JK. Sportovní výkony v porovnání s dnešními jezdeckými konkury
v Martinicích jsou spíše úsměvné. Snad stojí za připomenutí, že do roku 1989 byly na našem okrese pouze
čtyři jezdecké stáje. Ta naše březnická, byla snadno největší a nejúspěšnější. Přesto i dnes těm, kteří se o jezdectví a chov koní alespoň trochu zajímají, nejsou jména MVDr. P. Pokorný, MVDr J. Ryjáček, Ing. J. Ptáček,
R. Fiala, P. Kubík, J. Pilecký, J. Vácha, J. Zítek, V. Becher, V. Bartoš a především B. Bierhanzl neznámá.
Po zrušení školního statku nám umožnil majitel farmy
Xaverov p. Jan Švenda, setrvat na Xaverově a provozovat nadále naši činnost. Díky jemu a několika nejvěrnějším členům jezdeckého klubu, kteří koně od školního
statku koupili, jsme mohli v naší zálibě pokračovat.
Na Xaverově se konaly pravidelně závody. Mnozí si pomatujeme tradiční březnický Mini-maxi, při kterém vítěz
mnohokrát musel zdolat výšku 170 cm. (Carillca, Chorál, Mario Kordula) Poděkování patří tradičním sponzorům závodů: CA - Oliver tour p. Jitky Štěpánové, březnickému pivovaru, pí. R. Mázdrové, p. P. Pýchovi,
p. J. Hrdinovi a všem, kteří k pořádání jezdeckých závodů přispěli.
Děkuji též současným majitelkám sestrám Švendovým
a přeji jim i nám, a koně i nadále zůstávají neoddělitelnou součástí farmy Xaverov.
Zbyněk Novotný
Jezdecký spolek Bělčice
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Český kynologický svaz,
Základní kynologická organizace č. 254 Březnice
si Vás dovolují pozvat na

Mistrovství České republiky v ktg. ZVV3
ve dnech 13. - 15. 9. 2013
Mistrovství bude probíhat v areálu fotbalového stadionu TJ Březnice
podle Národního zkušebního řádu nejvyšší kategorie ZVV3.
Do soutěže se probojovalo na základě výběrových závodů celkem 30 závodních dvojic
a úřadující mistr ČR z r. 2012 pan Roman Šmatlák.

Slavnostní zahájení v pátek 13. 9. v 18.30 hod.
V sobotu a v neděli od 8.00 hod. bude provádění soutěžních disciplín.
Přijte se podívat na vrcholovou soutěž kynologického výcviku, těšíme se na Vás!
Členové ZKO Březnice.

Bližší informace na www.zko-breznice.wbs.cz

PLÁN PODZIMNÍCH KURZŮ
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Březničtí kynologové zahajují
podzimní kurzy výcviků pro veřejnost

ZKO č. 254 Březnice
kontakt: Lucie Hájková 724 841 487

Naučte se ovládat své čtyřnohé kamarády. Přihlásit se
můžete i v průběhu kurzů.
Bližší informace na tel. 724 841 487 a na internetových
stránkách www.z k o - b r e z n i c e . w b s . c z .
Přij te těšíme se na Vás.

lekce

datum

den

hodina

místo

1

31. 8. 2013

sobota

13:30

areál ZKO

2

7. 9.

sobota

13:30

areál ZKO

3

21. 9.

sobota

13:30

areál ZKO

4

28. 9.

sobota

13:30

areál ZKO

5

5. 10.

sobota

13:30

areál ZKO

6

12. 10.

sobota

13:30

areál ZKO

7

19. 10.

sobota

13:30

areál ZKO

8

26. 10.

sobota

13:30

areál ZKO

9

2. 11.

sobota

13:30

areál ZKO

10

9. 11.

sobota

13:30

areál ZKO

PLÁN PODZIMNÍCH KURZŮ
PRO POKROČILÉ
ZKO č. 254 Březnice
kontakt: Lucie Hájková 724 841 487
lekce

datum

den

hodina

místo

1

31. 8. 2013

sobota

15:00

areál ZKO

2

7. 9.

sobota

15:00

areál ZKO

3

21. 9.

sobota

15:00

areál ZKO

4

28. 9.

sobota

15:00

areál ZKO

5

5. 10.

sobota

15:00

areál ZKO

6

12. 10.

sobota

15:00

areál ZKO

7

19. 10.

sobota

15:00

areál ZKO

8

26. 10.

sobota

15:00

areál ZKO

9

2. 11.

sobota

15:00

areál ZKO

10

9. 11.

sobota

15:00

areál ZKO

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.

22

FIRESPORT

BŘEZNICKÉ NOVINY

SPORT

9/2013

„Podpořeno z programu Think Big“

Naši kolegové z nedalekého Suchodolu uspořádali letos první ročník Dětské FIRESPORT Ligy. První kolo se
konalo 22. 6. a skládalo se z požárního útoku a hasičské štafety. V tomto kole jsme skončili na čtvrtém místě
se ztrátou necelých dvou vteřin na třetí medailovou pozici, avšak v doplňkové soutěži v motání hadic vyhrál
Dominik Tůma cenu rozhodčího. Tuto cenu dávali rozhodčí disciplíny závodníkovi, který je zaujal svým uměním a nedostal se na stupně vítězů. Druhé kolo se konalo 27. 7. a jeli jsme závodit přímo z tábora. Toto kolo se
odehrávalo ve stylu závodu požární všestrannosti. Tato
část se nám moc nepovedla a získali jsme jen 6 bodů,
takže s 11 body z prvního kola disponujeme se 17 body.
Nutno dodat, že děti i přes úmorné vedro daly do soutěžení všechny síly co měly, a pro nás vedoucí byly vítězové. Závěr dětské FIRESPORT Ligy se konal 11. 8. Tato
část byla ve znamení požárních útoků. Bohužel, hned
od začátku, nás provázela smůla. Při prvním startu
v základní skupině se po chvíli uvolnil přetlakový ventil
a pokus se musel opakovat. Při tomto opakovaném pokusu byla voda rychlejší, zaplnila hadice a proudaři měli
terče daleko. Pro nás to znamenalo páté místo v základní skupině. Toto umístění nám přihrálo jako soupeře
v play off tým z Kardavce, který jsme porazili o 7 setin.
To nás poslalo do rozstřelu s Počepicemi a bu finále
a nebo boj o třetí místo. Jenže paní smůla si vybrala
další daň. Podle stopek jsme sice o 7 setin vyhráli, ale
podle videa to vypadalo, že terče byly sraženy stejně

a rozstřel s Kardavcem se musel opakovat. V následném
duelu byl ovšem lepší Kardavec a Březnici zbylo jen bojovat o páté místo se Skalicí. O to jsme přišli, takže konečné umístění bylo šesté a v celkové tabulce ze všech
tří kol jsme obsadili s 25 body páté místo. Závěrem bych
chtěl říct, že mi bylo líto, že to takhle dopadlo, ale na
druhou stránku, alespoň děti pocítily, co to znamená
hrát far play. Někdy je lepší prohrát, než vyhrát neprávem.
Svatopluk Koňas

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MARTINICE 2013
Ve dnech 26. 8.- 30. 8. 2013 proběhlo už druhé letní
soustředění našeho kolektivu, a protože se nám minulý
rok v Martinické hájence moc líbilo, vyrazili jsme opět
tam. V pátek v odpoledních hodinách přivezli rodiče děti
na místo konání tábora a společnými silami postavili
stany, ohniště a další důležité věci potřebné k pravému
stanování. Na sobotní ráno jsme si pro děti připravili
ranní budíček a rozcvičku. Bohužel budíček nám děti
překazily, protože byly vzhůru už v šest hodin a než
jsme stačili připravit snídani, upekly si ve zbytku žhavého popela po večerním táboráku brambory. Tento první
den tábora byl pro sedm dětí, z celkových jedenácti,
i dnem, kdy si opravdu prověřily svoji kondici. V ranních hodinách pro nás přijel pan František Petrášek a
odvezl nás do Suchodola, kde probíhala druhá část dětské FIRESPORT ligy a to braným závodem na 2,5 km.
Děti byly super tým, i když bylo vidět, že závěrečných
200 m již nemohou. Prostě to napálily. Přesto, že skončily poslední, pro nás vedoucí to byly vítězové, protože
zvítězily hlavně samy nad sebou. Po příjezdu zpět do tábora jsme si udělali procházku. Večer jsme se došli osprchovat do hotelu EQUITANA a poté následovalo tradiční opékání buřtů. Další dny probíhaly ve znamení her,
které pro děti připravil Josef Brotánek. Děti jsme rozdělili do dvou skupin. První skupina pod vedením Emílie
Rousové byla žlutá a druhá pod vedením Svatopluka
Koňase byla fialová. Zápolení to nebylo snadné a nakonec skončilo remízou. Tuto hru budeme muset zřejmě

dokončit příští rok. Největší překvapení tábora však
připravily děti, ve volném čase připravily v přilehlém
lese velký závod pro nás vedoucí. Velice jsme si to užili
a večer nám děti předaly ceny, na které se složily. Jediné, co nám nevyšlo, bylo nocování pod širákem z neděle
na pondělí, kdy v půl třetí přišel déš. Nevypadalo
to moc dobře, proto jsme přestěhovali děti do bezpečí
hájenky.
Svatopluk Koňas
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JUDr. Milan Kocík - Lidový zástupce §§
Poradenská a konzultační činnost
1. V oblasti přestupkového zákona – na úseku
bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích
- na úseku veřejného pořádku
- na úseku občanského soužití
- na úseku ochrany majetku.

- povinnosti zaměstnavatelů, na co si dát pozor
- rozvázání pracovního poměru, jakou nejvhodnější formou
- náležitosti a posouzení pracovních smluv.

§§

2. V oblasti občanského práva –
řešení sousedských sporů
- bytové spoluvlastnictví, řešení nájemních smluv
u bytových i nebytových prostor
- dědické právo
- darování
- řešení pojistných událostí.
3. V oblasti trestního práva
- aplikace trestního zákoníku a trestního řádu,
co lze očekávat v případě řešení trestního
deliktu.
4. V oblasti pracovního práva
- práva a povinnosti zaměstnanců, pomoc
při řešení porušení pracovních povinností

K o n t a k t : mob. 731 553 318

5. V oblasti zákona o pobytu cizinců – podmínky
pro pobyt cizinců na území ČR, jejich rodinných
příslušníků, pracovní poměr cizinců,
podnikatelské aktivity.
Zpracování jakýchkoliv písemností – písemné
žádosti, stížnosti, oznámení všeho druhu směřující
ke státním institucím i soukromým osobám
- nájemní smlouvy k bytovým i nebytovým prostorám
- smlouvy o prodeji motorových vozidel
- smlouvy o pronájmu věcí movitých, nemovitých
- odvolání
- žádosti o přijetí do pracovního poměru, ukončení pracovního poměru
- zpracování životopisů
- zpracování žádostí o přezkoumání rozhodnutí
o nepřijetí na střední a vysoké školy. …..

E-mail: LZ-milan.kocík@seznam.cz
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Firma
Roman Studnička

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

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

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

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

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk

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

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

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

hod.
hod.
hod.
hod.

Milín
/před kulturním domem/
Dlouhá Lhota /na návsi/
Láz
/na návsi/
Rožmitál p. Třemš.
/vedle nákupního střediska/
15.00 hod. Věšín
/na návsi/
15.30 hod. Březnice
/parkoviště na náměstí/
16.00 hod. Mirovice
/na náměstí/

Prodej 22. 10. 2013
Kuřice černé, červené stáří:
cena:
Chovní kohoutci
stáří:
cena:
Slepice ve snášce

12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
12 - 18 týd.
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

ho

9/2013
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AUTOŠKOLA
TETAUR & LUKOVICS
BŘEZNICE
Skupiny řidičského oprávnění
M, A, B, T, C, E
Veškeré informace na tel. 721 882 063

Zuzana Klímová

nabízí

Výuku anglického jazyka
na míru
• Jednotlivci či dvojice pouze!
• Výuka obchodní angličtiny pro zaměstnance
a podnikatele
• Výuka obecné angličtiny pro začátečníky
i pokročilé
• Příprava na mezinárodní zkoušky (PET, FCE, CAE)
Telefon: 774 213 262
E-mail: zuzanasipova@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
Špička – Doležal
HUDČICE 34
tel. 724 266 794
737 701 761

NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ

truhlarstviS-D@atlas.cz

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

CENTRUMPRO VÝROBNA, PŮJČOVNA, BAZAR
NABÍZÍME:

nové kuchyně na míru do panelákových bytů,
kanceláří, provozoven a domácností
i ostatní nábytek
CENY jsou od 5 500 Kč za kuchyň s pracovní deskou
Po dohodě lze provést platbu i na splátky (registr neřešíme)

Bazar Pročevily, PROČEVILY, 262 72
Otevírací doba:

DRCENÉ
KAMENIVO

Po, St, Pá, So 8.30 - 14.30 hod.
Út, Čt
8.30 - 18.00 hod.

Více info na www.centrumpro.cz
Tel. 728 978 470, procevilybazar@seznam.cz

PRODEJ - LOM HUDČICE
tel. 602 366 662
nabízíme různé frakce, vlastní odběr,
dovoz k odběrateli

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15 – 18 týdnů
v začátku snášky 178 Kč/ks

cena 149 – 170 Kč/ks

středu 4. 9. 2013
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Prodeje se uskuteční: ve

Bližší informace tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
PO - PÁ

9.00 - 16.00 hod.

Při prodeji slepiček – NOVÁ SLUŽBA – VÝKUP králičích
kožek – cena 15 – 22 Kč/ks

SMART PŮJČKA
➣

BŘEZNICE A OKOLÍ

➣
➣

hotovost do 24 hod.

5000 Kč až 20 000 Kč
se splatn. 13 měs.

➣

OSVČ, mateřská, starobní důchod...
Kontakt - tel. 721 603 407

INZERCE

9/2013

9/2013

INZERCE

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

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KOMINICTVÍ
Fireservis
Komplexní servis komínů
■
■
■
■
■

stavební opravy komínových těles
rekonstrukce komínů vložkováním
montáže a výstavby nových komínů
pravidelné čištění a kontroly
kontroly moderní revizní kamerou

☎ 725 389 941, 318 623 613
www.kominictvi-fireservis.cz
✉ fireservis@email.cz

JEDNODUCHÝ PŘIVÝDĚLEK

–
jednoduše k malým částkám každý den
E-mail: frantisekhanusek@seznam.cz

NEBANKOVNÍ PŮJČKA PRO VŠECHNY
Zaměstnání, OSVČ, důchodce, MD,

5 000 až 40 000 Kč
– výplata v místě bydliště do 24 hodin
Měsíční splátka
Telefon

STAVEBNÍ PARCELY V BÝVALÉM ZAHRADNICTVÍ NA PRODEJ
Zahradnictví už tam není možná dvacet let. Chvíli tam hospodařila lesnická
společnost. Posledních snad deset let si toto téměř dvouhektarové území žilo
za plotem svým vlastním životem. To mu jenom prospělo. Bylo trochu pracné
vysvobodit je z plevelů a náletů, ale vzrostlým stromům, keřům a živým plotům
ten nekontrolovaný růst jenom pomohl. Dnes je toto území rozparcelováno
na stavební parcely. Hranice jednotlivých parcel respektují stromy a zeleň,
která tam roste. Právě začíná prodej patnácti stavebních parcel. Od těch
nejmenších /a nejlevnějších/ až po skutečně reprezentativní o výměře více než
3000 m2. Vykolíkovaná louka bývá dnes častou nabídkou stavebních parcel.
Ale pozemky se vzrostlou zelení a živými ploty, to se tak často nenabízí.
Zvu všechny na prohlídku, která bude v pátek 6. 9. od 14.00 hodin.
Jiný termín si můžete se mnou dohodnout na mém známém telefonním čísle
601 355 440.
Jaroslav Hlaváč, realitní makléř

605 167 588

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
PRONAJMU byt 2 + 1
v Březnici.
Tel. 737 964 131.
Zájemci o pronájem
místa v zahrádkářské
kolonii v lokalitě
za PENNY marketem.
Tel. 721 610 716.
PRODÁM
rodinný dům
s větší zahradou a garáží
na atraktivním místě
v Rožmitále
pod Třemšínem.
Dům je po úplné
rekonstrukci, připojen
na vodovod a kanalizaci.
Topení TP, elektřinou,
možnost připojení
na plyn.
Cena 2,2 mil. Kč.
Tel. 737 441 665.

BŘEZNICKÉ NOVINY

28

ZÁMEK Březnice

KINO BŘEZNICE
Promítáme pouze ve středu

25. 9. středa v 18 hodin

4. 9. středa v 18 hodin

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ

KVĚT POUŠTĚ
Životopisný film, Velká Británie, Německo, Francie, 2009, české titulky
Skutečný příběh světoznámé topmodelky, krásné nomádské dívky, která zazářila v londýnském světě módy a její osobnost ovlivnila životy afrických žen.
Režie: Sherry Horman
Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, Meera Syal, Anthony Mackie, Juliet Stevenson a další
Vstupné 44 Kč

Q

130 minut

Q

Přístupno

Rodinný animovaný fantasy film, USA,
2013, české znění
Sedmnáctiletá Mary prožije dobrodružství, o jakém se jí ani nezdálo. Její otec,
svérázný a roztržitý profesor, je posedlý
zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných lesních mužíčků žijících v lesích.
Mary se kouzlem ocitne v tomto podivném lesním společenství. Pokud se chce
dostat zpátky domů, musí partičce zábavných zelených postaviček pomoci uvěřit v jejich tajuplný svět a zachránit ho.
Režie: Chris Wedge
Vstupné 44 Kč

11. 9. středa v 18 hodin

WHISKY S VODKOU
Melancholická komedie, Německo, 2009,
české titulky
Hlavním hrdinou je oblíbený herec Otto,
který má za sebou třicet let profesionální kariéry. Při realizaci dalšího filmu se
hned první den natáčení opije. Začínajícího režiséra napadne šílený nápad. Povolá
místního herce, aby se stal náhradníkem
nespolehlivého Otty.
Režie: Andreas Dresen
Hrají: Henry Hübchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth, Markus Hering,
Tilo Prückner a další
Vstupné 44 Kč Q 108 minut
Q Přístupno od 12 let

UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Komedie, USA, Francie, 2009, české
titulky
Postarší výstřední Newyorčan Boris odkládá život vyšší společenské třídy, aby se
mohl oddávat svobodnějšímu životu.
Odmítá se řídit jakýmikoliv konvencemi
a jeho životním krédem je: užívej si, co to
jde. Když se shodou náhod potká s mladou dívkou Melody, obrátí se celý jeho
život naruby.
Režie: Woody Allen
Hrají: Larry David, Evan Rachel Wood,
Patricia Clarkson, Ed Begley Jr., Henry
Cavill, Olek Krupa a další
Vstupné 42 Kč Q 92 minut
Q Přístupno od 10 let

102 minut

Q

Q

Přístupno

Připravujeme:
DÁVÁM TOMU ROK (9. 10.)
ČTYŘLÍSTEK (23. 10.)
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 9. Dny evropského dědictví
Galerie Ludvíka Kuby
Q 14.00 hodin

14. 9. Oslavy 75. výročí založení
Baráčnické obce „Bozeň“
KD

18. 9. středa v 18 hodin

9/2013

KULTURA

Q

13.00 hodin

17. 9. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna

Q

16.30 hodin

21. 9. Taneční kurz –
úvodní lekce
KD

Q

14.00 hodin

21. 9. Oldies
KD

Q

21.00 hodin

28. 9. Taneční kurz
– základní lekce
KD

Q

14.00 hodin

26. 9. A do pyžam
Divadelní představení ZUŠ
Rožmitál pod Tř.
KD Q 18.00 hodin

29. 9. Literární kavárna
Galerie Ludvíka Kuby
Q 13.00 hodin

ZÁŘÍ 2013
Zámek Březnice
otevřen denně
mimo pondělí od 9 do 16 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude otevřena do 14. 9. denně mimo pondělí od 11 do
18 hod. V době od 16. 9. do 31. 10. pouze
o víkendech od 11 do 18 hodin.

VÝSTAVA:
od 7. 9. do 29. 9. od 9.00 do 16.00
hod.
výstavní bašta v parkánové zahradě

výstava obrazů
Bohuslavy Hradské
vernisáž v pátek 13. 9. od 17.00 hod.
KONCERTY:
sobota 21. 9., zámecká kaple
od 19.00 hod.
koncert Březnických hudebních večerů

varhanní koncert

AVE MARIA
Edita Adlerová – sólistka Le Grand
Théâtre du Puy du Fou ve Francii mezzosopran
Vladimír Roubal – regenschori chrámového sboru kláštera Premonstrátů
na Strahově – varhany
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
w w w. z a m e k - b r e z n i c e . c z

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč
(max. 5 řádků)

Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/2 strany 1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení
dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Příjem inzerce:
REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)

pondělí – pátek

8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218
E-mail: infobreznice@volny.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 10/2013 vyjde 30. 9. 2013 –
uzávěrka čísla je 18. 9. 2013 (ve 12 hod.) ročník XI. distribuováno zdarma registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz
redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout
vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

