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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V uplynulém roce se v našem městě odehrála celá řada
událostí. Z hlediska budoucího rozvoje města považuji za
důležité, že jsme úspěšní v celé řadě rozvojových projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků. I v letošním roce budeme pokračovat v realizaci velkých investičních akcí s využitím dotačních peněz. Jsem si vědom, že
splnění našich plánů a zrealizování připravovaných projektů nebude jednoduché. Města i obce mají k dispozici
čím dál méně peněz, hledání rezerv a dalších možností
úspor je čím dál složitější. I přesto věřím, že letošní rok
bude pro nás minimálně stejně úspěšný, jako rok 2011.
Na závěr loňského roku jsme pro Vás připravili i malé
štědrovečerní překvapení. Odvysílali jsme pásmo koled
doplněných o sváteční slovo starosty města a pana faráře. Tato relace se setkala s velmi pozitivní odezvou,
o které svědčí i nespočet ústních poděkování, která nás
velmi potěšila.
Do nového roku jsme vstoupili již tradičním výstupem
na Stráž. I přes ne příliš příznivé počasí se této akce
zúčastnilo mnoho spoluobčanů, což je jistě oceněním
práce a odměnou pro pořadatele – Výbor pro životní prostředí. Letošní plesovou sezonu odstartoval ples města
Březnice. K příjemné pohodě pro více než dvě stě účastníků vyhrávala Toulavá kapela a skupina Dynamic.
Všem se ples velice líbil.
Přestože loňský rok zdaleka nebyl procházkou růžovým sadem, ten letošní bude pro naše město ještě daleko
náročnější. K realizaci záměrů, které ve svém výsledku
přispějí podstatným způsobem k dalšímu zlepšení prostředí v našem městě, bude potřebná i Vaše součinnost a hlavně pochopení a většinová podpora. Je samozřejmé, že vše
bude odvislé od úspěšnosti v grantovém řízení. Příprava
rozpočtu města na letošní rok je v samém počátku, a to
i z důvodu návaznosti na roční závěrečný účet.
Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly
zahájeny přípravné práce na zateplení objektu poliklini-

ky. Rovněž byly započaty monitorovací vrty v oblasti závodu bývalého Kovo a v přilehlých lokalitách. V měsíci
únoru bude zahájena další velmi náročná stavba – Historická úprava nábřeží. Příprava uvedeného projektu
započala již v roce 2007. Po různých úpravách a následných odborných vyjádřeních všech dotčených orgánů
bylo v roce 2008 vydáno Rozhodnutí dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a následně v roce 2010 město uspělo
v grantovém řízení MŽP, čím si zajistilo potřebné finanční prostředky. V rámci nadlimitního výběrového řízení
byla v lednu letošního roku vysoutěžená firma, která
splnila velmi náročné zadávací podmínky. V rámci schváleného projektu bude nutné v době vegetačního klidu
provést rozsáhlé ošetření stávající zeleně ale i přistoupit
k nutnému pokácení některých přestárlých stromů. Následně v rámci projektu bude provedena výsadba velkého
množství nových stromů i keřů. V následujícím měsíci
bude zahájena stavba Sběrného dvora v Březnici a zároveň zahájíme rekonstrukci místních komunikací v lokalitě Martinice. Prioritou letošního roku však bude zahájení postupné rekonstrukce městského centra. Tato akce,
tak jako většina ostatních větších investičních záměrů,
je samozřejmě odvislá od úspěšnosti v grantovém řízení.
Konkrétně u tohoto záměru usilujeme o finanční prostředky z fondů Středočeského kraje. Zdali budeme úspěšní, budeme znát již po březnovém jednání zastupitelů
Středočeského kraje. Předpokládaný rozsah prací v takzvané první etapě bude přímo závislý od výše přidělených
prostředků a vyčleněných financí z rozpočtu města.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám, a každý den, který je před Vámi, prožijete
něco hezkého. Událost, po které si řeknete, že i přes běžné každodenní problémy stojí za to pobývat na naší planetě v této době a v čase, který je každému z nás dán.
Jiří Štěrba
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 13. 12. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
15. 11. 2011 a zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledky výběrového řízení na pojistitele majetku a
odpovědnosti Města Březnice. Zastupitelstvo města
schvaluje uzavření smlouvy na pojištění s firmou Česká
pojišovna a.s., Praha a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Výsledky výběrového řízení na provozovatele kotelny
- zdravotní středisko. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy s firmou KOMTERM, a.s., Praha
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 2 (Doul, Motáň)
Návrh usnesení byl přijat.
4. Zprávu o stavu zabezpečení Reprezentačního plesu
města Březnice.
5. Zápisy ze schůzí výboru pro kulturu a školství ze dne
26. 8. a 7. 10. 2011.
6. Zápis ze schůze Výboru pro mládež, tělovýchovu
a sport ze dne 21. 10. 2011 a předává ho k projednání
radě města.
7. Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy ze dne 22. 11. 2011.
8. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 5. 12. 2011.
9. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 11.
2011.

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Zadat provedení aukce dodávky elektrické energie pro
město Březnice firmě eCENTRE, a.s., Praha ve výši
72 000,- Kč včetně DPH. Částka bude zařazena do rozpočtového opatření č.7 Zastupitelstvo města pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 1 (Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.

Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
6. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků společenským organizacím z rozpočtu Města Březnice.
Pro: 13 proti: 1 (Beran) zdržel se: 3 (Motáň, Krajmerová,
Teska)
Návrh usnesení byl přijat.
7. Finanční dar fyzickým osobám - členům výborů ZM
dle Zásad pro stanovení peněžních darů poskytovaných
fyzickým osobám za výkon člena výboru ZM Březnice
dle přílohy.
Pro: 17 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 pozemku
p. p. č. 21/1 o výměře cca 117 m 2 za cenu 457,- Kč/m 2
v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
9. Směnu pozemku p.č. 822/2 - zahrada o výměře 379 m2
v k.ú. a obci Březnice ve vlastnictví pí K., Březnice.
Tato parcela bude směněna za pozemek p. č. 2180/2 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Březnice ve
vlastnictví města Březnice, a to bez finančního vyrovnání. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města od
8. 11. 2011 do 24. 11. 2011. Veškeré náklady spojené se
směnou hradí město Březnice.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 1 (Vácha)
Návrh usnesení byl přijat.
10. Zpracování žádosti o grant na technický rozvoj
a modernizaci kinematografie - V. vlna digitalizace kin.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 3 (Paprštěin, Vácha, Doul)
Návrh usnesení byl přijat.
11. Koupi nemovitosti - hotelu SRP, č. p. 51, za cenu
3.000.000,- Kč.
Pro: 2 (Beran, Motáň) proti: 14 zdržel se: 1 (Bendová)
Návrh usnesení nebyl přijat.

2. Darovací smlouvu mezi obcí Chrást a ZŠ Březnice na
darování 5 kusů šatních boxů v ceně 60 660,- Kč.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

12. Zřízení funkce městského architekta.
Pro: 3 (Doul, Motáň, Beran) proti: 11 zdržel se: 3 (Krajmerová, Pinkava, Procházka)
Návrh usnesení nebyl přijat.

3. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p.
p. č. 445, o výměře 144 m2 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Bor u Březnice, obci Březnice ve vlastnictví Města Březnice.
Pro: 15 proti: 2 (Bartoníček, Kovář) zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Jiří Štěrba v. r.
starosta města

4. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium pro
rozpočtové hospodaření města Březnice v období od
1. 1. 2012 do schválení rozpočtu na rok 2012. Rozpočtové provizorium je přílohou tohoto výpisu.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
5. Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.

Ověřovatelé zápisu:
Bartoníček Stanislav v. r.
Ing. Nepivoda Jiří v. r.

Termíny zasedání zastupitelstva města
v roce 2012
leden

únor

březen

duben

květen

červen

31

14

13

17

15

26

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

7

18

16

13
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STATISTICKÝ PŘEHLED ZA ROK 2011
Odbor vnitřních věcí MěÚ Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2011
Březnice
3 324
Bor
64
Dobrá Voda
39
Martinice
58
Přední Poříčí
47
Zadní Poříčí
23
celkem
3 555
průměrný věk : 42 let (ženy – 44 let / muži – 40 let)
změny – evidence občanů Březnice
narození
35
úmrtí
40
přistěhování
66
odstěhování
67
stěhování v obci
83

Podatelna
-

počet došlých dokumentů – 3 357
počet vypravených dokumentů – 3 503
počet došlých zásilek – datové schránky – 803
počet odeslaných zásilek – datové schránky – 1 138
počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – 194
(výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku …)

Informace komise k projednávání
přestupků města Březnice (dále jen KPP)
za rok 2011
V roce 2011 bylo KPP oznámeno 65 přestupků.
Ve většině případů jsou přestupky oznamovány Obvodním
oddělením Policie ČR Březnice. Některé oznamuje také Městská policie Březnice, Policie Příbram, státní zastupitelství,
soud, popř.jednotliví občané.
Počet oznámených přestupků se významně neliší od počtu
přestupků oznámených v minulých letech. V tomto roce jsme
projednávali i 9 přestupků, které nebyly dořešeny v roce 2010.
Stejně tak v roce 2012 budeme projednávat 11 přestupků, které se nepodařilo ukončit v roce 2011.
Z projednávaných přestupků bylo nejvíce proti občanskému
soužití (vzájemné fyzické napadení a jiné hrubé jednání)
a proti majetku (drobné krádeže). Pokud není škoda způsobená přestupkem proti majetku pachatelem dobrovolně uhrazena, může KPP uložit pachateli povinnost škodu uhradit.
K tomu, aby mohla být tato povinnost obviněnému z přestupku uložena, musí být škoda a její výše spolehlivě prokázána.
Pokud tomu tak není, odkazujeme poškozené osoby s jejich nárokem na náhradu škody na jednání ve věcech občanskoprávních u příslušného soudu.
Kromě těchto přestupků, které KPP je oprávněna projednávat, jsou nám ovšem doručována i oznámení o přestupcích, jejichž projednání nám nepřísluší. Jedná se např. o přestupky na
úseku ochrany zvířat proti týrání (únik psů v zájmovém chovu),
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(podávání alkoholu osobám mladistvým, přechovávání malého
množství drog) a v některých případech i dopravní přestupky
(řízení pod vlivem návykové látky). Takové přestupky pak
musíme postupovat orgánům příslušným a to způsobuje jednak
zbytečnou administrativní zátěž a jednak zbytečné průtahy
v projednávání.
Pro potřeby ministerstva vnitra statisticky vykazujeme i případy domácího násilí (přestupky proti občanskému soužití spáchané mezi osobami blízkými) a těchto případů nám bylo

v roce 2011 oznámeno 9. Vždy se jednalo o napadení ženy a
agresorem byl ve všech případech muž. V 8 případech se jednalo o fyzické napadení, v 1 případě o napadení slovní. Z tohoto
počtu byly spáchány 4 přestupky mezi manželi, 4 přestupky
mezi druhem a družkou a 1 přestupek bylo napadení matky
synem.
Všechny případy domácího násilí byly postiženými osobami
oznámeny na policii, ale návrh na projednání přestupku u KPP,
bez kterého nelze viníky potrestat, již žádná z napadených osob
nepodala.
V roce 2011 na pokutách KPP uložila celkem 17.000,- Kč,
ukládala také povinnost uhradit náklady přestupkového řízení, které jsou stanoveny paušální částkou 1.000,- Kč pro každého, kdo je uznán vinným přestupkem v nezkráceném řízení
(tzn. že proběhne ústní jednání). Dobrovolně neuhrazené pohledávky jsou předávány k vymáhání finančnímu odboru MěÚ
Březnice.
Přestupkové řízení by mělo na pachatele působit výchovně,
aby se do budoucna protiprávního jednání již nedopouštěl. Uložená sankce musí být přiměřená spáchanému přestupku a při
jejím ukládání postupuje naše KPP tak, aby mezi jednotlivými
skutkově podobnými případy nedocházelo k nedůvodným rozdílům.

Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce: Březnice (a její části Bor,
Dobrá Voda, Martinice, Přední a Zadní Poříčí) Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply,
Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
V uplynulém roce bylo v našem matričním obvodě uzavřeno
45 manželství – většinou si snoubenci jako místo pro vstup do
společného života vybrali zámek nebo reprezentační sál na radnici. Loni nebyl uzavřen žádný církevní sňatek.
Oddávali jsme také na místech méně tradičních (doma, na
louce, u rybníka apod.). Pokud to zákonné podmínky dovolí,
rádi vycházíme vstříc individuálním přáním a snažíme se snoubencům umožnit, aby si svůj vstup do manželství užili na místě, které je jim milé.
Stejně tak jako v minulých letech, uzavírali i v roce 2011
v Březnici manželství cizinci. Pro zajímavost loni jsme oddávali např. občany USA, Izraele, Německa.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na organizaci svatebních obřadů podílejí a snaží se snoubencům i jejich
rodinám vytvořit nezapomenutelný svatební den.
Jsou to zejména pracovníci zámku Březnice, pan Přemysl
Zíka, který zajišuje hudební doprovod a v neposlední řadě
i všichni oddávající.
Vedle svatebních obřadů je další příjemnou událostí vítání
dětí do života. Organizujeme ho 2x ročně v reprezentačním sále
a loni bylo přivítáno celkem 24 nových občánků města.
V roce 2011 bylo na matrice sepsáno 12 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Dále bylo přijato 95
žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR (bylo nutné
pro vydání 1.občanského průkazu či pasu pro nezletilého).
Obdrželi jsme 24 oznámení soudu o rozvodech manželství,
která byla uzavřena v matričním obvodu Březnice. V matričních knihách pak provádíme dodatečný záznam o rozvodu manželství.
V několika případech jsme ve správním řízení řešili změnu
příjmení (většinou se jednalo o změnu příjmení po rozvodu,
kdy se ženy vracejí zpět ke svému příjmení rodnému nebo příjmení předchozímu).
Oprávněným žadatelům jsme vystavili 19 opisů matričních
dokladů (rodných, úmrtních nebo oddacích listů).
(pokračování na str. 4)
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Bylo vydáno 214 výpisů z evidence údajů o přestupcích.
Provedli jsme 2128 legalizací (ověření podpisu na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií).
Vstupem do Evropské unie a možností cestovat, bydlet či pracovat na různých místech světa vzrostl i počet narození, uzavření manželství nebo úmrtí občanů ČR, ke kterým dojde na území
cizího státu. V takovém případě je pak nutné vyřídit zápis do
tzv. „zvláštní matriky“ v Brně, kde vydávají matriční doklady
pro použití v ČR. Tato situace se projevila i na našem matričním úřadu a připravovali jsme podklady pro zápis 4 případů.
Vystavovali jsme také 3 vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství. Tento dokument potřebuje občan ČR,
pokud se rozhodne uzavřít manželství na území jiného státu.

S příchodem nového roku bychom rádi připomněli občanům,
že stále platí rozhodnutí zastupitelstva města o poskytování
dárkových poukázek ve výši 300,- Kč občanům, kteří se dožívají životního jubilea 70, 75, 80, 85 a výše a mají trvalý pobyt na
území našeho města – tj. Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice,
Přední Poříčí a Zadní Poříčí.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu přímo
u vás doma nebo lze individuálně domluvit i jiné převzetí
(např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat,
potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních údajů váš
souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města.
Vyplněný pak můžete odevzdat na podatelně v přízemí městského úřadu.

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

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

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

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

(dokončení ze str. 3)

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

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

datum narození

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

Souhlas platí do písemného odvolání

Souhlas platí do písemného odvolání

P ř í p a d n é d o t a z y v á m z o d p o v í m e na tel. 318 403 174 (179, 167).
Pavla Cibulková, vedoucí odboru vnitřních věcí

SOCIÁLNÍ REFORMA
Od 1. ledna nastaly pro všechny občany významné změny.
Na městském úřadu se již nebudou vyplácet dávky pomoci
v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
Od nového roku mohou o tyto dávky občané Březnice a spádových obcí požádat výhradně jen na kontaktním pracovišti Úřadu
práce České republiky, které se nachází v Březnici, Náměstí č. p.
2 (v budově Základní umělecké školy – v přízemí), kontaktní telefon 950 156 202. Osoby, které některou opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi již pobírají a do 31. prosince 2011 jim nárok
na tuto dávku nezanikl, nebudou muset vyplňovat v lednu znovu
formuláře, ale jejich dávka byla na úřad práce postoupena.
Na pracovišti úřadu práce vyřizují i další sociální dávky a to:
příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené, např.
příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.
V rámci sociální reformy je plánováno zavedení karty sociálních systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také
jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí bu-

dou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké
mohli čerpat při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P
v minulé papírové podobě.
Na našem Městském úřadu v Březnici zůstane zachována
agenda bezplatného základního sociálního poradenství s možností vytisknutí patřičných formulářů a podáním informací,
kde a jak danou sociální situaci řešit. Také se zde vyřizuje agenda žádostí o byty, opatrovnictví, žádosti o zvláštního příjemce,
sociální poradenství pro rodiny s dětmi, problémovou mládež
a týrané osoby. Sídlo kanceláře je stále v budově radnice v přízemí, úřední dny jsou pondělí a středa od 8 do 11 hodin a od
12 do 17 hodin (telefon 318 403 166). Rovněž je stále možná
konzultace a objednání do střediska výchovné péče.
Pro další informaci uvádím, že na pracovišti Městského úřadu v Příbrami, Tyršova 108, zůstává po 1. lednu 2012 zachován odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který bude i nadále
spravovat agendu sociálně právní ochrany dětí a agendu sociálních kurátorů.
Marcela Pinkavová
sociální referent odboru vnitřních věcí MěÚ Březnice
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU MĚSTA BŘEZNICE
Cíl:
Podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti,
mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.

Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu Města Březnice
může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálně
zdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž
nesmí být založena za účelem zisku.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku
a) Příspěvek lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři (včetně povinných příloh vymezených na formuláři) a
v řádném termínu stanoveném radou města. Žádosti přijaté
po tomto termínu budou radou města projednány v dodatečném termínu, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti
nesplňující veškeré náležitosti pro poskytnutí finančního
příspěvku. Formulář „ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK …“
je k dispozici na finančním odboru, na podatelně MěÚ Březnice, dále je umístěn na internetových stránkách Města
Březnice.
b) Příspěvek je účelově vázaný a lze jej použít pouze na financování akcí nebo projektů, uvedených v žádosti.
c) Z evidence žádostí budou vyřazeni ti žadatelé, kteří mají
vůči Městu Březnice a jím zřízeným a založeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti a nebo nedoložili včas a
správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých finančních
příspěvků. Na poskytnutí příspěvku nemají nárok ani ty organizace, jejichž statutární zástupci mají vůči městu Březnice a jím zřízeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
Bod č.17 žádosti.
d) Výše příspěvku je v rozmezí od 1000 do 30 000 Kč a o poskytnutí příspěvku rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) rada města.
e) Použití příspěvku podléhá kontrole Městského úřadu Březnice, konkrétně finančního odboru a dalších kontrolních orgánů města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starosta, místostarosta, vedoucí finančního odboru, popřípadě předsedové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města.
Postup při administraci žádostí:
a) Administraci žádostí provádí finanční odbor Městského úřadu Březnice.
b) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím pošty nebo na
podatelně MěÚ Březnice.
Adresa: Město Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice
c) Finanční odbor MěÚ Březnice:
• zkontroluje úplnost žádosti včetně povinných příloh
• v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění ve
lhůtě 5 kalendářních dnů od data vyrozumění pracovníkem městského úřadu
• zkompletuje žádosti pro projednání v radě města, která je
vyhodnotí.
d) Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti,
budou vyřazeny.
e) Finanční příspěvky schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na svém jednání rada města.

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

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

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

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK 2012
č. j.:
1. Název organizace:
2. Právní forma:
3. IČ:

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

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

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

4. DIČ:

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

5. Sídlo organizace:

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

6. Bankovní spojení:

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

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

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

9. Počet registrovaných členů:
Z Březnice
Z toho:

Z jiných obcí

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

10. Účel využití (akce, projekt):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

klientů:

( n e v y p l ň u j t e)

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

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

…….....………......

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

Kč

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

Kč

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

,

v příloze kopie dokumentu
b) projekt (v případě, je-li zpracován)
c) rozpočet akce
Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, zašlete na
adresu: MěÚ Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdejte přímo na podatelně MěÚ Březnice, nejpozději však
do 15. 3. 2012.
Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.
Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V Březnici dne:

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

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

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

Razítko a podpis:

..........................................................
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 1. února
2012 a 4. dubna 2012 v domečku na náměstí od 10.45 do
12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.
P Ř I P R AV UJ E M E
18. února 2012 – v rámci pořadů Příbramské hudební večery Vás zveme na Španělský hudební večer aneb Edita
Adlerová zpívá Carmen. Začátek v 18.00 hodin v aule IV. ZŠ,
Jiráskovy sady, č. 213 Příbram. Bude-li zájem - pro členy za
200,- Kč.
29. února 2012 – Vás zveme na generální zkoušku do divadla
Antonína Dvořáka v Příbrami na představení Dáma s kaméliemi. Odjezd autobusu z náměstí v 9.30 hodin, začátek představení je v 10.00 hodin. Cena, včetně autobusu: členové 80 Kč,
ostatní 90 Kč.
Informace, přihlášky aj. u paní Feitové v lékárně nebo na tel.
č. 318 682 050, 721 603 455.
INFORMUJEME
K 31. 12. 2011 MÁ ZO SPCCH V BŘEZNICI CELKEM
393 ČLENŮ.
PODĚKOVÁNÍ
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Poděkování
Děkujeme panu starostovi J. Štěrbovi za vytvoření krásné
a pohodové vánoční atmosféry díky odvysílání vánočních
koled z Městského rozhlasu o Štědrém večeru.
Březničtí občané

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Oddělení technických služeb Města Březnice žádá všechny
občany, aby svá vozidla parkovaly takovým způsobem, aby bylo
možno provádět zimní údržbu silnic. Při pluhování i posypu je
nutné dodržet u komunikací minimálně 3,5 m průjezdné vozovky a u chodníků minimálně 1,3 m. U komunikací, kde nebudou vzdálenosti dodrženy, nebude prováděna zimní údržba
z důvodu možného poškození automobilů či jiného hmotného
majetku.
Petr Bartuněk
vedoucí technických služeb Březnice

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
RUMPOLD-P s.r.o. o z n a m u j e z m ě n u svozu komunálního odpadu v roce 2012. Svoz bude každé úterý.

1. Dívčí oddíl Březnice
Zprávičky našeho oddílu

Základní organizace SPCCH v Březnici děkuje Městu Březnice za příspěvek z rozpočtu na činnost organizace v roce 2011.
Za výbor SPCCH připravila Jana Štefanová

Město Březnice odbor kultury,
děkuje
paní Alici Fořtové,
studentkám
a studentům VOŠ
a SOŠ Březnice
za pomoc na plese
Města Březnice.

Sbor dobrovolných hasičů města Březnice
chce tímto poděkovat městu Březnice
za finanční podporu v roce 2011 a těší se
v tomto roce na další spolupráci.

VZPOMÍNKA
Dne 25. února uplyne 7 let od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustila naše drahá babička
paní Emílie Pancová.
S úctou a láskou vzpomínají vnuci Roman a Libor
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

V měsíci únoru tomu bude 20 let, co nás navždy opustil
pan Stanislav Kormunda ml., technik ve Škoda
Plzeň. Kdo ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina Kormundova

Rády bychom mezi sebou přivítaly nové členky, holčičky ve věku 6 až 10 let.
Chcete se naučit spousty nových věcí? Hrát si, poznávat
přírodu, najít nové kamarádky?
Přijte mezi nás 10. 2. 2012 od 17 do 19 hod. do klubovny
na místním fotbalovém stadionu!
Michaela Štolbová a Eva Stehlíková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.20
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.40
14.35
14.40
15.28
16.20
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.55
6.05
6.35
6.40
7.00
7.35
8.30
9.25
13.30
13.37
14.07
15.37
15.12
16.00
16.52
17.37

P
P
P
P
P
Š
Š
P
P
P
Š
P
P
Š
P
Š
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
14.45
15.40
16.25
16.30
17.35
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.00
7.25
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.12
15.25
16.15
16.55
16.59
18.10
18.50

Š
P
Š
P
P
P
Š
Š
P
P
Š
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43 – 5.18
5.00 – 5.40
12.40 – 13.26
13.00 – 13.40
17.00 – 17.40
18.50 – 19.25
21.00 – 21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
4.35
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
22.15

– 5.16
– 6.10
– 6.52
– 8.54
– 14.52
– 15.25
– 22.52

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.15
6.17
6.59
7.25
11.10
13.35
14.42
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.37
7.19
7.45
11.30
13.55
15.03
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.55 –
5.11 –

5.15
5.32

P
P

7.21
7.45
9.15
12.10
13.30
14.30
16.05
16.15

–
–
–
–
–
–
–
–

7.42
8.04
9.35
12.25
13.51
14.53
16.25
16.35

Vlak Písek – Březnice

P
P
P
P
P
P
P
Š

Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 –
6.10 –

7.00
7.35

P
P

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
17.25 – 18.50

P
P

P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak Březnice – Příbram
5.03
6.04
6.41
7.16
8.41
9.43
11.43
13.04
13.43
14.41
15.43
16.41
17.43
19.43

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
6.26
6.58
7.38
8.58
10.07
12.07
13.29
14.07
14.58
16.07
16.58
18.07
20.07

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.48
7.04
8.08
9.15
10.13
12.13
13.15
14.13
14.40
16.13
17.15
18.13
19.15
21.19

Os
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os

P

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.59
6.55
9.08
9.57
11.08
13.08
15.08
17.08
17.57
19.08
19.57
22.18

Os
Os
Os
R
Os
Os
Os
Os
R
Os
R
Os

5.52
6.39
7.08
8.39
9.38
11.38
13.38
14.39
15.38
16.39
17.38
19.38
23.15

Os
R
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os

P

P

Vlak Březnice – Blatná
4.25
5.55
7.18
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.54
6.23
7.48
9.51
11.51
13.51
15.51
17.51
19.51
21.51

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

3.52
5.17
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.21
5.46
6.25
8.31
10.31
12.31
14.31
16.31
18.31
20.31

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.

P
P

5.15
6.09
6.45
9.40
12.33
15.40
16.16
18.33

–
–
–
–
–
–
–
–

5.28
6.22
6.57
9.53
12.46
15.53
16.29
18.46

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

Vlak Rožmitál p. Tř. - Březnice
P

Vlak Březnice – Písek
4.11
6.05
8.15
9.17
10.18
12.18
14.18
16.18
17.17
18.18
19.17
21.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vlak Blatná – Březnice

Vlak Příbram – Březnice
5.27
6.42
7.46
8.59
9.50
11.50
12.59
13.50
14.16
15.50
16.59
17.50
18.59
20.56

5.05
5.58
6.19
7.58
8.49
10.49
12.49
13.58
14.49
15.58
16.49
18.49
22.28

P

P

5.31
6.26
6.59
10.58
12.49
15.56
16.52
18.52

–
–
–
–
–
–
–
–

5.44
6.39
7.12
11.11
13.02
16.09
17.05
19.05

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
Zpracovaly
K. Štěrbová a M. Kováříková

2/2012

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ÚNOR
1. 2. 1926 na schůzi Sdružení březnických rodáků v Praze byl přítomen ředitel
Jan Kout s rodinou cestovatele Vráze (před 86 lety)

8. 2. 1941 zemřela v Praze Marie (Márinka) Alšová, vdova po malíři Mikoláši
Alši, která chodila v Březnici od podzimu 1864 do prvních dvou tříd
obecné školy, bydlíc u bratra svého děda krupaře Ignáce Baka v domě
čp. 4 na náměstí (před 71 lety)

9. 2. 1968 uspořádala závodní pobočka Čs. vědeckotechnické společnosti na Sub-

9

Městské muzeum
v Březnici
Náměstí 11
Tel.: 318 403 177, 724 996 684

galerie@breznice.cz
Badatelský den:
pondělí 8 – 12 13 – 16
(případně po předchozí domluvě)

limě v závodu Kovo besedu o dřevěných výrobcích pro zahradnictví
(před 44 lety)

12. 2. 1905 se konala schůze hospodářského výboru, jednající o zřízení mlékárny
v Březnici (před 107 lety)

14. 2. 1788 po dočasném zrušení hřbitovní kaple darovány oba její zvony do Korkusovy Hutě u Vimperku, varhany do Hlavňovic a zbylý inventář
do kostelů v Lašovicích, Voslech a Bubovicích (před 224 lety)

15. 2. 1872 otevřena 1. třída měšanských škol dívčích (před 140 lety)
20. 2. 1873 se narodil v Březnici keramik Václav Fürst, který svým dílem ozdobil
město (před 139 lety)

PAMĚTI MĚSTA
A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy.
Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku
městské spořitelny v Březnici“
ročník I. číslo 4. prosinec 1924

21. 2. 1542 zemřel v Březnici Jan Dobřenský z Dobřenic, který měl za manželku
Annu, jednu z dcer Zdeňka Malovce z Chýnova, majitele březnického
panství, pochován v bubovickém kostele, kde se nachází jeho náhrobní kámen (před 470 lety)

před 45 lety každou neděli pořádal Československý svaz mládeže odpolední čaje
v restauraci Karlův Týn.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů 1966 - 1975.

Alena Heverová

KDO TO BYL JAN ŽÁK
V BN, roč. X, leden 2012, začala
pracovnice Městského muzea paní
A. Heverová uveřejňovat Paměti
města a panství Březnice. Napsal je
po r. 1900 Jan Žák.
Možná, že čtenáře bude zajímat
kdo to byl? Nekrolog k jeho úmrtí
22. 11. 1920 byl uveřejněn ve Věstníku městské spořitelny v Březnici
roč. XI, str. 2. Z něho a z rodinné
kroniky si dovolím stručně k osobnosti Jana Žáka zaznamenat.
Narodil se 16. 2. 1839 ve Slavětíně, jako syn lesníka ve službách
hraběte Kolovrata Krakovského.
Navštěvoval školy v Bělčicích, Březnici a Záboří u Písku. Otec jej poslal
na českou reálku do Prahy, vedenou
známými učiteli té doby Majerem,
Krejčím a Šastným.
V r. 1857 nastoupil hospodářskou
praxi v Merklíně, rovněž u Kolovrata Krakovského, který jej pravděpodobně poslal ještě do jedné z nejstarších hospodářských (zemědělských)
škol u nás, v Libverdě.
V r. 1859 opět nastoupil u Hanuše
Kolovrata a stal se hospodářským
adjunktem v Merklíně a Ježovech.
Po převzetí panství hrabětem Pallfym se stal centrálním ředitelem
pallfyovské kanceláře v Březnici.

Zřejmě po neshodách s tehdejším
ředitelem panství odešel v r. 1892 do
předčasné penze. Po rehabilitaci v r.
1900 se vrátil do služby na panství
Březnice a v r. 1909 ukončil svoji
50ti letou pracovní činnost.
Byl činným členem okresních zastupitelstev v Blovicích a Březnici,
kde uplatňoval své rozsáhlé znalosti
a praktické zkušenosti.
Jan Žák se vážně zajímal o archeologii, historii, geologii i astronomii. Stýkal se v Merklíně se spisovatelem Jakubem Arbesem a básníkem
Bělohrobským.
Z jeho zájmu a činnosti vzešlo rozsáhlé dílo „Paměti bývalého panství
Merklína a okolních obcí“. Rukopis
býval na obecním úřadě v Merklíně.
Odvolávali se na něj různí historičtí
badatelé.
Napsal první Paměti města a panství Březnice, které vycházely jako
příloha Věstníku městské spořitelny
v Březnici a dochovaly se i v knižním provedení, vázaném v kůži.
Dnes po více než sto letech otiskují
tyto paměti BN.
Jan Žák je pochován v rodinném
hrobě na hřbitově v Březnici.
Jaroslav Žák

Kdy Březnice za městečko nebo město
povýšena byla, jest neznámo. Snad již za
krále Václava I., když Březnice patřila
Budislavovi kol roku 1240, neb později
za času Přemysla Otakara II. a jeho syna
krále Václava II.
V dobách, o nichž jednáno, náležela polovice Rožmitálu pánům téhož jména,
druhá polovice a Příbram k arcibiskupství s vesnicemi: Stražiště, Pliškovice,
Ráštaly.
Tochovice a několik vůkolních vesnic
byly majetkem kláštera Ostrova nad
Zbraslavou; v téže krajině příslušely ke
Karlštejnu manské statky: Kamenná, Vysoká, Milín, Smolotely, Ertišovice.
Na vesnicích seděla drobná šlechta:
vladykové a rytíři na Švihově u Drahejšova, Martinicích, Koupí, Počáplech, Myslíně, Mirovicích, Nestrašovicích, Tušovicích atd.
Založení rybníků na Rožmitálsku, Tochovicku a Březnicku spadá z největší
části do této periody.
Ze zachovalého arcibiskupského urbáře z roku 1379 dovídáme se o tehdejších
povinnostech poddaného lidu; z jednoho
lánu, jenž držel 64 jiter, obnášel plat roční 32 grošů českých, ze dvora 12 grošů
českých, z jednoho jitra půl groše, z mlýna dle počtu složení 32 - 16 - 8 grošů,
z chalupy bez rolí 4 groše, další povinnost záležela z ruční a potažní práce,
dávek obilí, slepic, vajec atd., v celku vše
velmi mírné.
Připravila Alena Heverová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PAMPELIŠKA

9. května 510, 262 72 Březnice • tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz • mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ÚNOR 2012
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9 – 12 hod.
pondělí
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro pokročilé ze Zuzanou Klímovou
od 17.00 hod. JUDO PRO DĚTI s Karlem Křížem – v prostorách posilovny Muscle Factory
od 17.30 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Heverovou
úterý
od 10.00 hod. SVAČINKA A ČTENÍ POHÁDKY OD MAMINKY
– dopolední program pro nejmenší
od 15.30 hod. NĚMČINA pro mírně pokročilé s Libuší Fořtovou
středa
od 15.45 hod. CVIČENÍ S OVERBALLY – kroužek pro děti
od 3 do 6 let
od 17.00 hod. NĚMČINA pro mírně pokročilé s Renátou
Cvrkovou
čtvrtek
od 10.00 hod. DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší
od 17.00 hod. JUDO PRO DĚTI s Karlem Křížem –
v prostorách posilovny Muscle Factory
od 17.30 hod. BŘIŠNÍ TANCE – pro začátečnice s Blankou
Němcovou
pátek
od 15.30 hod. POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let
s Lenkou Jorovou
od 16.00 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky se Zuzanou
Klímovou – 1. skupina
od 17.30 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky se Zuzanou
Klímovou – 2. skupina
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé se Zuzanou
Klímovou

Mimořádné akce
2. 2. 2012 od 9.30 hod. MÍČKOVÁNÍ
• aneb jak usnadnit dětem odkašlávání

• ukázka rehabilitační techniky vhodné pro onemocnění dýchacích cest v herně MC
2. 2. od 15.30 hod. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI
• s Petrou Bartoníčkovou. Dále každý 1. čtvrtek v měsíci v herně MC (1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6.)
4. 2. od 15 h. VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL v KD Březnice
• na téma Z pohádky do pohádky
• lístky štěstí Bílé paní, Šeherezádina tajenka, dobroty z Karkulčina košíku a soutěže
• výtěžek bude využit na provoz našeho MC
7. 2. od 10 h. MALÝ MAŠKARNÍ BÁL v MC Pampeliška
• diskotéka pro nejmenší s malým občerstvením
16. 2. od 9.30 hod. BESEDA
• povídání o výživě a zdraví malých dětí s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou
16. 2. od 15.30 hod. PŘEDNÁŠKA - rodinné právo I.
• manželství, rozvody a co s tím souvisí
• neformální skupinové sezení vedené JUDr. Zdeňkem Berchtoldem v herně MC
21. 2. od 18.00 hod. PROMÍTÁNÍ dokumentů v rámci
programu Promítej i ty
• Manželka za padesát ovcí – vstup zdarma v herně MC
28. 2. od 18.00 hod. PROMÍTÁNÍ dokumentů v rámci
programu Promítej i ty
• Zemřít ukamenováním – vstup zdarma v herně MC
P Ř I P R AV UJ E M E :
1. 3. 2012 od 15.30 hod. Přednáška – rodinné právo II.
• práva a povinnosti dětí a rodičů
• neformální skupinové sezení vedené JUDr. Zdeňkem Berchtoldem v herně MC
canisterapie, výroba a vynášení Morany, jarní dílny

Pro rok 2012 byl odsouhlasen členský příspěvek
ve výši Kč 400,- Kč.
Jedná se o poplatek za rok a je platný pro celou
rodinu – rodiče i děti pak mohou využívat možností
slev na kroužky a kurzy.

VÝSLEDEK „CHARITNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012“
Vybralo se celkem 21 404,- Kč.
V letošním roce proběhla sbírka na Rožmitálsku už pojedenácté. Vybíralo celkem 5 skupinek tříkrálových koledníků.
V Rožmitále – 2 skupinky, ve Věšíně – 1 skupinka a 2 skupinky
v Březnici. Skauti se v letošním roce pro nemoc neúčastnili.
Charitní „Tříkrálová sbírka“ probíhá po celé republice a získává peníze na dobrou věc – pomoc lidem v nouzi.
Skupinky dětí – Tří králů – se vydají pro dary do ulic
a domácností. Koledníci nechodí s prázdnou, ale mají pro
dárce balíčky cukru nebo kalendáříky.
Finanční dary se vybírají do speciálně označených pokladniček, které jsou zapečeovány a rozpečeovány a počítány na
Městském úřadě v Rožmitále. Vybraná částka je pak odeslána
na sbírkový účet Charity ČR, která pak charitám, které sbírku
organizovali, přidělí 65 % z vybrané částky na schválený záměr.
Cílem sbírky je nejen přiblížit lidem činnost Charity, ale také
dát lidem možnost pomoci druhým, kteří se dostali do složité
životní situace a potřebují pomoc. Charita poskytuje pomoc
každému, kdo se ocitl v nouzi, bez ohledu na vyznání, rasu či
národnost. Provozuje různá soc. zařízení, charitní poradny, humanitární pomoc u nás i v zahraničí atd.

Sbírka sice probíhá v „povánoční“ době, kdy každá peněženka zeje prázdnotou a
každý se svým způsobem cítí
tím v nouzi, ale mějme na
paměti, že je mnoho těch,
kteří potřebují pomoc druhých. A i když dáváme ze svého nedostatku, můžeme i drobným finančním příspěvkem částečně pomoci lidem, kteří se
ocitli v nouzi, jsou nemocní nebo strádají.
Jak bude výtěžek sbírky využit letos? 65 % výtěžku - na roční školné a zdravotní péči chlapce z Indie Sachina Sadhure v rámci projektu „Adopce na dálku (6 000 Kč - letos
vyšší částka, Sachin začal studovat vyšší stupeň školy)
a také na pomoc sociálně potřebným rodinám z Rožmitálska a Březnicka. 35 % výtěžku použije Charita ČR na provoz různých charitních zařízení a sociální pomoc u nás i zahraničí.
Velký dík patří dětem – tříkrálovým koledníkům, vedoucím
skupinek, ale také všem dárcům. Kdo by chtěl ještě přispět do
Tříkrálové sbírky, může pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS
KOLEDA - poslat na č. 87777 (cena SMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
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Kdo jinému promítá,
sám se také dívá...
Skvělé dokumenty uvedené na filmovém festivalu Jeden svět
(pořádaného organizací Člověk v tísni) u v á d í m e v B ř e z n i c i
Kulturní gang Březnice, Mateřské centrum Pampeliška a Kino Březnice se rozhodli zapojit do programu
Promítej i ty! a šířit tak dokumentární filmy s tématy lidských práv dalším divákům.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaný společností Člověk v tísni,
je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků
a divaček. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, která se letos rozrostla na třiatřicet českých
a moravských měst. Patří mezi ně i Březnice.
Po dvou lednových projekcích pokračujeme v promítání a zveme vás tentokrát do herny MC
(přízemí 1.MŠ Březnice, ul. 9. května) na níže uvedené dokumenty. V s t u p j e z d a r m a .

úterý 21. 2. 2012 - 18.00 hod. • Manželka za padesát ovcí
Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generace,
se kterými někdy nejednají lépe než se psy. To je také případ šestnáctileté Sabere, které v sedmi letech zemřel otec
a osvojil si ji blízký příbuzný. Když bylo dívce deset, prodal ji o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl
do jiného stavu. Dívka měla jako jedna z mála štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy
s podobným osudem. Ani poté ovšem nemá vyhráno. V upřímném snímku režiséra Nimy Sarvestaniho sledujeme marnou
snahu Sabeřiny chudé matky a jejího muže dosáhnout dceřina rozvodu. Když se zdá, že osud je jim konečně nakloněn,
nevlastní otec dostává výhrůžky kvůli své druhé dceři, desetileté Farzenah. Výměnou za stádo ovcí ji kdysi slíbil jinému
muži. „Splátka“ měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve…

úterý 28. 2. 2012 – 18.00 hod. / Zemřít ukamenováním
Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kazemi / Írán, Nizozemí / 2009 / 73 min
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím
v sebeobraně. Advokátka Šádí Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat těm,
které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujícímu a velmi bolestivému způsobu popravy. Jejich práce je však
obtížná – sesbírat důkazy je téměř nemožné, nebo íránská vláda se snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy. Dokument vypráví příběh několika žen, které díky pomoci Šádí
a její neziskové organizace unikly trestu smrti ukamenováním. Ženy se v očích íránského trestního zákoníku „provinily“
sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím a zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel a Mazanin bránila
sebe a svou neteř při pokusu o znásilnění. Změnit zavedenou praxi není snadné, ale íránské ženy se nevzdávají, by pro ně
samé znamená veřejná obhajoba ženských práv obrovské riziko.
Film získal na letošním Berlinale Cenu za mír a spravedlnost (Peace Award for Justice).

V roce 2012 bude MC Pampeliška působit také jako centrum poradenské,
vzdělávací a informační v oblasti rodiny a rodičovství
Kromě tradičních a žádaných volnočasových akcí pro děti a rodiče nabídneme v roce 2012 rodičům také aktivity
pro získání nových poznatků v oblasti rodiny (výchovy dětí, zdraví dětí, výživy dětí, péče o rodinné finance apod.).
Cílem je poskytnout praktické informace, které budou moci rodiče následně využít v každodenním životě
s malými /i většími/ dětmi.
První novinkou je „Seminář z rodinného práva a souvisejících otázek“.
Bude se jednat o ucelený cyklus interaktivních přednášek a besed, které se budou konat průběžně celý rok
a jejichž cílem je, aby rodiče získali základní právní přehled v oblasti rodinného práva. Bude probíhat formou
neformálního skupinového sezení. Seminář povede JUDr. Zdeněk Berchtold.
1 . p ř e d n á š k a : Manželství, rozvody a co s tím souvisí
16. 2. – od 15.30 hod. – herna MC Pampeliška, 9. května 510
2 . p ř e d n á š k a : Práva a povinnosti dětí a rodičů
23. 2. – od 15.30 hod. – herna MC Pampeliška, 9. května 510
Zván je každý, kdo má o tato témata zájem.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum v Březnici“ byl realizován městem Březnice
v roce 2009 a spolufinancován
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Pátek 3. 2. 2012
otevøeno od 20.00 hod. start ve 20.30 hod.

KD Bøeznice

ANÈA BAND
¡
ZÁDNEJ
PLES - PROSTÌ ZÁBAVA
¡
V PYZAMECH
! Nemusíte se èesat ani líèit, dokonce ani pøevlékat!
¡
VSTUP v zánovním i obnošeném pyzamu
je plnì dostaèující:
¡
v pyzamu
za 40,- Kè
¡
bez pyzama
od 20.00 do 20.30 hod. za 60,- Kè
¡
bez pyzama
od 20.30 hod. za 80,- Kè
Kulturní gang Bøeznice,o.s.

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ZÁPIS dětí do 1. tříd
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
pro školní rok 2012 - 2013
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
pátek 10. 2. 2012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
13 - 17 hod. ZŠ Březnice
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
sobota 11. 2. 2012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
9 - 12 hod. ZŠ Březnice
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Zápisu se zúčastní děti narozené
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 včetně dětí
12345678901234567890123456789012123
s odloženou školní docházkou.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

Ženy jsou z Venuše, muži z Hauzu
Vypůjčený pozměněný titul veleúspěšného světového bestselleru je
příspěvkem k diskusi o vztazích mezi muži a ženami, tak jak byly
zažity oběma autory či vyposlechnuty za dlouhých zimních večerů
v legendární příbramské restauraci - v Hauzu.
Audiokniha, kterou autoři přivezou k ochutnávce je kompilátem
úspěšných textů, které Libor Michvocík už čtyři roky uveřejňuje na
svých blozích v MFDNES a písniček z autorské dílny známého muzikanta Petra Vašiny.
Jak sami autoři uvádějí, nemají ambici vysvětlovat přírodní zákonitosti vztahů mezi oběma pohlavími, ale naopak přinášet další a další
otázky, které snad přispějí k většímu porozumění mezi národy, muži,
ženami a jejich mlá aty.
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Ples Města Březnice 6. 1. 2012 Foto Městská knihovna

Novoroční výstup na Stráž 1. 1. 2012

Foto F. Slaník
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Charitativní Tříkrálová sbírka 2012

Výstava minerálů ze sbírky Pavla Benjáka Foto Měst. knihovna

FESTIVAL KAČEŘI V BŘEZNICI
Festival Kačeři chystá další díl s podtitulem Zimní Kačeři
2012. V listopadu přinesli Kačeři pilotní díl párty s názvem
Elektro Kačeři, kde zahráli DJs. Tentokrát se v kulturním
domě v Březnici představí tři kapely.
V sobotu 11. února ožije KD Březnice v rytmech rocku, popu
a crossover. Minulý rok zahrály kapely na Zimních Kačerech
Origami, Simple Muffin a The Streefighters. V únoru to v Březnici rozparádí skupiny Bros n Beasts, River Jordan a The Switch.
Prvně jmenovaná kapela sklidila úspěch na letním vydání
festivalu, kde její americký zpěvák přitáhl velkou pozornost,
nejen dívek. Klip Bros n Beasts koloval již na MTV a kluci nyní
jedou turné s kapelou Emy Brabcové Luno. Jejich projev připomíná britské a americké indie kapely.
Nováčkem na kačeří scéně budou kluci z River Jordan, které
organizátoři poznali na koncertě ve Strakonicích. „Nejdříve
jsme s nimi povečeřeli a ještě jsme je neznali. Poté jsme si je
poslechli, zapařili a pak jsme s nimi
popili,“ řekl organizátor Kačerů
Filip Matoušek. Jejich hudební
zaměření sahá především do rocku
a popu. V čele kapely stojí charismatický zpěvák Michal Škrabák.
Zlatým hřebem večera, headlinerem a ozdobou Kačerů budou
The Switch. Partička, která pochází z Příbramska, hraje již několik
let a objela mnoho festivalů a klubů po celé České republice i v zahraničí. Na svém kontě mají také
několik ocenění v hudebních soutěžích. The Switch reprezentuje

výrazný a strhující projev zpěváka Štěpána, který dokáže dostat fanoušky na svou stranu a řádně je rozpumpovat. Všechny
texty skupiny jsou v českém jazyce, takže sdílná hodnota se
také dostaví. „Swičáci“ mají na Březnicku silnou fanouškovskou základnu a dá se tedy očekávat skvělá koncertní atmosféra. Vystoupení v Březnici bude generálkou na koncertní šňůru,
kterou The Switch pojedou po českých a moravských klubech.
Vedle tří kapel se o zábavu bude starat DJ, plátno s projekcí
a také hudební klipy. Pro návštěvníky budou připraveny stolní
fotbálky, dekorace, soutěže, naplněné bary, přijatelné vstupné
a opět záruka příjemného, přátelského prostředí. Tradicí
a službou pro veřejnost je svozový autobus. Ten bude vypraven
z Příbrami v 19.30 a tentokrát pojede přes Milín přímo do
Březnice, nazpět stejnou cestou ve 3 hodiny.
Vlastimil Ševr
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NEPRŮHLEDNÉ A PODIVNÉ JEDNÁNÍ VÝBORU PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU
A SPORT MĚSTA BŘEZNICE
Dne 13. 1. 2012 proběhlo v zasedací místnosti na stadionu zasedání Výboru pro mládež, tělovýchovu a sport města Březnice, kde
všechny předem pozvané sportovní a tělovýchovné spolky a kluby,
působící v Březnici, měly prezentovat svojí činnost a její financování. Účelem této prezentace mělo být pozdější objektivní rozhodování
o výši příspěvků ze strany města Březnice na jejich činnost.
Velmi zajímavá a zarážející je však skutečnost, že na tomto jednání se spolu s ostatními kluby neprezentovaly v posledních letech již
„tradičně“ nejvíce podporované kluby, jako jsou fotbalový klub (SK
Březnice 1918) a tenisový klub (TK Březnice). Zástupci těchto dvou
klubů dokonce sedí přímo ve výboru pro mládež, tělovýchovu a
sport a na jednání 13. 1. 2012 se dostavila přibližně jenom polovina
z nich, to znamená 6 osob, z nichž 4 byli zástupci fotbalového klubu. Celý výbor pro mládež, tělovýchovu a sport přitom sčítá celkem
11 osob. Z tohoto důvodu bylo celé jednání zbytečné a zcela postrádalo smysl, jelikož tito zúčastnění členové výboru nemohou zcela
objektivně rozhodnout. I přesto zde svoji činnost prezentovaly kluby a spolky, jako např. TC Vitality Březnice, klub cyklistiky a klub
Paintballu. Zástupci dvou tradičně nejvíce podporovaných klubů SK
Březnice 1918 a TK Březnice, spolu se stolními tenisty se schůzky
nezúčastnili. Údajně měli svoji prezentaci v jiný den. Tudíž zástupci
ostatních, v minulosti méně podporovaných klubů, neměli možnost
se s jejich prezentací seznámit. Z těchto výše uvedených skutečností
musí každý trochu rozumný člověk nabýt dojmu, že především zástupci SK Březnice 1918 a TK Březnice, kteří jsou v Březnici již
řadu let významně a nadstandardně finančně podporováni, nemají

potřebu a ani důvod před ostatními sportovními kluby a spolky prezentovat svoji činnost a práci s mládeží, která by měla být v každém
sportovním klubu nebo spolku prioritou. Jejich zástupci totiž sedí
v onom výboru pro mládež, tělovýchovu a sport, a tak vlastně sami
sobě rozdávají peníze z městské pokladny a vlastně si svoji činnost
a svoje osobní hoby nechávají zaplatit z daní všech občanů. Jedná
se o jasný střet zájmu a diskriminaci. Je politováníhodné, že to takto funguje již mnoho let a nikoho z občanů města a ani nikoho
z městských zastupitelů nezajímá, kam ty poměrně hodně vysoké
částky peněz, vydané městem v posledních několika letech na činnost sportovních klubů a spolků, zmizely. Tímto způsobem získaly
SK Březnice 1918 a TK Březnice v minulých 5 letech podporu od
města ve výši několika miliónů korun.
Jako celoživotní sportovec vítám jakoukoli podporu sportu ze
strany města. Tato podpora by však měla být průhledná, adresná,
na konkrétní sportovní projekty a zejména na podporu sportu a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže. Tuto činnost by měli ve sportovních klubech a spolcích zajišovat kompetentní lidé s odpovídajícím
vzděláním a kvalifikací, jako je tomu všude v civilizované Evropě.
Léta jsem působil jako trenér tenisu v zahraničí a každý sportovní
klub nebo spolek, který zde žádal o podporu ze strany města, musel
např. vždy doložit nejen potřebné doklady o činnosti, ale také kvalifikaci svých trenérů nebo cvičitelů, na kterou byl brán velký důraz.
Vše mělo svůj systém a svůj řád, jehož cílem bylo efektivní využití
vynaložených prostředků.
Mgr. Jiří Veselý, TC Vitality Březnice, předseda klubu

Reakce na článek „Neprůhledné a podivné jednání Výboru pro mládež,
tělovýchovu a sport města Březnice“
Jelikož je výše jmenovaný článek od předsedy TC Vitality Březnice,
pana Mgr. Jiřího Veselého plný účelově zkreslených údajů, rozhodl jsem se
na něj ihned reagovat.
Účelem schůzky zástupců občanských sdružení nebyla jen jejich prezentace, ale zároveň i vyslechnutí jejich problémů, případně požadavků na
město Březnice a to vše za účelem zkvalitnění vztahu mezi vedením města (které v tomto případě zastupuje výše jmenovaný výbor) a jednotlivými
sdruženími. Informace z jednání budou postupně přeneseny ke členům zastupitelstva a rady města. S tímto byli všichni účastníci sezení srozuměni
hned v úvodu, bohužel pan Jiří Veselý mezi nimi osobně nebyl – možná
právě proto jsou i jeho další řádky silně zkreslené.
Jelikož spolků je více, byla tato jednání rozložena do dvou schůzí.
Na první dostali své slovo zástupci spolků, kteří zasedají současně ve jmenovaném výboru, tedy fotbalu, tenisu a stolního tenisu a zástupci Junáka.
Na další spolky se dostalo v lednu. Na tuto schůzi se, většinou ze zdravotních důvodů, dostavilo pouze šest členů výboru, i tak byla usnášeníschopná. O zbytečnosti tohoto jednání je přesvědčen zřejmě jen nezúčastněný
pan Jiří Veselý, nikdo z přítomných se tak nevyjádřil. A počet zúčastněných? Nemoc předpokládat nelze a hlavně - výbor sám o ničem ve vztahu
k penězům nerozhoduje! Takže byl k jednání dostatečný (nadpoloviční
většina). A že výsledkem schůzky je např. i zájem spolků uspořádat společnou velkou a pestrou oslavu dětského dne, o této „zbytečnosti“ byl
určitě autor článku také informován.
Informace od dříve představených spolků bylo možno získat i na této
schůzi. Zajímavý je fakt, že pan Jiří Veselý dostal od zúčastněného zástupce TC Vitality (Stanislava Veselého) informaci o přítomnosti zástupců
těchto spolků, ale o pár řádků dál píše, že účastníci neměli možnost se
s jejich prezentací seznámit. Stačilo se zeptat…
Nedokážu v této chvíli posoudit, zda další řádky jsou účelové, nebo pramení z hrubé neznalosti a neinformovanosti o fungování vztahu města
a spolků. Snad jen tak si mohu vysvětlit nařčení zastupitelů města z nezájmu. Kdo jiný, když ne právě předseda občanského sdružení, kterým
pan Jiří Veselý je, by měl znát systém žádostí a jejich zdůvodňování, systém jejich schvalování (schvalují je právě z nezájmu kritizovaní zastupitelé) a hlavně by měl být dokonale seznámen se způsobem podrobného vyúčtování přidělených příspěvků, odevzdávaným na finanční odbor města.
A u způsobu schvalování příspěvků bych se ještě zastavil. Jmenovaný výbor je pouze jednou z instancí, která se k němu vyjadřuje. Svůj názor pokaždé vyjadřuje i finanční výbor a možnost vyslovit dostávají i všichni zastupitelé. A právě ti, vždy po bouřlivé diskusi mezi sebou a s občany zú-

častněnými na daném jednání zastupitelstva, rozhodují o konečné výši
příspěvků. To ten jejich nezájem. Přij te se jednou, pane Veselý, na takové jednání podívat, je veřejné, jako každé jiné.
Výše příspěvků je velmi zkreslující údaj. U některých spolků jde celá
částka na vlastní sportovní činnost, u některých jí z velké části spolkne
údržba a provoz areálu. Snad právě proto se nejvyšší částky objevují
u oddílů kopané a tenisu, nebo právě tyto oddíly valnou většinu přidělených financí vkládají zpět do údržby a provozu rozsáhlých městských sportovních areálů. V žádném případě se ale nejedná o „několik milionů za
5 let“! I tak se může každý občan sám přesvědčit, jak se tyto areály
za poslední léta zvelebily a hlavně jak jsou v letní sezoně hojně využívány,
a to zejména mládeží.
Ještě tedy závěrem, možná právě ta neinformovanost je důvodem úvodního článku. Ten, koho činnost spolků skutečně zajímá a hledá cesty a ne
problémy, by se před sepsáním řádků, plných nepravdivých nařčení,
seznámil se současným stavem věcí. Pak by se třeba dozvěděl, že právě
v přidělování příspěvků se v Březnici chystají revoluční změny. První změnou jsou pravidla pro poskytování příspěvků v částce do 30 tisíc Kč, schválená v prosinci a otištěná v lednových BN. Tato informace byla též jedním
z důležitých bodů vzájemného setkání! Očekával bych rovněž, že když
nám chce někdo něco vytýkat, učiní tak nejprve osobně a ne, že jako první
krok zvolí dezinformaci nic netušících občanů formou článku plném účelově zkreslených údajů. Dotýká se mně, že na jednání 13. ledna nebyl ani
jeden z těchto „nedostatků“ otevřen.
Vážím si všech, kdo přiloží ruku k dílu a ve svém volném čase a zdarma
udělají něco pro ostatní a zejména pro mládež. A po přečtení předchozího
příspěvku si o to víc vážím trenérů, kteří celoročně pracují v oddílech
s mládeží zcela zdarma. A jejich kvalifikaci bych, s dovolením, ponechal na
řídících orgánech jednotlivých sportovních soutěží, nebo pro masové sportování mládeže je sice důležité kvalitní vedení, ale nikoli mezinárodní trenérský průkaz.
A nařčení, že si sami sobě rozdáváme peníze z městské pokladny pro
svoji činnost a hobby je zralé na soudní žalobu. Tak ještě jednou: nemáme
přístup k pokladně, náš výbor nerozhoduje o výši příspěvků ani o výši rozpočtu a svoji veškerou činnost v jednotlivých spolcích všichni děláme zcela
zdarma a po vlastním zaměstnání. Osobně mám za sebou ve vedení jednoho ze spolků více než deset let práce a za tu dobu jsem nezískal ani korunu. Ba právě naopak, vždy mi to stálo spoustu času a i nemalé finanční
prostředky. Přesto nelituji – ten pohled na plná sportoviště stojí za to!
Jiří Nepivoda, předseda Výboru pro mládež, tělovýchovu a sport
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REDAKČNÍ POŠTA

VÁNOČNÍ PROCHÁZKA
Jako každoročně, tak i letos, jsem šel na Štědrý den zakrmovat zvěř do poříčských lesíků, což jsou nevelké kousky lesa, které se nacházejí za Zadním Poříčím směrem na Oslí. Poslední
léta byl jejich stav dosti špatný a stále se zhoršoval. Vykácené
stromy, polomy, neuklizené klestí z těžby, rozježděné cesty, ale
letošní stav je opravdu žalostný. Nevím, kdo se o lesíky stará,
nebo spíše nestará, ale kdo by byl opravdovým vlastníkem lesa
a spravoval jej jako správný hospodář, určitě by nedopustil tento stav. Po porážce stromů, které nebylo možná třeba vůbec
vytěžovat, zůstává jen nepořádek. Kdo se byl z místních starousedlíků v lesících podívat, jen nevěřícně kroutí hlavou. Někdo
může namítnout, že je vše v pořádku a má to tak být, proto
bych navrhnul zastupitelům, aby se podívali na místo samé a
viděli, jak je opravdu spravován majetek občanů města. Ani se
nedivím poříčským občanům, že uvažují o vystoupení a vyčlenění od města Březnice a to i z jiných důvodů, což by jistě byla
pro Březnici velká ztráta.
Jiří Krůta ml.

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

Reakce na článek „Vánoční procházka“
Z článku pana Krůty nevyplývá o jaké pozemky se přesně jedná, zda jsou ve vlastnictví města nebo se jedná o pozemky v jiném vlastnictví. V lesích u Zadního Poříčí, které patří městu
Březnice, jsou dodržovány hospodářské cíle vlastníka lesa:
- zachování lesa jako trvale obnovitelného zdroje
- uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření – to znamená využívání lesa takovým způsobem, aby jeho stabilita,
biodiverzita a schopnost plnit užitečné funkce lesa zůstala
trvale zabezpečena
- obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů při současném maximálně možném ekonomickém zhodnocení lesa.
Dále dle hospodářské knihy je výše těžby na 10 let platnosti
579 m3, v současné době je vytěženo 200 m3. Vytěžené plochy
jsou zalesňovány dle zákonných lhůt: zatím provedená výsadba
na dané lokalitě činí 700 ks smrku, 1200 ks buku a 100 ks jedle, k dnešnímu dni se jedná o plochu 0,29 ha.
Ing. Václav Hrubý, OLH

Javůrkův Křížek
✞ ✞ ✞

Zde odpočívá mnoho vojínů,
kteří v bitvě roku 1798 svedené raněni byli,
a zde v hlavní vojenské nemocnici zemřeli.
Každý věrný vzpomeň na ně! MOD: PÁNĚ.
Ač v cizině, přece mezi bratry! Pokoj jejich prachu!

Jak jsem slíbil v minulém čísle Březnických novin, přináším
informaci o Javůrkově kříži. Křížek stojí ve výseči silnic vedoucí na Chrást a Tochovice a měl být vystavěn na místě vojenské
nemocnice a zároveň hřbitova, který se v těchto místech měl
nacházet v době Napoleonských válek (1796-1797). Toto potvrzují i ústní sdělení, dle nichž se traduje, že někteří francouzští
vojáci, co bojovali v Napoleonských válkách jsou pochování
v Březnici. Je ale také možné, že nemocnice pro zraněné tam
mohla býti vybudována již daleko dříve a to za Švédských válek, kdy přímo v těchto místech v březnu 1641 probíhala bitva
mezi švédským generálem Bannerem a císařskými vojsky. Toto
je zachyceno na mědirytině, kterou vydal v roce 1670 Mathias
Merian ve Frankfurtu nad Mohanem.
Původně zde stával jen dřevěný křížek, který byl nahrazen
kamenným. Byl vybudován březnickým měšanem Javůrkem,

jež zde po léta
sbíral kosti nalezené v těchto
místech, když
dělníci kopali
písek a původní
úroveň terénu
značně snížili.
Po výhře v lotince jeho ženy nechal roku 1862 nahradit dřevěný křížek kamenným. Nápis na kříži je obdobný, jako na hrobě
Slováka Galíka na březnickém hřbitově, ale tentokrát se týká
jiné národnosti.
V loňském roce proběhlo osazení stávajícího kamenného soklu chybějícím novým křížkem a i proto by si toto místo zasloužilo daleko lepší okolí. Do budoucna přichází v úvahu např. ve
spolupráci se Spolkem pro záchranu vojenských historických
památek v Březnici upravit okolí Javůrkova křížku podobně,
jako je tomu u mohyly Vintíře v nedalekých Rakovicích.
Jiří Krůta ml.

K ČEMU BY BYL DOBRÝ MĚSTSKÝ ARCHITEKT?
Městský architekt má být svým zaměřením urbanista. To
znamená má za úkol vyjadřovat se k rozvoji architektury města
jako celku. Tedy k tomu, jak by ta která konkrétní stavba, kdyby se postavila tam a tam, svým vzhledem působila, zda by
byla dobře začleněna ve svém nejbližším okolí i v celku města.
Když se něco staví, lze si zpravidla představit hned několik
alternativních řešení. Není divu, že pak pro laika není snadné
učinit to správné rozhodnutí. V takovém případě je dobré vyslechnout si poradní hlas odborníka. Vždy v dnešní době je to
zcela běžné, že poradci jsou potřeba v mnoha oblastech našeho
života a žádný z nás nestačí na potřebné úrovni obsáhnout vše.
Pokud jde o městského architekta nemusí jít jen o stavby, ale
také o komunikace a v neposlední řadě i o zásahy do městské
zeleně. Ano, i v těchto případech by měl poradní hlas městského architekta zaznít.
Městský architekt nenavrhuje nové budovy, komunikace či
městskou zeleň, to je úkolem pro jiné. Sám nemá být osobně
zainteresován na tom či onom řešení jako by asi byl, pokud by
byl též jeho autorem, ale má být nezaujatým posuzovatelem
zamýšlených projektů.
Funkci městského architekta nemůže plnit stavební úřad.
Ten dbá na to, aby byla naplňována litera stavebního zákona.
Lze si jistě snadno představit takovou situaci, kdy stavební

zákon je sic bez chybičky dodržen, ale výsledek je z hlediska
urbanistického žalostný.
Funkci městského architekta nemohou plnit ani památkáři,
ačkoli jejich zájem do jisté míry s urbanistickým hlediskem
souvisí. Pole působnosti památkářů je dáno tím, že památkáři
se vyjadřují jen k tomu, co se za památky pokládá. Památkáři
a městský architekt by spolu měli partnersky vycházet.
Agenda městského architekta nevyžaduje, aby tu měl svoji
kancelář a seděl v ní na plný úvazek den co den, ale stačilo by,
aby vyjadřoval svůj poradní hlas formou posudků zpracovaných
na základě smlouvy o dílo.
Někdo může namítnout, že urbanistické hledisko, tedy zda je
něco nejen funkční, ale také estetické, je věcí vkusu a ten je subjektivní a co člověk to názor, takže všechny subjektivní názory
na řešení veřejného prostoru vlastně jsou na roveň postaveny.
V duchu této „logiky“ vlastně není rozdílu mezi odborníkem
a laikem a každý má právo mít svůj názor na to, co je či není
hezké.(Ano, doma to platí beze zbytku). Navíc se stává, že ani
odborníci se někdy nemohou shodnout na řešení nějakého konkrétního architektonického úkolu. Laik pak řekne, že selský rozum je nade vše, ale tak jednoduché to ve skutečnosti není.
To je přesně úkol pro městského architekta. A tento článek je
příspěvkem do diskuse na toto téma.
MUDr. Jiří Beran
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

3. 2. 2012 – 28. 2. 2012 – výstava fotografií
Tomáše Fulína a Karla Svaška na téma „Divoká
zvěř kolem nás“ a Milana Fulína na téma „Březnicko“
Vernisáž k výstavě proběhne 8. 2. 2012 od 17 hodin.

■

První listování v nové knize PhDr. Zdeňka Dragouna – autor přečte vybrané ukázky ze své nové knihy „České
variace“

■

Tematická výstavka – „200 let od narození anglického kriticko-realistického spisovatele Charlese Dickense“ (7. 2. 1812 – 9. 6. 1870), nejvýznamnějšího a nejpopulárnějšího představitele viktoriánského románu

Oddělení pro děti na ZŠ
■

■
■

1. 2. – 7. 2. - literárně – výtvarná soutěž „Mám oči jako Trnka“ – výstavka dětských prací, které budou následně odeslány do soutěže Městské knihovny Dobříš
Tematická výstavka knih Charlese Dickense – ke 200. výročí
narození
10. 2. – 16. 2 . - „Barevné rýmy paní Zimy“ – výtvarná
a literární soutěž o nejhezčí zimní verš a obrázek

Městská knihovna a Infocentrum
V á s z v e do svých prostor na

výstavu fotografií
Tomáš Fulín a Karel Svašek
– Divoká zvěř kolem nás

Milan Fulín
– Březnicko
3. 2. – 28. 2. 2012

Vernisáž k výstavě proběhne
8. 2. 2012 od 17 hodin

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
Čína, Tibet, Nepál – tři publikace z edice Vytoužené výpravy, které obsahují mnoho fotografií
Formanová Martina – Nevěra po americku – autorka nahlíží
do všech zákoutí manželského života s mimořádnou otevřeností
a osobitým humorem
Halík Tomáš – Úvahy na prahu tisíciletí – původně rozhlasové
fejetony, jimiž autor oslovoval v letech 2000-2002 své posluchače
v ranním vysílání stanice BBC
Podbrdsko XVIII/2011 – sborník, který vydává SOA Praha – Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
Soukupová Petra – Marta v roce vetřelce – autorka dokázala
citlivě a přesvědčivě zachytit prožitky devatenáctileté dívky
Coelho Paulo – Alef – vztah dvou lidí otevírá jak jejich duše, tak dveře
bodu Alef, bodu obsahujícího celý vesmír a zavede je do jiné dimenze
Pancolová Katherine – Žluté oči krokodýlů – postavy tohoto
románu jsou plné života, čelí různým potížím, někdy padnou, ale
vždycky se znovu postaví…
Eco Umberto – Pražský hřbitov – hrdinou Ecova šestého románu je Simone Simonini, obratný falzifikátor notářských dokumentů
a policejní agent z 19. století, jemuž jeho dědeček vštípil nenávist
k Židům
Kateřina Štěrbová

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA MINERÁLŮ
V Městské knihovně a Infocentru v Březnici jste mohli minulý
měsíc vidět výstavu minerálů ze soukromé sbírky Pavla Benjáká. Ta obsahovala několik desítek kousků, které pocházejí
ze všech koutů světa.
Kdy jste začal sbírat cenné kameny a minerály? A kolik kousků má vaše sbírka?
O minerály jsem se začal zajímat již na Základní škole v Březnici, ale opravdový zájem ve mně probudil až náš pan profesor
Zdeněk Petřek na Průmyslové škole v Příbrami. Kolik minerálů
mám ve sbírce? Nikdy jsem je nepočítal, takže přesně nevím.
Jakým způsobem se ke kamenům dostáváte? Hledáte
je sám nebo se soustředíte na kousky, které jsou k dostání na internetu?
Minerály se pokouším občas i sám sbírat a hledat, ale lokalit
k získání kvalitnějších vzorků není mnoho, takže se pokouším
je měnit a kupovat na českých burzách a od společných nadšenců i mimo republiku v Ma arsku a Rumunsku. Občas něco zajímavého seženu i na internetových aukcích.
Mohl byste říci, který kousek z vaší sbírky je pro vás
nejcennější?
Na tuto otázku se těžko odpovídá. Líbí se rudní minerály
z Příbramska a Rumunských lokalit.
Co vás na minerálech nejvíce fascinuje?
Na minerálech mě neustále udivuje jejich neuvěřitelná rozmanitost a trvalá krása. Nenajdete dva stejné nerosty, každý je
jedinečný.
Je pro vás osobně důležitější na minerálu vzhled nebo
vlastnosti, které nejsou na první pohled viditelné?
Myslím si, že vzhled je pro sběratele na minerálu asi to nejdůležitější.
Máte nějaký kámen snů, který byste chtěl do své sbírky dostat?
Nevím. Líbí se mi, jak jsem již odpověděl, rudné minerály, ale
v poslední době stále více obdivuji minerály z brazilských lokalit, a to hlavně slídy, turmalíny, beryly a křemeny.
Kdy jste přišel na myšlenku uspořádat výstavu drahých
kamenů?
Myšlenka na uspořádání výstavy mě napadla náhodou. Výstavu
jsem pojal jako připomínku mizících hornických tradic, tím
i oborů s hornictvím spřízněných, jako je mineralogie a geologie. Minerály, nacházející se v hlavní části výstavy, jsou křemen,
slídy a živce. Tyto tři minerály tvoří z větší části horninu žulu
(granit), která se nachází v našem bezprostředním okolí. Je zde
ukázána rozmanitost a krása různých modifikací křemenu, slídy a živce.
Vlastimil Ševr
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Veršující archeolog ZDENĚK DRAGOUN
PhDr. Zdeněk Dragoun se narodil 28. 10. 1946 v Březnici.
Vystudoval místní střední všeobecně vzdělávací školu, poté
začal studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
obor historická archeologie a pomocné vědy historické. V době
vyloučení ze studia v letech 1971 - 1972 pracoval ve Středočeských dřevařských závodech - provoz Sublima.
Od roku 1972 byl zaměstnán v průzkumové četě Pražského
stavebního podniku na archeologických výzkumech tehdejšího
Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.
Studium archeologie - archivnictví dálkově absolvoval v roce
1975. Téma diplomové práce volil z rodného kraje: „Vývoj
osídlení Bozeňska v době předhusitské“.
V roce 1978 nastoupil v archeologickém oddělení Muzea
hlavního města Prahy, kde setrval šest let.
Od roku 1982 je členem Pražské archeologické komise (1991
- 2008 její předseda). Titul PhDr. (akademický titul doktor filozofie)mu byl udělen v roce 1983 a od následujícího roku 1984
je archeologem Pražského ústavu památkové péče. Od roku
1992 do 2008 vedoucí archeologického oddělení PÚPP (dnes
NPÚ HMP).
1987 - člen redakční rady Pražského sborníku historického,
1990 - 1993 člen Rady Pražského hradu,
1990 - 1993 člen redakční rady Zpráv památkové péče,
od roku 1994 je člen redakční rady Průzkumů památek,
od 1997 člen redakční rady sborníku Archaeologica Pragensia,
1994 - 2001 člen Archeologické komise MK ČR od 1997 předsedou,

1996 - 1998 řešitel grantu GA
ČR - Románské domy v Praze,
1998 - 2006 člen Vědecké rady
Archeologického ústavu AV ČR,
od 2001 člen podoborové komise
Grantové agentury ČR,
od 2003 předseda koreferentské
komise výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na
Náměstí Republiky,
od 2008 člen Památkové rady NPÚ HMP,
od 2008 člen Komise pro revitalizaci Staroměstského nám.
MHMP, od 2009 člen evaluační archeologické komise AV ČR.
Pracovní náplní a specializací je vývoj Prahy v předlokačním
období, počátky pražských měst a pražská románská architektura.
Výsledky svých výzkumů zpracoval v mnoha článcích, uveřejněných převážně v odborných periodikách českých i zahraničních. Autorsky se podílel na knihách o Karlově mostě, Břevnovském klášteře, Starém Městě a Josefově.
Občas se zabývá i veršováním - některé výsledky této činnosti byly vydány v nakladatelství Paseka v dílku „Říkanky k pivu,
vínu a vodě“, Praha 1991,(2. rozšířené vydání Praha 199).
V roce 1997 v kulturní příloze pátečního Slova pravidelně
uváděl krátké básničky na aktuální téma pod titulem Momentář Zdeňka Dragouna. Výběr“ Měrný pes“ vyšel péčí přátel
k autorovým šedesátinám v roce 2006.

Městská knihovna a Infocentrum Vás zve na

„PRVNÍ LISTOVÁNÍ V NOVÉ KNIZE
březnického rodáka PhDr. ZDEŇKA DRAGOUNA“
v sobotu 11. února 2012 od 18 hodin
v Městské knihovně a Infocentru Březnice
Autor přečte vybrané ukázky z nové knihy „ČESKÉ VARIACE“.
Několik básní zarecituje ze své sbírky „Převelice převelice“ její autor MAREK STAŠEK
a celé čtení bude proloženo písničkami ilustrátora a hudebníka Jaromíra F. Palmeho.
Obě knihy bude možno zakoupit na místě.

Sbor dobrovolných hasičů BUBOVICE

FINANČNÍ ÚŘAD v Příbrami

Vás zve na

oznamuje:

Tradiční hasičský bál

Ve čtvrtek 1. 3. 2012
budou přijímat pracovníci FÚ
daňová přiznání v Březnici.

Sobota 18. února od 20 hodin
K tanci a poslechu hrají KUDRNÁČI

Kulturní dům – salonek

Bohatá tombola

9.00 – 11.30 hod.
12.30 – 16.30 hod.

Srdečně Vás zvou pořadatelé
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POJĎTE DO KINA
Právě nyní, v zimních měsících, je ten správný čas
udělat si volnou chvilku a zajít do kina. Celý program
únorového kina naleznete na poslední stránce Březnických novin, ale v těchto několika řádcích bych vás chtěla pozvat na některé z nich. Ve středu 1. února promítáme japonský film Norské dřevo podle předlohy slavného japonského spisovatele Haruki Murakamiho. Spisovatel je držitelem několika literárních cen, za své romány byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
V roce 1987 vychází román Norské dřevo, za který autor sice neobdrží žádné literární ocenění, ale překonává
všechny dosavadní rekordy - jen v Japonsku se prodalo
přes čtyři miliony výtisků. Do češtiny bylo doposud přeloženo osm autorových románů. Další pozvání je na dva
filmy z české produkce. Ve středu 8. února je to výborně obsazená komedie Alice Nellis Perfect Days – I
ženy mají své dny a ve středu 15. února drama Poupata. Smutný, ale opravdový příběh o životě, osudu
a jeho cestách v režii Zdeňka Jiráského. Pro naše
nejmenší jsme v neděli 19. února připravili rodinný
film Motýlí čas. Trochu zapomenutý film původní televizní dramatické tvorby pro děti a mládež má co nabídnout i dnešnímu malému divákovi. Dětský poetický film
určitě stojí za zhlédnutí. Další snímek, který je určen
zejména teenagerům, je film německé režisérky Zisky
Riemann Lollipop Monster. Ve středu 22. února vás
čeká výjímečný snímek o dvou rebelkách, s originální
vizuální i hudební stránkou, černým humorem a nepředvídatelným závěrem.
Petra Bartoníčková

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor k pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.

Kulturní dům - tel. 318 682 153

VOLNÝ ČAS / KULTURA

2/2012

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Luštěninová pomazánka - mix
Ingredience: 1 menší konzerva luštěnin ve slaném nálevu (fazole, čočka, sojové boby, cizrna), 100 g másla nebo rostlinného
tuku, 50 g taveného sýru, sůl
Postup přípravy: Luštěniny rozmixujeme s máslem a taveným
sýrem a podle chuti dosolíme. Zdobíme čerstvou zeleninou, jarní cibulkou, pažitkou atd.

Pohankové karbanátky
Ingredience: 200 g pohanky, 2 vejce, 2 stroužky česneku, sůl,
pepř, 200 g šunky, majoránka, 250 g goudy, hladká mouka
a strouhanka na zahuštění
Postup přípravy: Pohanku uvaříme (do vroucí osolené vody nasypeme propláchnutou pohanku a vaříme asi 8 min.), necháme
vychladnout. Poté všechny ingredience smícháme a ev. zahustíme moukou se strouhankou. Utvoříme placičky, které obalujeme ve strouhance a smažíme.

Zapečená pohanka se zeleninou
Ingredience: 300 g pohanky lámanky, kousek pórku nebo jarní
cibulky, 2 větší žampiony, 1 velká mrkev, 1 menší cuketa,
150 g zelených fazolek, 1/4 celeru, 1 větší petržel, mletá sladká paprika (kdo má rád, tak trochu chilli), sojová omáčka, sezamová semínka na posypání
Postup přípravy: Pohanku zalijeme dvojnásobným množstvím
vroucí vody, osolíme, přiklopíme pokličkou a necháme nabobtnat.
Zelené fazolky nakrájíme na menší kousky a spolu s mrkví uvaříme do poloměkka. Pórek nebo jarní cibulku nakrájíme na
kolečka, petržel a celer na menší kostičky a vše společně osmažíme na trošce oleje dozlatova. Přidáme pokrájené žampiony,
cuketu, uvařené fazolky a mrkev na kostičky. Zeleninu ochutíme sojovou omáčkou a mletou paprikou (případně chilli).
Nakonec vmícháme připravenou pohanku, zamícháme, upravíme do zapékacího pekáčku, posypeme sezamovými semínky a
zapečeme v troubě dozlatova.
Nápad na vylepšení - podáváme se zavařenou červenou řepou nebo
sladkokyselou okurkou, pokapané středomořskou omáčkou Heinz.

Fazolový salátek
Ingredience: plechovka červených fazolí, salám, vejce, cibule,
majolka, sůl, pepř
Postup přípravy: Slijeme plechovku velkých červených fazolí, necháme jen fazole, vodu vylijeme. Fazole si dáme do mísy, osolíme, opepříme, přidáme na kostičky salám (točeňák), vejce natvrdo, cibulku, sůl a pepř. Vše zamícháme a necháme vychladnout.

Luštěninová polévka
Suroviny: 100g žlutého hrachu, 100g červené čočky, 100g černých fazolí, 1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 1 lžíce másla, 1 lžíce
mouky, majoránka
Postup: Fazole a hrách namočíme přes noc. Ráno luštěniny slijeme, přisypeme čočku, zalijeme 1 a 1/2 litrem vody a vaříme
do změknutí. Mezitím si očistíme zeleninu a nakrájíme ji na
kolečka. Na pánvi rozpustíme máslo a zeleninu asi minutu
orestujeme, zaprášíme moukou a ještě asi dvě minuty opékáme, stále mícháme. Necháme zchladnout.
Až budou luštěniny měkké, přisypeme k nim zeleninovou zásmažku, dochutíme majoránkou a ještě asi 10-15 minut necháme vařit.

Fazolová pomazánka s ořechy
Ingredience: 250 g konzervovaných bílých fazolí ve slaném nálevu, 4 lžíce olivového oleje, sůl a pepř, trocha libečku nebo petržele, 2 stroužky česneku, hrst vlašských ořechů
Popis přípravy: Fazole vlijeme do cedníku, důkladně je propláchneme studenou vodou a necháme odkapat. Potom je vsypeme do mixéru a rozmixujeme spolu s olivovým olejem. Směs
dochutíme solí, mletým černým kořením, rozdrceným česnekem a libečkem nasekaným najemno. Nakonec do pomazánky
vmícháme na kousky nasekané ořechy.
Zdroj Internet

Marie Kováříková
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2011
Výbor pro mládež,tělovýchovu a sport ve spolupráci s radou města Březnice
v y h l a š u j e a n k e t u „SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2011“
a žádá občany o nominování jednotlivých sportovců města
Smyslem ankety „Sportovec města Březnice“ je ocenění nejlepších sportovců či osobností za uplynulý kalendářní rok nebo za
dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu.
Prosíme všechny sportu nakloněné spoluobčany, předsedy oddílů, klubů, sportovních organizací, trenéry atd. o nominaci sportovce roku.

Jakým způsobem nominovat:
• nominaci je nutno podat na připraveném nominačním formuláři, počet nominací není omezen
• nominační formuláře jsou k dispozici na městském infocentru, v podatelně městského úřadu, na internetových stránkách města a zároveň jsou vytištěné v Březnických novinách
• kterýkoliv sportovec může být nominován opakovaně i více
let nezávisle na tom, zda byl nebo nebyl oceněn
• čitelně a úplně vyplněný nominační formulář je nutno předat do níže uvedeného termínu na podatelnu MěÚ Březnice
• termín přijetí formuláře prodloužen do 10. 2. 2012
Specifikace jednotlivých kategorií:
JEDNOTLIVCI – ŽACTVO: nominováni mohou být sportovci
do 15 let věku (nar. 1996 a mladší)
JEDNOTLIVCI – DOROST: nominováni mohou být sportovci
od 16 do 19 let věku (nar. 1992-95)

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ: nominováni mohou být sportovci
od 20 let věku (1991 a starší)
KOLEKTIV: kolektivem mohou být např. mladší žáci, dorost,
A mužstvo atd.
TRENÉR: nominován může být trenér aktivní v příslušném
roce
OSOBNOST: mohou být nominováni aktivní sportovci všech
věkových kategorií, kteří ve svém sportovním odvětví dosahují
mimořádných a především stálých sportovních výkonů.

Hodnocení a udílení cen:
Nominované sportovce v jednotlivých kategoriích vyhodnotí
členové Výboru pro mládež, tělovýchovu a sport a stanoví výsledné pořadí. Výsledky předloží Radě města, která vítězné
sportovce pozve ke slavnostnímu vyhlášení v rámci sportovní
zábavy pořádané 10. března 2012 v KD Březnice.
Prosíme navrhovatele o velmi přesné a pokud možno
obsáhlé zdůvodnění podané nominace (nutno uvést výsledky v příslušném roce - či letech, jedinečnost nominovaného, popis činnosti, atd.).

Všem předkladatelům za podané nominace
předem velmi děkujeme!

KATEGORIE:
Jméno a příjmení:

Rok narození:

Bydliště:
Sportovní odvětví:

Soutěž:

Trenér:

Klub :

Výsledky (v příslušném roce),
podrobné zdůvodnění nominace

NAVRHOVATEL:
Jméno a příjmení:
Vztah k nominovanému: (trenér, předseda oddílu aj.)
Kontaktní telefon, e-mail:
V Březnici dne

Po d p i s n a v r h o v a t e l e

KATEGORIE: KOLEKTIV
Označení / Název:

Věková kategorie:

Počet členů:
Sportovní odvětví:

Soutěž:

Trenér:

Klub :

Výsledky (v příslušném roce),
podrobné zdůvodnění nominace

NAVRHOVATEL:
Jméno a příjmení:
Vztah k nominovanému: (trenér, předseda oddílu aj.)
Kontaktní telefon, e-mail:
V Březnici dne

Po d p i s n a v r h o v a t e l e
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TENISTA VESELÝ VYHLÁŠEN JUNIORSKÝM MISTREM SVĚTA
V polovině prosince 2011 vyhlásila Mezinárodní tenisová federace (ITF) tenisové mistry světa za rok 2011. V kategorii juniorů získal toto prestižní ocenění
český tenisový reprezentant,
březnický rodák, odchovanec TC
Vitality Březnice a v současnosti
hráč TK Agrofert Prostějov Jiří
Veselý. Talentovaný český junior
se tak stal teprve druhým Čechem, kterému se takového ocenění dostalo. Navázal tak na „legendu světového tenisu“ Ivana
Lendla, který stejné ocenění získal před 33 lety, v roce 1978.
Jirka se tak nesmazatelně zapsal do „historické listiny“ juniorských tenisových mistrů světa, ve které figurují zvučná jména jako např. Stefan Edberg, Pat Cash, Andy Rodick, Roger
Federer a mnoho dalších.
Toto velmi prestižní ocenění získal mladý český tenista za
mnoho významných juniorských turnajových titulů, kterých
dosáhl v loňském roce. K těm nejvýznamnějším patří vítězství
na Australian Open ve dvouhře i čtyřhře, finále dvouhry na US
Open, vítězství ve dvouhře na Canadian Open a Japan Open,
finále čtyřhry ve Wimbledonu a také vítězství v Galea Cupu,
což je juniorská obdoba Davis Cupu. Další cenné výsledky získal Jiří Veselý již také na mužském profesionálním okruhu
ATP, kde v květnu loňského roku dosáhl svého prvního turnajového vítězství, když ovládl turnaj kategorie Futures v Teplicích.

Oficiální slavnostní vyhlášení tenisových mistrů světa se
uskuteční 5. 6. 2012 v Paříži v průběhu grandslamového turnaje French Open. V rámci tzv. World Champions Dinner (večeře
světových šampiónů) za přítomnosti několika set prominentních hostů z řad politiky, byznysu, kultury a sportu, včetně
mnoha bývalých světových tenisových jedniček, převezme Jirka
„tenisového Oscara“. Spolu s ním získá toto ocenění také Petra
Kvitová a Novak Djokovic v kategorii dospělých a další Češka
Květa Peschkeová za její výsledky v dámské čtyřhře.
TC Vitality Březnice

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin
nazvaný Žijí mezi námi patří tenistovi Jiřímu
Veselému.
Jiří Veselý je současným mistra světa tenisových juniorů.
K jeho tenisovým úspěchům patří loňské vítězství na Australian Open juniorů ve dvouhře a čtyřhře, účast ve finále dvouhry
US Open 2011, ve finále ve Wimbledonu (čtyřhra juniorů
2011) a vítězství v Galeově poháru juniorů 2011 s týmem TJ
Agrofert Prostějov. V roce 2010 vyhrál Jiří Veselý ve dvouhře
první místo na Olympijských hrách mládeže v Singapuru.
Za pozornost jistě stojí vítězství v Pardubické juniorce 2009,
což je nejprestižnější juniorský tenisový turnaj u nás.

1. Jaké máte vzpomínky na dětství v Březnici?
Velkou část svého dětství jsem prožil v Německu, kde jsem žil
s rodiči 10 let, takže jsem si moc dětství v Březnici neužil.
V mých 12ti letech jsme se přestěhovali zpět do Březnice. Navštěvoval jsem zdejší základní školu od 6.-9. třídy. I když jsem
ve škole často chyběl tak nejraději vzpomínám právě na školu,
na spolužáky. Vždycky jsem se těšil, protože s nimi byla sranda! Čím jsem starší, tím víc jsem bohužel mimo Březnici a
i mimo ČR. Ze začátku, ve 12ti letech, jsem byl 3 dny v týdnu
na Moravě v Prostějově, kde se připravuji a 4 dny v Březnici.
Nyní je to už bohužel úplně jinak. Dá se říci, že jsem v Prostějově téměř pořád a domů jezdím jen na víkendy. Abych byl
upřímný, na Březnici myslím hodně často a vždycky, když přijedu domů, tak jsem nejšastnější a užívám si každou minutu.
2. Jak vypadá váš běžný všední den?
Můj všední den vypadá celkem jednoduše a dá se říct, že je
každý den stejný. Většinu svého času věnuji tenisové přípravě.
Příprava mi zabere tak 6-7 hodin z každého dne. Tenisové tréninky mám rozfázované na dopolední a odpolední. Dopoledne
většinou hraji s trenérem a odpoledne hrajeme cvičné zápasy.
Po tréninku následuje oběd a chvilka odpočinku. Hrajeme

s kamarády hry, dívám se na televizi, čtu si knihu nebo spím.
Poté už jdu na odpolední trénink a pak na kondiční trénink.
Když skončím s prací, tak mě dostane do rukou ještě masér, aby
mi uvolnil svaly. Program mi začíná kolem 9h ráno a končí kolem 17h. Poté už mám libovolný program. Většinou zbytek dne
trávím s přítelkyní. Každý tenista nebo sportovec má dny, kdy
se mu nechce, ale pokud chce být člověk úspěšný, musí se přemoci a makat i když to občas doslova bolí. Finance jsou motivující a krásná odměna. Aby se člověk měl dobře a vydělával
slušné peníze, tak se musí dostat mezi prvních 100 hráčů na
světě, což v dnešní době je strašně obtížné! Pokud někdo mezi
tuto stovku hráčů nepatří, a je třeba na dvoustém místě
v žebříčku, výdaje s příjmem se rovnají. Ostatní hráči končí na
konci roku se ztrátou. Takže u tenistů a myslím, že to je
u všech sportovců, patří na první místo výkonnost a body, které
nasbírají a poté až finance.

3. Jakým směrem by se dál mohl vyvíjet špičkový tenis?
Špičkový tenis se za posledních 15let strašně zrychlil, je fyzicky mnohem náročnější než býval. Všichni tenisti jsou do jisté
míry atleti. Musí vydržet na kurtě běhat třeba až 5 hodin. Díky
nové technologii tenisových raket a míčku je tenis neskutečně
rychlý. Při podání dávají ti největší hráči servis o rychlosti až
250km/h, ještě před 15ti lety dosahoval míček maximálně
rychlosti 210km/h. V dnešní době musí být hráč fyzicky skvěle
vybavený. Musí být rychlý a obratný, musí mít skvělou vytrvalost, ale musí mít i sílu. Já si myslím, že tenisový věk se taky
posouvá, jako v každém sportu. Rozdíl mezi dobou před 15ti
lety a te je ten, že v dnešní době se člověk dostává do elitní
100 daleko později než tenkrát. Dříve tam byli hráči už kolem
18-19ti, a dneska se hráči dostávají do stovky až tak ve 21-22.
Naopak je čím dál víc hráčů, kteří hrají do 35ti let. Těžko předvídat jakým směrem půjde nová technologie, ale jsem zvědavý,
co bude za dalších 15 let.
Připravil Jiří Krůta a Jiří Beran
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SK - BŘEZNICE STOLNÍ TENIS

Úvodem mi dovolte popřát všem hráčům, trenérům, rodinným příslušníkům a přátelům SK Březnice 1918 úspěšné vykročení do nového roku, hodně zdraví a štěstí. V průběhu ledna
byla zahájena zimní příprava na novou sezónu u všech věkových
kategorií. Přípravka a žáci trénují každé úterý a čtvrtek od
17.30 hod. v tělocvičně ZŠ. Dorost zahájil přípravu v neděli
8. 1. v tělocvičně ZŠ. Pravidelné tréninky budou vždy v neděli
od 11 hodin v tělocvičně ZŠ. Součástí zimní přípravy bude poprvé i účast na 5. ročníku zimního turnaje dorostu v Blatné.
Hracím dnem u dorostu bude neděle a postupně se utkají:
1. kolo 12. 2. od 9.00 hod.
Březnice – Chanovice
2. kolo 19. 2. od 13.00 hod.
Nepomuk – Březnice
3. kolo 26. 2. od 13.00 hod.
Blatná – Březnice
4. kolo
4. 3. od 11.00 hod.
Bělčice – Březnice
5. kolo 11. 3. od 9.00 hod.
Březnice – Měčín

Do sezóny 2011/2012 jsme přihlásili 6 družstev

Závěr přípravy proběhne o víkendu 17.-18. 3. na tento termín bude ještě upřesněn soupeř i místo sehrání přípravného
utkání. Co se týče přípravy ,,A“ a ,,B“ mužstva byla zimní příprava zahájena v pátek 20. 1. v tělocvičně ZŠ. Pravidelné tréninky byly stanoveny na pátky od 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ
a soboty od 9.30 hod. na stadionu SK, kde bude nabírána potřebná fyzická kondice. Součástí zimní přípravy bude již po
třetí v řadě i účast na 7. ročníku zimního turnaje v Blatné.
V loňském roce se nám tento turnaj podařilo vyhrát. Hrací dny
budou s jednou výjimkou soboty a postupně se utkají:
1. kolo 11. 2. od 9.00 hod.
Březnice – Milín
2. kolo 19. 2. od 15.00 hod.
Stř. Hoštice – Březnice
(pozor neděle)

3. kolo
4. kolo
5. kolo

25. 2. od 13.00 hod.
3. 3. od 11.00 hod.
10. 3. od 9.00 hod.

Blatná – Březnice
Bělčice – Březnice
Březnice – Měčín

Další přípravné utkání je naplánované na neděli 12. 2. od
12.00 hod. v Milevsku, kde se utkáme s Petrovicemi. Závěr přípravy a generálky na mistrovská utkání bude sehrání přátelského utkání v Písku 18. 3. od 14.00 hod. s mužstvem Protivína.
Za SK Březnice 1918 Roman Teska

SK Březnice 1918

Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ
TANEČNÍ ZÁBAVU ,
která se uskuteční 10. března 2012
od 20 hod. v kulturním domě v Březnici
O Vaši zábavu se bude starat hudební skupina
„Lesní směs” z Lesné u Tachova

V průběhu zábavy budou vyhlášeny výsledky ankety
„Sportovec města Březnice 2011“
Vstupné včetně místenky 80,- Kč
Předprodej vstupenek od 27. 2. 2012 - Tabák u Nuslů
Březnice
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„A“ mužstvo - Krajská soutěž
„B“ a „C“ mužstvo - Okresní (regionální) přebor I. třídy
„D“ mužstvo - R.P.II. třídy
„E“ a „F“ mužstvo - R.P.III. třídy
Náš první tým hraje ve složení: Soused Zbyněk a Milan, Haník Josef a Jeřábek Tomáš. Po podzimní části soutěže se pohybujeme v horních patrech tabulky a tak doufáme, že budeme
jako loni hrát play-off o postup do vyšší soutěže. Z dosavadních
výsledků stojí za zmínku mimo jiné domácí vítězství nad dalším kandidátem na postup - družstvem Sedlčan a to vysoko
16:2.
Takovou porážku jistě nečekali a tak odjížděli domů značně
znechuceni.
Tradičně velmi dobře hrajícího Zbyn u Souseda výborně doplňuje Tomáš Jeřábek a důležité body uhrají i Soused Milan
a Haník Josef.
„B“ a „C“ mužstvo hraje R.P. I. třídy. Zatím co B-éčko je dlouhodobý účastník této nejvyšší okresní soutěže, C-éčku se povedlo sem v loni postoupit.
„B“ mužstvo bojuje v tomto složení: Dušek Jaroslav, Benda
Milan, Suchopár Miroslav a Medvecký Jan. Kluci hrají velmi
dobře, škoda jen, že první dva jmenovaní hráči toho moc nenatrénují, jinak by jistě vyhráli o hodně více zápasů.
Velmi dobře hraje i nestárnoucí Honza Medvecký. Za zmínku
stojí i výkon Míry Suchopára, který odehrál výborné utkání
proti Čenkovu s nepříjemným zraněním.
„C“ mužstvo - Michal Radek, 3P (Pavel „Pedro“ Petrovic)
a „mladé pušky“ - Marek Čížek a Jakub Šimek. Všichni hrají
nad očekávání velmi dobře. U Radka možná trochu více tréninku a je z něj krajský hráč. To „Pedro“ dokáže pro vítězství udělat neskutečné věci: Psychologii by mohl vyučovat a o hledání
správného potahu může napsat knihu. Samozřejmě, ale ví co
dělá a v posledním utkání dokonce všechny zápasy vyhrál
a to hovoří za vše. Naše mládí - Mára a Kuba ty už jsou v R.P. I.
třídy hráči, kterých je třeba právem se obávat. Vždy také
k perfektním výkonům v okrese přidávají body i v kraji.
„D“ mužstvo má sice na II. třídu velmi silnou sestavu: Bó a
Říha, Václav Jeřábek, Jana Slavíková, Tomáš Michal a Lukáš
Peterka. Ale, ale...
Jana zatím neodehrála za D-éčko kvůli zdravotním problémům žádný zápas a ani ostatní hráči nenaplňují (s výjimkou
V. Jeřábka) svoje možnosti. Pod vedením svého kapitána
(T. Michala) určitě na jaře přidají a vyhnou se starostem se záchranou ve své třídě.
„E“ mužstvo - Ondřej Fait, Josef Štefan a silný klan rodiny
Bubeníčků (Josef st., ml. a Ondra)
„F“ mužstvo - Helena Sedláčková, Pavel Haník, Jakub Stupka, Michal a Josef Burianovi. Ti všichni hrají III. třídu a hodně
z nich již zkusilo hrát o soutěž výš a je to i vidět na jejich hře,
která se lepší zápas od zápasu (snad jen to É-čko by mohlo
potrénovat trochu víc).
Velmi pěkného výsledku na okresních přeborech (za účasti
ligových a divizních hráčů) dosáhla Helena Sedláčková, která
získala ve dvouhře žen (až na rozdíl setů) 3. místo a pak smíšený pár - Sedláčková, Haník - 2. místo (prohra ve finále s divizním párem). Neztratil se ani Z. Soused - 5. místo v soutěži jednotlivců.
Pokud jste vydrželi číst, až dokonce, děkuji Vám za trpělivost
a přeji Vám všem zdraví a hodně pracovních i sportovních
úspěchů v roce 2012.
Zároveň bych chtěl poděkovat za finanční pomoc od města
Březnice, bez které bychom nemohli náš sport vůbec provozovat.
Za SK Březnici - stolní tenis Handy
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU AVK BŘEZNICE ZA ROK 2011
Sezónu 2011 jsme zahájili 9. 1. turnajem v Klatovech. Na tomto
turnaji jsme nedotáhli „koncovku“ a přišli jsme o finálové boje.
Skončili jsme na 4. místě.
22. 1. jsme pořádali 13. ročník volejbalového turnaje „Březnická 10“ v tělocvičnách Základní školy Březnice. Zúčastnilo se ho
10 družstev z okresu Příbram, Prahy, Plzně. Turnaj se vydařil a
my jsme si vybojovali 1. místo!
20. 3. 2010 jsme byli pozváni na turnaj mixů do Rožmitálu.
Zde jsme získali 2. místo!
V únoru jsme byli na turnaji v kategorii „nad 50 let“ v Říčanech.
9. 4. jsme vybojovali 1. místo na dobře obsazeném turnaji
v Plzni.
7. 4., 14. 4., 17. 4., 19. 4. jsme uskutečnili brigády na antukové
kurty na stadion. Hrabali jsme listí, naváželi novou antuku, válcovali, napínali umělé lajny, uklízeli okolí a sociální zařízení u
hřiště. Děkujeme za hojnou účast členů, jen díky tomu se daří
udržovat celý volejbalový areál ve funkčním a pohledném stavu.
23. 4. jsme byli na turnaji v Chrašticích 2. místo.
24. 4. tohoto turnaje žen v Rožmitále se zúčastnilo 8 družstev.
Po velkých bojích jsme zvítězily!!
1. 5. se konal okresní přebor v Jincích. Zde jsme obsadili 2. místo.
23. 6. jsme byli na turnaji v Pocinovicích, skončili jsme na 4. místě.
16. 7. jsme přijali pozvání na turnaj do Milína. Zde jsme obsadili 3. místo.
25. 7. jsme jeli na dvoudenní turnaj na Milavy. Po dvou vyhraných zápasech začalo pršet, ochladilo se a turnaj se musel zrušit.
6. 8. Lčovice. Na tomto turnaji se hraje ve dvou kategoriích.
Tým nad 50 let získal 1. místo.
Tým mixů skončil na místě druhém.
28. 9. Rožmitál. Volejbalový turnaj žen. Zde jsme obsadily
2. místo.
7. 10. jsme se vypravili na turnaj do Tachova, zde se nám příliš
nedařilo.
28. 10. jsme na dobře obsazeném turnaji mixů v Rožmitále
obsadili 1. místo.
17. 11. naši muži byli na turnaji v Rožmitále, kde obsadili
krásné 3. místo.
27. 11. okresní přebor ASPV v Příbrami. 1. místo.

3. 12. se konal turnaj žen v Příbrami. Turnaje se zúčastnilo
8 týmů z celého okresu, zde jsme zvítězily!
22. 12. jsme si zorganizovali předvánoční posezení.
18. 12. jsme byli na turnaji v Příbrami. Bylo zde 8 týmů
a hrálo se každý s každým. Tentokrát se nám nepodařilo obhájit vítězství a skončili jsme na 5. místě.
K tomuto výčtu akcí musím ještě přidat činnost nedělních
a pátečních volejbalistů, kteří na jaře a na podzim také pořádají turnaje, chodí na brigády a sami se během roku některých
akcí zúčastňují.
4. 2. 2012 pořádáme v tělocvičnách základní školy již
14. ročník turnaje „Březnická 10“, přij te nám fandit.
Touto cestou bychom chtěli pozvat další zájemce nejen o volejbal, ale také o tenis, aby se odhodlali a přišli si zahrát. Sezona 2012 začíná na začátku dubna brigádami.
Přij te se podívat na stadion! Jsou zde 2 antuková hřiště
(jedno na tenis, druhé na volejbal). Stále se zde něco vylepšuje,
pořádají se různé akce, jsou zde nová sociální zařízení a příjemné posezení.
Budete-li mít zájem, podívejte se na naše webové stránky:
http://www.breznice.cz/spolky-sdruzeni/volejbalovy-klub-avk-breznice/

Za volejbalový klub AVK Březnice
Alice Kočárková

SDH MARTINICE V ROCE 2011
22. ledna se na myslivně konala výroční schůze SDH Martinice.
Byl přijat nový člen p. Martin Slavík. Za svou dlouholetou činnost byl vyznamenán starosta sboru p. Pavel Mikeš st. Dále členové schválili plán činnosti na rok 2011. 23. dubna jsme uspořádali brigádu na úklid klestu po těžbě v obecním lese.
30. dubna jsem začali s úpravou vjezdu do hasičárny. Navečer
se stavěla máj a pálily čarodějnice.
14. května pořádal 8. okrsek soutěž v požárním sportu na březnickém stadionu. Obsadili jsme 3. místo.
28. května jsme slavili 75. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů Martinice. Po 14. hodině jsme se sešli u myslivny, kde
byla vystavena naše technika. Na oslavu přijeli hasiči z Boru,
kteří předvedli požární útok. Dále přijeli kolegové z Březnice,
Počáp, Drahenic a Bubovic. Pan p. Kettner seznámil přítomné
s historií SDH Martinice. Odpoledne probíhalo mnoho soutěží
pro děti. Oslavy se vydařily a líbily se hlavně dětem.
4. června jsme se zúčastnili oslav 115 let založení SDH Drahenice. Během oslav probíhala soutěž v požárním útoku (obsadili
jsme 3. místo) se štafetou, ve které jsme byli také třetí.
11. června jsme na soutěži o Pohár starosty Březnice obsadili
5. místo.
20. srpna jsme na soutěži o Pohár starosty Počáp skončili na
6. místě.
27. srpna se v Koupi konala soutěž o Pohár starosty Koupě.
Obsadili jsme 4 místo.

17. prosince jsme zazimovali techniku. SDH spolu s osadním
výborem pořádalo v loňském roce také mnoho kulturních a společenských akcí (stavění máje, 8. ročník turnaje v nohejbalu
o pohár Martinic, posvícenské posezení a další) a brigády na
úklid obce a ošetření veřejné zeleně.
Výstroj a výzbroj - v loňském roce jsme zakoupili tři kusy
hadic typ B, čtyři kusy hadic typ C a dvě proudnice. Dále si členové zakoupili nové, kvalitnější montérky, zimní bundy a čepice.
Členové sboru odpracovali nespočet brigádnických hodin na
úpravě hasičárny a jejího okolí. Vjezd do hasičárny byl vybagrován, vyvezen kamenem, odvodněn, osazen obrubníky a vyskládán zámkovou dlažbou. Celý pozemek okolo hasičárny byl odvodněn, porovnán a nově zatravněn. Hasičárna byla osazena
novými palubkovými vraty s železným rámem. Vnitřek hasičárny byl nově vybílen a betonová podlaha ošetřena nátěrem.
Ze zadního štítu byl vyveden komín a nainstalována kamna.
Mezi nosné pilíře byly namontovány dřevěné police na hadice
a ostatní materiál. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování hasičárny a jejího okolí, pořádat brigády na úklid obce,
kulturní a společenské akce a zúčastňovat se soutěží v požárním sportu pořádaných 8. okrskem a okolními obcemi.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem aktivním členům sboru za činnost a MěÚ Březnice za finanční podporu a popřát
všem hodně štěstí, zdraví a životní pohody v roce 2012.
Sbor dobrovolných hasičů Martinice
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ZIMNÍ OHLÉDNUTÍ ZA 4. SETKÁNÍM KONÍ A LIDÍ V TUŠOVIČKÁCH
V sobotu 15. října 2011, na svátek Svaté Terezie
z Avily, španělské mystičky a reformátorky karmelitánského řádu (*1515 ✞1582) svatořečené 1642, se konalo
již 4. podzimní setkání lidí a koní tentokrát s mottem:
„Jak pokročil výcvik koní a jezdců aneb jak se jezdí na
rovné jízdárně a skáče na větším kolbišti“.
Na návsi v Tušovičkách u zvoničky předsedkyně občanského sdružení Porta Lu Bumba Lenka Krušinová
na koni Miracle přivítala přítomné hosty, představila
jezdkyni a cvičitelku Lenku Burdovou na mladé klisně
Ni L Átaan a jezdkyni Soňu Hájkovou na klisně Pampě
a pozvala hosty shlédnout připravený program. Paní
starostka Tušovic Marie Švejdová vyslovila potěšení nad
tím, že se podařilo opět uspořádat v tak malé vesničce
zajímavou akci, která přilákala pozornost obyvatel bez
rozdílu věku včetně těch nejmenších dětí a nejstarších
spoluobčanů a vzpomněla rovněž na ty, s nimiž jsme se
viděli v roce 2010 naposledy. Všem popřála příjemně
strávené odpoledne a hlavně příznivé počasí. Poté za
jezdkyněmi na koních odcházeli diváci na pastvinu
u rybníčka, odkud bylo možné sledovat program na nově
ohrazené velké pastvině u silnice. Někteří diváci přijali
pozvání manželů Jany a Rostislava Elefantových do
stánku s občerstvením, děti poskakovaly a hrály si na
louce nebo sledovaly program a těšily se na přestávky,
kdy bylo možné za dohledu rodičů a cvičitelů svézt se na
koních. Dříve narození raději poseděli a porozprávěli
v hloučcích, někteří sledovali komentovaný program,
aby se o výcviku koní něco dozvěděli.
Nejdříve Lenka Krušinová na bílém Miraclovi a Soňa
Hájková na černé Pampě pod vedením Lenky Burdové
předvedly na jízdárně ukázku drezurních prvků včetně
zrcadlového ježdění v kroku a v klusu. Obě jezdkyně od
loňského roku pokročily v jezdeckých dovednostech, Soňa
při samostatném vedení Pampy předvedla výsledky pravidelných tréninků se Zuzanou Černou z JK Starosedlský
Hrádek. Lenka po několika tréninkových hodinách
s Lenkou Burdovou zvládla s Miraclem i ve cvalu ukázku
drezurních prvků a 28. září se zúčastnila na Beatrice
úspěšně hobby závodů v Březnici.
Lenka Burdová s klisnou Ni L Átaan předvedla drezurní úlohu, která byla součástí úspěšně zvládnuté výkonností zkoušky 3 letých klisen 26. srpna v Zemském
hřebčinci v Písku.
Vyvrcholením programu byla ukázka skákání minimaxi Lenky Burdové na 6 leté skokance Beatrice.
S ohledem na věk klisny a povrch pastviny ukončila
jezdkyně překonání skokové řady s poslední překážkou
(oxerem) se zadní žerdí na 140 cm, přestože klisna měla
při jejím překonání ještě rezervu.
O přestávkách a po ukončení programu se mohli již
tradičně zájemci z řad diváků svézt na koních pod odborným dohledem. Některé děti se svezly několikrát nebo
na více koních, vodění koní se ujali dospělí L. Krušinová, M. Šimek a host až z Jindřichohradecka J. Valenta
starší z jezdeckého klubu Hatín, z řad dětí jezdců trpělivě vodili koně jezdkyně Soňa Hájková, Lucka Maříková, Jan Valenta ml. a jeho sestra Johana Valentová, zatímco jejich zkušenější kamarádka z klubu Lucka Pfudlová si vyzkoušela skokanku Beatrice.
Přestože prioritou aktivit sdružení Porta Lu Bumba
byl v roce 2011 základní výcvik klisny Ni L Átaan, podařilo se zlepšit pro koně i jezdce zázemí stáje v Tušo-

vičkách rozšířením o větší pastvinu a pokračovat ve
skokovém výcviku Beatrice a Miracla, kteří s Lenkou
Burdovou absolvovali skokové soutěže na několika oficiálních závodech České jezdecké federace.
Příjemné odpoledne strávilo na pastvinách v Tušovičkách se 4 koňmi překvapivě více než 50 hostů, z nichž
někteří přispěli dobrovolným vstupným na činnost občanskému sdružení do krabičky s fotkami koní u vstupu. I letošní setkání mělo příznivé ohlasy, které pořadatele motivují k uspořádání jubilejního 5. setkání v letošním roce. Akci na pastvině na katastru Tušovic, na níž
se ještě na Tři krále v nezvykle teplé zimě popásali koně,
lze vzpomenout výrokem Svaté Terezie: „Je velkou
ctností vážit si těch, kteří jsou moudřejší než my.“
Lenka Krušinová / Foto: Dana Šnáblová

Valná hromada
SK Březnice 1918 o.s.
se uskuteční

25. února 2012
od 16 hod. na stadionu v Březnici.
Zveme všechny členy a příznivce klubu.
Výbor SK Březnice 1918 o.s.
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Rožmitál p. Tř. 724
směr Nesvačily, za silem ZZNZ
po-pá 7-17 hod. , so 8-12 hod.
www.jirimatejka.cz

Výkup kovových odpadů
Ekologická likvidace vozidel zdarma
- vystavení dokladu o ekologické likvidaci
možnost odvozu autovraku dle dohody
tel.: +420 607 755 055

Prodej uhlí
kostko - ořech (lom Bogatynia)
ořech 1 a 2 (lom Ledvice – Bílina)
doprava do 15 km zdarma,
možnost skládání dopravníkem
tel.: +420 724 879 650

Nákladní autodoprava do 24 t nákladu,
kusové i sypké materiály, možnost přistavení kontejneru
tel.: +420 724 879 650
Ekologická likvidace
a zpracování průmyslových odpadů
plasty, kartony a elektrotechnika
tel.: +420 725 610 563

Fa. Josef Mázdra

PRODEJ
UHLÍ
a BRIKET
ZA NEJNIŽŠÍ
MOŽNÉ CENY
Kontaktní osoba:
Martina Bejčková
Tel. 774 417 238

Protisluneèní a bezpeènostní

OKENNÍ FÓLIE
A UT OFÓLIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rychlá montáz¡ bez vysklívání
odraz škodlivé èásti UV záøení
velmi dobrá tvarovatelnost fólií
úspora nákladù na vytápìní a klimatizaci
ochrana proti vyblednutí interiéru
vysoká propustnost svìtla a dokonalá viditelnost
zvýšení mechanické odolnosti
dokonalý vzhled a široký sortiment
atest pro ÈR a státy EU
redukce ostrého sluneèního svìtla
vytvoøení pozadovaného
soukromí
¡

ROMAN PROSICKÝ
e-mail: prosicky@turako.cz
Tel. 777 200 040
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KOUPÍM

P+H CENTRUM

ornou půdu
nebo louku

Náměstí č. 12

v okolí Březnice
(k.ú. Drahenice, Martinice,
Počaply, Stražiště, Bor)

i menší plochu.
PLATBA ihned
v hotovosti.
Tel. 602 294 706
e-mail: asl@seznam.cz

BŘEZNICE
(vedle Městského úřadu)

N A KU PU J T E U N Á S !
Ve velkých prostorách nabízíme:
- domácí a kuchyňské potřeby
- koberce
- zahradní nábytek
- kamna, roury
- drogerii
- hračky
- kabelky, tašky
- umělé květiny
- spodní prádlo, ponožky

Tel. 725 637 500
po – pá 8 – 18 hod.

so 8 – 12 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

TV servis Rudolf Vaněk
- prodej satelitních kompletů, ladění satelitních
přijímačů, aktivace placených programů SKYLINK,
prodej LCD televizorů
- zajištěný záruční i pozáruční servis, svoz
a odvoz TV na opravu, při opravě zapůjčíme
náš provozní satelitní přijímač i LCD TV,
- montáž digitálního signálu, konzultace,
poradenství

Březnice, Rožmitálská 38 (vedle obuvi)
tel. 731 489 362, 602 482 114

Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř: Marie Kováříková - tel. 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Správce Společenství vlastníků BST
servis s. r. o. n a b í z í
správu nemovitostí dalším
Společenstvím vlastníků.
Zajišujeme veškeré služby spojené se správou bytového
fondu v osobním vlastnictví a s povinnostmi SVJ.

BST servis s. r. o.
Březohorská 253
261 01 Příbram VII
Tel. 318 620 411, 731 409 503

E-mail:
bstservis@volny.cz
bstservis@seznam.cz

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

2/2012

INZERCE

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
•
•
•
•
•
•

opravy vozidel
karosářské práce
lakování vozidel
stříkání spodku a dutin speciálními vosky
vyřízení a přípravy vozidel na STK
nové náhradní díly
• opravy prahů, lemů blatníků,
výfuků, výměny blatníků
• svařování plastů

Telefon

777 336 705

OSTŘÍHALI JSTE STROMKY,
PROKLESTILI ZAHRADY,
VYSEKALI KŘOVISKA?
Nevíte co s nimi?
PŘIVEZTE JE K NÁM!
Že nevíte kam?
BŘEZNICE, NA SPOŘILOVĚ 292

(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

(u vlakového nádraží vedle sběrných surovin)

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

Volný přístup celý den, celoročně každý den
D ě k u j e m e . Bližší informace na tel. 722 274 032.

2/2012

INZERCE
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Penzijní fond

www.AliPB.cz

Provádíme veškeré
zednické
a malířské práce

POSLEDNÍ MOŽNOST vybrat si
nejvýhodnější penzijní fond na trhu s dlouhodobým
zhodnocením 3% pouze do konce února.

rekonstrukce bytového jádra,
sádrokarton,
montáž plastových oken,
montáž obložkových dveří,
štuky, omítky, obklady, dlažby

AKCE:

Rádi poskytneme informace o schválené

DŮCHODOVÉ REFORMĚ

Sleva za dálniční známku
• SLEVA až 500 Kč na Allianz povinné ručení*
• SLEVA až 1 200 Kč na Allianz pojištění majetku*
*sleva je poskytována při sjednání nové smlouvy

Allianz pojišovna, a.s.

PŘI REALIZACI POPTÁVKY
v období leden - únor 2012
!!!SLEVA 15 % na práci!!!

Náměstí 3, Březnice (u kostela)
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Tel. 608 981 204 , 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz

Telefon: 732 434 250
E-mail: firma@alipb.cz

Ladislav Sládek, generální reprezentant

Haník Pavel

Z V E M E V Á S n a předvedení
a prezentaci české společnosti,
která vám nabízí možnost dobrých
výdělků.

PRODEJ UHLÍ
Bøeznice

NABÍZÍME:
hnědé uhlí
- Most (Komořany) - Bílina (Ledvice)
černé uhlí - ořech1
německé brikety Rekord
pytlované brikety

Prezentace se koná 7. a 9. února 2012
v 17 hodin v KD – salonek.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SLEVOVÁ AKCE NA MĚSÍC ÚNOR!!!



P R O D Á M byt 4 + 1 v Chrástu u Březnice.
Tel. 728 560 761.
P R O D Á M byt 3 + 1 v Březnici. Tel. 721 437 106.

Mostecký ořech 1 ZLEVNĚN
o 10,- Kč za metrák!



P R O D Á M garáž v Třebsku. Tel. 723 294 655.



P R O N A J M U byt 2+1 v Březnici. Dlouhodobě.
Tel. 721 803 927.

PRODEJ ZA VÝHODNÉ CENY!



P R O N A J M U byt 3+1 v Březnici.
Tel. 607 100 354.
P R O D Á M auto Škoda Felície LXi červené barvy
+ 9 pneumatik. Levně. Tel. 736 177 630.



N O V Ě ! ! ! PRODEJ BALENÝCH ZEMIN
(rašelina, muškát, surfinie, rododendron,
mulčovací kůra ... 20 l - 75 l)

Prodejní doba:
Po, St, Pá 8.00 - 15.00 Út, Čt 8.00 - 15.30 h.
Info a objednávky:
318 683 630 (v provozní době)
606 466 750 (8 - 20 včetně víkendu)





P R O N A J M U garáž u staré Zbrojovky.
Tel. 737 645 735.



Z T R Á TA T E L E F O N U
Prosím, kdo našel v sobotu ráno 21. 1. 2012 telefon
Samsung, nech kontaktuje policii ČR, nebo MěÚ
Březnice, kde je ztráta nahlášena, nebo přímo mne na
tel. 725 983 720. Finanční odměna jistá. Děkuji.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
1. 2. středa v 18.00 hod.

15. 2. středa v 18.00 hod.

29. 2. středa v 18.00 hod.

NORSKÉ DŘEVO

POUPATA

VYMĚŘENÝ ČAS

Drama Japonsko, 2010, české titulky
Filmová podoba knižního bestselleru
Haruki Murakamiho. Příběh o lásce, který se odehrává v Japonsku na
konci 60. let.
Režie: Tran Anh Hung
Hrají: Ken ichi Matsuyama, Kiko
Mituhara, Rinko Kukuchi a další

Drama ČR, 2011
Příběh vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel.
Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých činů. Otec rodiny je chorobně závislý na výherních
automatech a přivede své nejbližší
do neřešitelné životní situace.
Režie: Zdeněk Jiráský
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef
Láska a další

Sci-fi thriller USA, 2011, české titulky
Děj akčního thrilleru se odehrává
v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se
časem.
Režie: Andrew Niccol
Hrají: Justin Timberlake, Amanda
Seyfried, Olivia Wilde a další

Vstupné 49 Kč

Q

133 minut

Q

Přístupno od 15 let

5. 2. neděle v 18.00 hod.

DRIVE

Vstupné 42 Kč

Thriller USA, 2011, české titulky
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemní řidič zločineckých gangů. Život mu změní náhodné setkání se sousedkou Irene.
Režie: Nicolas Winding Refn
Hrají: Ryan Gossling, Carey Mulligan, Christina Hendricks a další

19. 2. neděle v 18.00 hod.

Vstupné 44 Kč

Q

101 minut

Q

Přístupno od 15 let

8. 2. středa v 18.00 hod.

PERFECT DAYS – I
ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR, 2011
Oslava čtyřiačtyřicátých narozenin
dovede hlavní hrdinku Eriku k bilanci nad svým životem. Touží po
tom jediném, co nemá – a to je dítě.
Erika připraví plán.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Igor
Chmela a další
Vstupné 44 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno od 12 let

12. 2. neděle v 18.00 hod.

INTIMNÍ PAST
Mysteriózní thriller USA, 2011, české titulky
Lékařka Juliet se po rozchodu s manželem přestěhuje do Brooklynu. Záhadné události ji vedou k podezření,
že v bytě není sama.
Režie: Antti Jokinen
Hrají: Jeffrey Dean Morgan, Hilary
Swank, Christopher Lee, Lee Pace
a další
Vstupné 42 Kč

Q

91 minut

Q

Přístupno od 15 let

Q

90 minut

Q

Přístupno od 12 let

Vstupné 44 Kč

Q

109 minut

Q

Přístupno od 12 let

Připravujeme:
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
(4. 3.)
Alvin a Chipmunkové (14. 3.)

MOTÝLÍ ČAS

Dětské představení:

Animovaný rodinný film, Československo, Kanada, 1990
Celovečerní kombinovaná pohádka
plná dětské fantazie má co nabídnout i dnešnímu divákovi. Příběh
nepříliš oblíbeného chlapce Jeníka a
maličké víly Uguru.
Režie: Břetislav Pojar
Hrají: Kateřina Macháčková, Jaromír Hanzlík, Lubor Tokoš, Vlastimil
Brodský a další

1. 2. středa v 9.00 hodin

Vstupné 39 Kč

Q

93 minut

Q

Přístupno

22. 2. středa v 18.00 hod.

LOLLIPOS MONSTER
Drama Německo, 2011
Dvě středoškolačky jsou odlišné typy
a přesto jsou si podobné. Nové přátelství je vyvede z prostředí nefungujících rodin a pomáhá jim zvládnout
pokrytectví okolí.
Režie: Ziska Riemann
Hrají: Jella Haase, Sarah Horváth,
Nicolette Krebitz a další
Vstupné 42 Kč

Q

96 minut

Q

Přístupno od 12 let

26. 2. neděle v 18.00 hod.

MUŽ BEZ MINULOSTI
Obnovená premiéra filmu Finska, Německa a Francie, 2002, české titulky
Hlavní hrdina je po příjezdu do Helsinek přepaden, ztratí pamě a je prohlášen za mrtvého. Začíná od nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje.
Režie: Aki Kaurismäki
Hrají: Markku Peltola, Kati Outinen,
Kaija Pakarinen a další
Vstupné 42 Kč

Q

97 minut

Q

Přístupno

Do pohádky za zvířátky I.
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
3. 2. Zábava v pyžamech
KD

Q

20.00 hodin

4. 2. Maškarní bál pro děti
KD

Q

15.00 hodin

10. 2. Světová tour - Muži
z Hauzu
Autorské čtení a recitál
Malý sál KD Q 19.00 hod.

11. 2. Kačeři
KD 20.00 hodin

14. 2. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Malý sál KD

Q

16.30 hodin

18. 2. Hasičský ples
KD

Q

20.00 hodin

24. 2. Oldies
KD 21.00 hodin
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BŘEZNICKÝCH NOVIN
17. 2. 2012 ve 12 hod.

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 3 vyjde 29. 2. 2012 –
uzávěrka čísla je 17. 2. 2012 (ve 12 hod.)  ročník IX.  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
 redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

