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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu skončí čtyřletý mandát zastupitelů města. Úvodem bych chtěl poděkovat všem zastupitelkám i zastupitelům,
že po celou tuto dobu zodpovědně pracovali ve prospěch našeho
města, a tak se nám společně podařilo posunout Březnici výrazně kupředu. Bez nadsázky se dá říci, že výsledky společné práce jsou vidět téměř na každém kroku. Poděkování patří i všem
občanským sdružením, sportovním klubům, spolkům, dobrovolným hasičům a všem, kteří svou prací výrazně přispívají k propagaci města jak v oblasti sportu, kultury, ale i dalších činností.
Prostřednictvím Březnických novin jsem Vás průběžně informoval o záměrech ale i o projektech, které se nám podařilo realizovat. Většinu investičních peněz jsme účelně vynaložili na
spolufinancování projektů, na něž se nám podařilo získat dotace jak z Evropské unie, státního rozpočtu a jeho fondů, tak
z dotačních titulů Středočeského kraje. Bez finančních prostředků získaných z dotací bychom nebyli schopni zajistit potřebný
rozvoj. Pro úplnost uvedu alespoň částečný výčet akcí, které
jsme v letech 2010 – 2014 zrealizovali: sociální zařízení ZŠ,
plynová kotelna v ZŠ, sběrný dvůr, zateplení polikliniky včetně
nové kotelny, zateplení lékárny včetně nové střechy. Nové střechy se dočkala i budova čp. 6 včetně fasády, fasáda byla opravena i na domech čp. 2, čp. 64, čp. 67 a čp. 48. Dům s pečovatelskou službou čp. 132 má nová okna, pokračovaly opravy na stadionu, rekonstrukcí prošly i místní komunikace: Pod Stráží,
část ulice J. Švermy, v Martinicích, nový chodník je v ulici
L. Kuby a v části Sadové ulice, kde bylo provedeno i nové dopravní značení. Nové informační značení je na území celého
města, v rámci IZS je instalován rozhlas nejen v Březnici, ale
i v přidružených obcích. Největší změnu zaznamenalo nově
zrekonstruované náměstí, výrazně se změnila i lokalita „Hlu-

byňské ulice“. Projekt „Historická úprava nábřeží“ změnil pohled i na naši řeku, na místním hřbitově byly ošetřeny veškeré
stromy, prořez stromů byl proveden i v oblasti Sázky. Nové
osvětlení je kromě náměstí v Blatenské ulici, kolem zámku,
v ulici Za Sokolovnou i v ul. U Blatenky. V této lokalitě jsme
koupili stavební pozemky. Do majetku města přibyl i areál bývalého Dřevospolu. Bezúplatným převodem jsme získali budovu bývalého finančního úřadu, kde po provedení nezbytných
oprav dnes sídlí část našeho úřadu, radnice se dočkala postupných oprav. Kulturní dům má nová okna, byla provedena digitalizace kina, do kulturního domu byl vybudován bezbariérový
přístup, opraveno je i vstupní schodiště. Na mostě u zámku byly
zrekonstruovány zbývající tři sochy. Nová Galerie Ludvíka Kuby
v bývalé jezuitské koleji přilákala do našeho města velké množství turistů. V této budově je i nové sociální zařízení. Nakoupili
jsme potřebnou techniku pro potřeby našich technických služeb,
a i pracovnice pečovatelské služby mají k dispozici nový automobil. Nové osvětlení, které zvýší bezpečnost chodců, má i přechod
na Bubovické ulici, dokončili jsme zateplení obou mateřských
škol včetně výměny oken, na budově 1. MŠ je i nová střecha. Děti
z mateřských školek si již mohou hrát na novém hřišti. V Martinicích je nová kanalizace, město má schválený nový Územní plán
a dokončen je projekt „Analýza rizik Kovo“. V současné době probíhá oprava kaple sv. Rocha na hřbitově, kapliček na Višňovce
a Vinici, zateplení ZŠ, rekonstrukce komunikace Na Spořilově.
Tolik stručný výčet, již nyní máme schváleny dotační prostředky
na některé připravené akce, například na kompostárnu, svážíme bioodpad a na soc. zařízení na koupališti.
Závěrem bych měl přání, aby nově zvolení zastupitelé pokračovali v nastoleném směru ku prospěchu města a jeho občanů.
Jiří Štěrba
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PŘECHOD V BŘEZNICI JE DÍKY
OSVĚTLENÍ BEZPEČNĚJŠÍ
Stovky lidí, kteří denně přechází přes ulici Bubovická ve
středočeské Březnici, mohou být klidnější. Na přechodu u křižovatky s páteřní komunikací přibylo nové osvětlení, které výrazně zvýší bezpečnost chodců v nočních hodinách. Právě tento
přechod registrují dopravní policisté jako jeden ze dvou nejrizikovějších v celém Středočeském kraji. Investici do osvětlení za
292 tisíc korun hradila Nadace ČEZ. Zásluhou hlasů veřejnosti
se v regionu dočká bezpečnějších přechodů i Benešov a Praha.
Celkem jich bude v celé ČR osvětleno 46. Frekventovaná silnice v Březnici se stala v nedávné době místem tragické nehody.
Zejména v noci je místo velmi nepřehledné. Důkladné osvětlení je nezbytné, aby se nehodám mohlo lépe předcházet. “Nové
osvětlení je pro bezpečnost lidí v obci velkým přínosem. Řidiči
chodce vidí často až na poslední chvíli, což může vést k fatálním
následkům, jak se bohužel stalo před časem i u nás. Toto opatření je proto nedocenitelné,“ řekl Jiří Štěrba, starosta Březnice.
Dopravní policie v současnosti registruje 243 rizikových přechodů, u kterých kromě jiných prvků zvyšujících bezpečnost
chybí i kvalitní osvětlení. Nadace ČEZ proto přizvala odborníky z řad krajských zástupců Dopravní policie a BESIP, aby vybrali v rámci grantového řízení nejnebezpečnější přechody
z celé České republiky. Veřejnost pak měla možnost rozhodnout
svými hlasy, které z nominovaných přechodů získají osvětlení.
Dohromady se po republice osvětlí 35 vybraných přechodů.
Projekt, jenž si klade za cíl snížit riziko tragických nehod na
českých silnicích, započal na jaře minulého roku. „Veřejné hlasování mělo obrovskou účast. Zapojilo se do něj přes 100 tisíc
lidí, což také dokazuje, že chodci se na přechodech opravdu necítí bezpečně. Jsme rádi, že můžeme udělat něco pro to, aby se
počet srážek snížil,“ řekl Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.
Více informací na www.nadacecez.cz

Tisková zpráva
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PODZIM 2014
Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice
a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na bioodpad
dle níže uvedeného harmonogramu.
Sobota
1. 11. 2014
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
Drahenická
9. května
Neděle
2. 11. 2014
L. Kuby
Počápská
Jana Švermy
Za Lokšany
Sadová
Sobota
8. 11. 2014
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky
Neděle
9. 11. 2014
Kamenická
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Martinice
Pod Stráží
Prosíme, aby do kontejnerů byl ukládán pouze bioodpad.
Děkujeme.
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod.
Vedoucí oddělení technických služeb
Petr Bartuněk

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 1. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 25. 8. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
diskusní příspěvky.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
realizaci projektu „ICT nás baví“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/
51.0015 pro ZŠ Březnice.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

Ing. Petr Procházka v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Marie Fiřtíková v. r.
Jana Krajmerová v. r.

Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 12. 8. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:

1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 24. 6.
2014 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 23. 6. 2014
3. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 1. 7. 2014
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Odpově právníka města Mgr. Janíka na žádost obchodníků
a majitelů domů na náměstí města Březnice
Pro: 13, proti 1 (Motáň), zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Uzavření smlouvy č. 14167973 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora je určena
na akci ,,Snížení energetické náročnosti budovy 1. MŠ Březnice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Uzavření smlouvy č. 14168413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora je určena na akci

„Snížení energetické náročnosti budovy 2. MŠ Březnice“
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14, roti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Podle ustanovení §39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru směny částí
pozemků ve vlastnictví Mgr. J. V. – p.p.č.371/1 – ostatní plocha o výměře cca 24 m2, p.p.č. 376/3 – ostatní plocha o výměře cca 39 m2, p.p.č. 378 – orná půda o výměře cca 37 m2, vše
v k.ú. a obci Březnice, kdy celková výměra částí těchto pozemků ve vlastnictví Mgr. J. V. určených ke směně činí cca
100 m2, za část pozemku ve vlastnictví Města Březnice – část
pozemku p.p.č. 370/1 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2
v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2014 dle přílohy.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 1 (Motáň) / Návrh byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Procházka v. r.
Vladimír Doul v. r.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
• do Zastupitelstva města Březnice
• do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Březnice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Březnice a volby do
Senátu Parlamentu České republiky se konají:
• v pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
• v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy čp. 63, 262
72 Březnice (levé přísálí) pro voliče – viz. Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy čp. 63, 262
72 Březnice (pravé přísálí) pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
v Konventu, V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
v Základní škole Březnice, Rožmitálská čp. 419, 262
72 Březnice, pro voliče – viz Seznam volebních okrsků
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrs-

ková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
4. Volby do zastupitelstva města Březnice: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční:
- dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Březnici dne 24. září 2014
Jiří Štěrba v. r.
starosta města Březnice

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
023, 026, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 398, 411,
412,416, 417, 418, 427, 430, 433, 436, 437, 438, 439, 452,
458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559, 560, 562,
563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
737, 739, 740, 741, 743, 748
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,197, 198,199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 271, 272,
369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402, 414, 431,
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454,

463,
526,
538,
567,
579,
591,
603,
630,
642,
696,
710,

465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520, 524,
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704, 705, 706,
711, 806, 831, 832, Martinice

525,
537,
566,
578,
590,
602,
629,
641,
695,
707,

Okrsek č. 3 – Konvent, V Koleji 1, Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32,
33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 221 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
130, 134, 147,148, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
519, 521, 522, 523, 548, 549, 561, 604, 800, 801, 802
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

129,
340,
408,
456,
508,
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VOLBY

Programové prohlášení
kandidátů do zastupitelstva města Březnice
– volební období 2014 – 2018
Motto a programová vize KDU – ČSL pro nastávající volební období:

„BŘEZNICE = BEZPEČNÉ, KLIDNÉ, PŘÍJEMNÉ HISTORICKÉ MĚSTO PLNÉ ZELENĚ,
KTERÉ SVÝM CHARAKTEREM VYTVÁŘÍ OBYTNÉ I REKREAČNÍ ZÁZEMÍ S ROZSÁHLÝM KULTURNÍM,
SPORTOVNÍM A HISTORICKÝM POTENCIÁLEM.“
Vážení spoluobčané,
při sestavování programové vize na volební období 2014 - 2018 jsme vycházeli z pocitových formulací současného a budoucího obrazu města. Přihlédli
jsme k problematice jednotlivých sfér celkového rozvoje města - jak po
stránce průzkumu podnikatelského prostředí, názorů občanů či vlastního
profilu města. Vzali jsme v potaz polohu města, přírodní a krajinný potenciál, předpoklady území pro rekreaci a cestovní ruch, občanskou vybavenost,
ekonomický potenciál a pracovní sílu. Vše v souladu se schváleným Územním plánem města Březnice, v duchu přijatého Strategického plánu rozvoje
města Březnice a s maximální možností využitím spolupráce s funkční Místní akční skupinou Podbrdsko. Pokud hovoříme o městě, máme samozřejmě na mysli nejen samotnou Březnici, ale celé město, jehož nedílnou součástí jsou Martinice, Bor, Dobrá Voda, Přední a Zadní Poříčí. Zastoupení
našich jednotlivých kandidátů do zastupitelstva města pro rok 2014 až 2018
jasně hovoří, které územní oblasti města reprezentují a které zájmy budou
hájit. Zájmy svých sousedů – občanů, kteří zde žijí, kterým chceme naslouchat, pomáhat jim a bránit jejich zájmy. Starat se o ně, o jejich současnost,
ale hlavně o jejich budoucnost s vědomím, že základem společnosti je rodina.
Co si ve volebním období klademe za hlavní cíl a jaké naše město
chceme mít?
- Město prosperující, které bude příjemným místem pro bydlení, život místních lidí a atraktivní adresou pro další potencionální obyvatele.
- Město plné zeleně, vytvářející podmínky a zázemí pro rekreační i aktivní
sport, který ve spojení s historickým potenciálem města vytváří širokou
nabídku pro domácí i zahraniční návštěvníky.
- Město, které využívá svého lidského, materiálního i finančního potenciálu
k systematickému rozvoji hospodářského, vzdělávacího, sociálního a životního prostředí.
- Město bezpečné, kde každý občan nalezne klid pro svůj společenský,
materiální, kulturní a sportovní život.
- Město pozitivní, komunikující a naslouchající občanům.

- Posilováním dobrého image města využíváním moderních propagačních
a marketingových prostředků a nástrojů.
- Rozvojem, zlepšením údržby a využitím veřejných prostranství i sportoviš.
- Systematickou podporou rozvoje malého a drobného podnikání, zejména
služeb pro občany.
- Rozvojem cestovního ruchu s cílem zajistit dostatek pracovních příležitostí
pro místní občany.
- Zvýšenou péčí o historické a kulturní dědictví, přírodní prostředí a jeho okolí.
- Podporou rozvoje rodinné, školní i mimoškolní výchovy dětí a mládeže.
- Systematickým odstraňováním nedostatků a minimalizací rizik (voda, integr. záchr. systém…).
- Podporou bydlení a životních podmínek místních občanů.
- V rámci prevence kriminality podporovat spolupráci státní a městské policie. Přiblížit a zdokonalit informační systém pro občany.
- Pokračovat v rozpracovaných restaurátorských akcích a získaných dotačních titulech.
- Provedení pasportizace místních komunikací s řešením parkovacích míst
v jednotlivých lokalitách
Tyto záměry s podporou Vašich hlasů chtějí za KDU – ČSL uskutečnit:
1. Pinkava František, dr.h.c., Březnice, 52 let, výrobní ředitel a sládek
/bez p.p./
2. Ing. Hašek Jan, 43 let, Březnice, vedoucí prevence HZS Středočeského
kraje /bez p.p./
3. Mgr. Moravcová Eliška, 28 let, Březnice, učitelka ZŠ na rodičovské
dovolené /bez p.p./
4. Bc. Chochola Stanislav, 25 let, Bor, student VŠ /bez p.p./
5. Šejna Josef, 36 let, Martinice, dělník /bez p.p./
6. Velcl Milan, 50 let, Březnice, pracovník referátu stravování /bez p.p./
7. Pacltová Marie, 71 let, Dobrá Voda, důchodce /bez p.p./
8. Volfová Kamila, 49 let, Březnice, mluvčí ve výrobě /bez p.p./
9. Ing. Štefaníková Ludmila, 32 let, Březnice, účetní na rodičovské dovolené /bez p.p./
10. Novotný Jiří, 40 let, Bor, OSVČ /bez p.p./
11. Trmota Vratislav, 51 let, Zadní Poříčí, truhlář /bez p.p./
12. Bláha Karel, 57 let, Přední Poříčí, OSVČ /bez p.p./
13. Hrdina František, 67 let, Březnice, důchodce /KDU – ČSL/
14. Štvánová Marie, 66 let, Březnice, důchodce /KDU - ČSL/
15. Vachata Miloš, 74 let, Březnice, důchodce /bez p.p./
16. Tůmová Jaroslava, 28 let, Březnice, na rodičovské dovolené /bez p.p./
17. Tuháček Antonín, 71 let, Březnice, důchodce /bez p.p./

Jak toho chceme dosáhnout?
- Mobilizací lidských, materiálních a finančních zdrojů.
- Konsensem názorů všech zainteresovaných stran na rozvojových potřebách města.
- Zvýšením vzájemné komunikace mezi obyvateli města a zvýšením jejich
informovanosti o dění ve městě. Intenzivním využitím místních médií
a fungujících zájmových organizací a spolků.
- Podporou spolkové činnosti.
- Intenzivnější komunikací se státní a krajskou správou i profesionálními
institucemi.

Foto kandidátů KDU-ČSL (číslo pod fotografií je shodné s číslem kandidáta na volebním lístku).
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ZO KSČM Březnice
se před nadcházejícími volbami do zastupitelstva města,
které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 seznámila
s akcemi, které byly realizovány ve volebním období 2010 - 2014.
Došla k závěru, že toto volební období bylo v rozvoji města jedno z nejlepších od roku
2000. Po volbách v roce 2010 vznikla koalice ČSSD, nezávislých a KSČM. Zastupitelé
bez rozdílu politické příslušnosti pracovali pro další rozvoj města, což se příznivě projevilo. Byla realizována řada akcí: revitalizace náměstí, zateplení a fasáda na poliklinice
včetně výměny oken, zateplení, fasáda, výměna oken a nová střecha na hasičské zbrojnici, revitalizace a výsadba nových stromů na nábřeží, provádí se zateplení, fasáda a výměna oken na druhé
budově ZŠ, došlo k výměně oken u 42 bytů v domě pečovatelské služby č. p. 132, zateplení, výměna oken
a střešní krytiny na 1.MŠ, nové hřiště pro obě MŠ, ve spolupráci s ČEZ nový osvětlený přechod pro chodce
na Bubovické ulici, rekonstrukce chodníku od nádraží až k Tochovické silnici, nové osvětlení kolem zámku,
přestěhování galerie L. Kuby do nových prostor v Konventu, digitalizace kina, na Náměstí byly opraveny domy
č. p. 2, 6, 64 a 67, na místním hřbitově se dokončuje oprava fasády kaple sv. Rocha.

Řada z těchto splněných akcí byla i ve volebním programu ZO KSČM.
Ve volebním programu ZO KSČM na léta 2014 2018 navrhujeme:
Na úseku sociálních věcí:
- postupně podle finančních možností rekonstruovat
koupelny a WC v DPS č.p. 132
Péče o majetek a bytový fond:
- provést opravu střechy na KD, jedná se cca o částku
1 mil. Kč
- na domech č. p. 70 na Náměstí a č. p. 662 v Lokšanech
provést výměnu střešní krytiny
- na č. p. 45 Náměstí provést výměnu střechy a fasádu
- na hřbitově opravit vstupní bránu a vydláždit cestu
od vchodu ke kapli sv. Rocha
- vybudovat chodník pro pěší od kamenného mostu
k lékárně po nábřeží podél Tochovické silnice
Na úseku dopravy a bezpečnosti občanů:
- usilovat o omezení kamionové dopravy na místní komunikaci od Tochovické silnice směr ul. L. Kuby, kde
je nadměrně zatěžován historický kamenný most
a průjezd náměstím
- vybudovat již 10 let slibovanou novou místní komunikaci nad vodárnou
- provést opravu Kamenické ulice a dokončit druhou
polovinu Švermovy ulice
- znovu požádat o dotaci na vyčistění rybníka Sázka
- výhledově uvažovat o přemostění řeky Vlčavy ze Sadové ulice u truhlárny pro pěší občany
- zahájit výstavbu kompostárny
- pokračovat v revitalizaci části náměstí, Lokšan a
u Kulturního domu.
Ve svém programu preferujeme zásadu, že všichni občané mají právo na slušné životní podmínky bez ohledu na
obsah svých peněženek. Jde především o to zajistit právo na práci, na bydlení, na bezplatné vzdělávání, také
na bezplatnou lékařskou péči a důstojný život ve stáří.

Kandidáti do zastupitelstva města jsou navrženi:
Jan Kovář
77 let
důchodce
Jan Noháček
57 let
lakýrník
Hedvika Fořtová
62 let
knihovnice
Petra Janošcová
40 let
dámská krejčová
(rozená Vajdová)
Jaroslav Hofman 74 let
důchodce
František Pavlík
59 let
řidič
Jakub Labuda
25 let
řidič
Jiří Polák
62 let
důchodce
Jana Kasíková
64 let
důchodkyně
Zdeněk Mastný
66 let
důchodce
Věra Vajdová
58 let
ochranná bezp. služba
Lenka Labudová
48 let
vrchní sestra peč. služby
Václav Strnad
71 let
důchodce
Jaroslav Zajíček
65 let
důchodce
Miloš Štědronský 65 let
důchodce
Vlasta Forejtová
75 let
důchodkyně
Josef Havlena
80 let
důchodce
Jako zastupitelé chceme důsledně obhajovat potřeby sociálně slabších občanů, mladých rodin, seniorů a národnostních menšin, aby i pro ně, nejen pro majetné, bylo
dostupné bydlení, kultura, aby byly udrženy přijatelné
ceny za vodné a stočné, za svoz komunálního odpadu,
aby byla dostatečná kapacita a vybavenost předškolních
a školních zařízení, podporovány a rozšiřovány sportovní a volnočasové aktivity, aby bylo zajištěno zdravé životní prostředí a sociální služby.
Za nezbytné považujeme:
- odpovědné hospodaření města a jeho přísnou kontrolu
- využití možnosti čerpat prostředky z fondů EU, ministerstev ČR a grantů Středočeského kraje
- podporovat občanské a společenské organizace, jejichž
činnost je pro občany města přínosem.

Vážení občané!
Návrh volebního programu a naše cíle není možné uskutečnit bez vaší podpory, ale
i vašich návrhů, spolupráce a hlavně účasti ve volbách a podpory našich kandidátů.
ZO KSČM a kandidáti na zastupitele za ZO KSČM v Březnici.
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Sdružení nezávislých kandidátů

„OBČANÉ BŘEZNICKA“
Vážení spoluobčané,
před komunálními volbami, které nás čekají
v říjnu, bych Vám rád představil nové občanské sdružení „OBČANÉ BŘEZNICKA“, které jsem společně se svými kolegy založil.
Chtěl bych Vás ubezpečit, že ani jeden z nás
není vázán na jakákoliv politická uskupení,
což je zřejmé i z toho, že jako jediní jsme
opravdu nezávislé sdružení, které pro svoji
kandidátní listinu nevyužilo záštitu některé
politické strany, a můžeme se tak soustředit
čistě na práci pro občany našeho města.
Nejsme zastánci programových prohlášení,
jako mají ve zvyku velké politické strany,
a nebudeme Vám slibovat něco, co je sice
krásné a všemi obdivované, ale ve skutečnosti jen velmi zřídka skutečně realizovatelné.
Jsme přesvědčeni o tom, že nejdůležitější
je komunikace a naslouchání Vám - občanům našeho města. Není přece nic důležitějšího, než abychom se doma cítili dobře
a byli rádi, že jsme si místo pro život zvolili
právě zde. V souvislosti s tím, co jsem právě
napsal, však musím zmínit to, co jako občan
Březnice vnímám již dlouhou dobu jako zásadní problém, a to je „možnost“ získání
zaměstnání v našem městě. Téměř žádné
pracovní možnosti činí naše město nezajímavým, noví občané si u nás možnost bydlení nehledají, a co je ještě horší, odcházejí
a stěhují se za lepšími, hlavně pracovními
podmínkami. Vůbec nechceme kritizovat
naše dosavadní zastupitele, vážíme si jejich

Mgr. Roman
Zárybnický

Václav
Staněk

Bc.
Lukáš Mottl

Josef
Bubeníček

práce a také toho, jak dokázali zkrášlit naše
město, ale jedna věc je žít v krásném městě
a užívat si to a věc druhá je v tomto městě
pouze přespávat a dojíždět za prací. A to je
ještě ten lepší případ, než zvažovat stěhování nebo rozhodnutí mladší generace založit
rodinný život někde jinde. Zde vidím já
i moji kolegové hlavní prioritu nových zastupitelů města. Sami to určitě nezvládneme,
ale jsme připraveni vyslechnout Vaše náměty a pokusit se je zrealizovat. Stejně důležitou prioritu vidíme v řádném hospodaření
s financemi tak, jak si to naši občané zaslouží. Nechceme nyní psát o dalších problematikách, snad jen zmínka ještě o jedné a to možnost volnočasových aktivit našich
nejmenších spoluobčanů a mládeže. Zde
máme na mysli např. chybějící dětské hřiště
nebo cyklostezku.
Zatím jsme jen malé sdružení, ale věříme,
že v průběhu volebního období se k nám
přidáte a naše cíle dále porostou. Tímto bychom Vás všechny, kterým není naše město
lhostejné, chtěli oslovit, abyste přišli ke komunálním volbám a dali nejen svůj hlas, ale
poté třeba i jen malý námět, jak se to pokusit změnit. Chceme prosazovat právě Vaše
opodstatněné zájmy tak, aby se nám zde
žilo lépe.
S pozdravem Vám všem a poděkováním
za Vaši podporu,
za nezávislé sdružení
„OBČANÉ BŘEZNICKA“
Mgr. Bc. Roman Zárybnický

Jiří Luhan

Radka
Hampejsová

Nina Koštová,
DiS.

Martin
Svoboda
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SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI
sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro komunální volby v Březnici
Vážení spoluobčané, milí březničtí, borští, dobrovodští,
martiničtí, přední i zadní poříčští,
dovolujeme si Vám představit základní programová východiska volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI. Toto uskupení vzniklo na základech sdružení nezávislých kandidátů
NEZÁVISLÍ 2010, jehož členové se coby zastupitelé města
významně podíleli na vedení našeho města v právě končícím volebním období. Jaké vlastně bylo toto období? My jej považujeme
za úspěšné. Podařilo se splnit jeden z našich hlavních cílů –
do zastupitelstva města se podařilo vrátit atmosféru politické shody a skoncovat s politikařením. Kromě toho, že se realizovala řada menších oprav nemovitostí v majetku města (výměny střech, oken, opravy fasád apod.), se díky zastupitelům
a díky práci vedení města podařilo dokončit či zahájit řadu projektů, z nichž je dobré připomenut zejména tyto:
1. I. etapa revitalizace centra města (úprava náměstí)
2. Zateplení polikliniky
3. Zateplení 1. a 2. mateřské školy
4. Zateplení základní školy
5. Rekonstrukce chodníku v ulici Ludvíka Kuby
6. Rekonstrukce povrchu komunikace Na Spořilově
7. Revitalizace nábřeží a obnova části městské zeleně
8. Výstavba kanalizace Martinice
9. Výstavba sběrného dvora
10. Výstavba přírodního hřiště v areálu mateřských škol
Zatímco v přechozích obdobích město majetek především prodávalo, tak v minulém období tomu bylo přesně naopak. Podařilo se získat do majetku města pozemky u Blatenky, které alespoň částečně pokrývají poptávku po stavebních parcelách.
Nemenší význam má i koupě areálu bývalého Dřevospolu
a bezúplatný převod budovy bývalého finančního úřadu – město má mít nejlépe majetkovou kontrolu nad významnými budovami či areály v širším centru města.
V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Nepodléháme
módním politickým trendům, jako nestraníci chceme hájit a zastupovat zájmy občanů města, bez ohledu na jejich politickou
příslušnost a společenské postavení. Chceme s Vámi ještě
více a efektivněji komunikovat. Nedostatečná komunikace
vede ke zbytečným projevům občanské nevole či lhostejnosti
k věcem veřejným a v konečném důsledku brzdí rozvoj města,
protože potenciál jeho obyvatel, nezapojených přímo do řízení
města, zůstává nevyužit.
Naší vizí pro Březnici byla, je a bude spolupráce. Také proto
se na naší kandidátce objevuje řada silných osobností, které
dříve figurovaly na kandidátkách jiných subjektů nebo stály
mimo veřejné dění. Jsme schopni se domluvit již před volbami,
odmítáme systém kandidátek sestavených jen proto, aby vynesly do zastupitelstva jejich lídry.
Proto chceme:
1. Dobrou základní školu. Dobrou školu tvoří kvalitní a motivovaní učitelé. Základní škola je spolu s širokou nabídkou mimoškolních aktivit základem dalšího vzdělávání našich dětí.
Proto zajistíme dostatečné finanční a materiální podmínky
pro fungování a rozvoj základní školy.
2. Páteř sebevědomé občanské společnosti a dobře fungující obce tvoří spolky. Proto budeme pokračovat v podpoře
místních spolků a sportovních organizací.
3. Pocit bezpečí je základní lidskou potřebou. Nebudeme čekat, až problémy nastanou, ale zajistíme realizaci preventivních programů zaměřených na sociálně vyloučené skupiny
a jednotlivce.

Jsme tým osobností, které vynikají v řadě odborností velmi dobře použitelných pro moderní řízení města. Jsme si dobře vědomi odpovědnosti, kterou na sebe svou kandidaturou bereme a
jsme připraveni ji osobně nést. Díky zkušenostem, které naši
kandidáti nabyli při práci v zastupitelstvu města či ve svých
povoláních, jsme schopni nabídnout i konkrétní a především
reálné sliby, realizovatelné bez ohledu na polické kšefty či různá klientelistická spojení.
Naše priority pro Březnici:
1. Zpracujeme strategický plán rozvoje města, který umožní výrazně zlepšit čerpání finančních prostředků jak
z národních zdrojů, tak z fondů Evropské unie.
2. Zahájíme 2. etapu revitalizace centra města.
3. Zahájíme revitalizaci sídliště v Rožmitálské ulici.
4. Získáme do majetku města sokolovnu, včetně přilehlých
pozemků.
5. Najdeme smysluplné využití pro budovu bývalé mateřské školy v ulici 9. května.
6. Zlepšíme technický stav a snížíme energetickou náročnost veřejného osvětlení.
7. Vybudujeme nový přivaděč vody z prameniště Martinice
do vodárny na Stráži, včetně nové a provozně úspornější
úpravny vody.
8. Budeme výrazně lépe využívat jedinečného kulturního
a historického potenciálu našeho města a regionu.
9. Rozšíříme počet veřejných dětských hřiš.
10. Provedeme reorganizaci městského úřad tak, aby bylo
posíleno vědomí úředníků, že jejich úkolem je práce pro
město a jeho občany.
Chceme pracovat pro Březnici a k tomu potřebujeme Vaši podporu. Budeme rádi, když nám ji dáte a umožníte nám prosadit
naši vizi, která s Vámi počítá!
Ing. Petr Procházka
místostarosta města Březnice
lídr volebního uskupení SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI

Naši kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ing. Petr Procházka, místostarosta města
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice
Roman Vácha, vedoucí prodejny stavebnin
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta psychiatrické
kliniky FN Plzeň
Ing. Petr Chotívka, poradce pro veřejný sektor
Ing. Bořek Bierhanzl, jednatel obchodní společnosti
Ing. Jiří Nepivoda, technik
Jana Bendová, pracující důchodkyně Březnice
Roman Teska, technik
Ing. Lucie Ryjáčková, projektová konzultantka
Jaroslava Kasíková, jednatelka obchodní společnosti
Ing. Karel Mastný, investiční technik
Ing. Radek Zeman, OSVČ
Luboš Vokatý, jednatel obchodní společnosti
Jan Kott, OSVČ
Stanislav Ryjáček, OSVČ
Ing. Tomáš Bubeník, obchodní manažer
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Březnice – naše město, domov můj
Programové prohlášení ČSSD – Integrovaný plán
rozvoje města Březnice
Březnice se mění před očima...
Již tento měsíc rozhodnete svými hlasy o dalším směrování
města. Chceme Vás proto oslovit, seznámit s volebním programem, a zároveň představit kandidáty, kteří jsou ochotni pracovat ve prospěch města. Naším společným cílem je pokračovat
v započaté práci směřující k rozvoji a prosperitě našeho města
i přidružených obcí. Vnímáme Březnici jako náš domov, místo,
se kterým spojujeme jak svůj, tak život našich dětí. Město je
samosprávný orgán, jehož hlavním úkolem je vytvářet prostředí pro co nejpříjemnější život a prostor pro co nejsvobodnější
rozvoj aktivit jeho občanů. Zastupitelé jsou pak jeho koordinátoři a hospodáři. Jejich úlohou je zvelebovat, zhodnocovat
a rozšiřovat svěřený majetek. Hlavně ale řídit obec tak, aby se
občané cítili bezpečně, svobodně a spokojeně. Chceme proto
využívat zkušeností, rad i podnětů odborných komisí a výborů,
naslouchat občanům a činit z jejich připomínek patřičné závěry.
Prohlašujeme, že budeme vždy konat a rozhodovat v souladu
s tímto programem, abychom mohli na konci volebního období
složit Vám, našim voličům, tak jako nyní s čistým svědomím,
účet s výrazně kladným výsledkem. Kandidáti do zastupitelstva
města Březnice (dále jen kandidáti) jsou si vědomi nezbytnosti
otevřeného jednání vůči veřejnosti a potřeby spolupráce se všemi občany jak ve veřejném zájmu, tak i v zájmu města. Nejdůležitější priority rozvoje města Březnice spatřujeme v následujících oblastech, na jejichž podpoře jsme se společně dohodli.

Samospráva města
Kandidáti považují městský úřad za instituci, která pomáhá
občanům, podporuje je a chrání jejich práva a majetek.
Na všechny orgány města bude důsledně aplikován princip publicity. I nadále budeme zveřejňovat informace (v souladu
s platnými zákony) o jednání zastupitelstva včetně rozhodování zastupitelů při hlasování. Budeme dále zveřejňovat důležitá
rozhodnutí týkající se rozvoje města, zásadních změn rozpočtu,
plánovaných akcí, informace o chystaných výběrových řízeních
na veřejné zakázky.

Rozvoj města, investiční priority
Rozvoj města bude spojován se zájmy občanské i podnikatelské veřejnosti. Ta musí mít příležitost aktivně se účastnit procesu jeho plánování i realizace. Důraz klademe na postupnou
rekonstrukci i odpovídající údržbu nemovitého majetku, udržování a zvelebování veřejné zeleně i parků, stav komunikací
a celkovou čistotu města. Zvláštní prioritou bude systematické
řešení vodovodních i kanalizačních sítí, dokončení revitalizace
městského centra a rekonstrukce veřejného osvětlení. Pozornost si jistě zaslouží i plakátovací plochy, nástěnky, odpadkové
koše, lavičky i další mobiliář. Pro zajištění možnosti individuální bytové výstavby již máme k dispozici dostatečný počet stavebních parcel. Zaměříme se i na plochy pro sportovní i volnočasové aktivity, hřiště či pískoviště pro děti, značení cykloturistických tras a další sportovní infrastruktury. Kandidáti se
shodují na rozpracování koncepce rozvoje, která bude podkladem pro aktualizaci Akčního plánu města Březnice. V něm
bude uveden seznam předpokládaných projektů, s nimiž město
počítá jako investor pro období r. 2014 – 2018.

Finance
Hlásíme se k dlouhodobému finančnímu plánu, který zabezpečí vyrovnané hospodaření a průhlednost finančních toků tak,
aby byl zajištěn rovnoměrný rozvoj města. Úspory budou hle-

dány především v provozních nákladech úřadu a příspěvkových
organizací, v transparentním a efektivním nakládání s majetkem města a investicemi z veřejných rozpočtů, ale i v důsledném vymáhání pohledávek od dlužníků a plnění práv ze
smluvních vztahů. Dodatečné příjmy budou aktivně hledány
jak ve státním rozpočtu a jeho fondech, tak především v dotačních titulech Středočeského kraje a v dotačních programech
Evropské unie. Bez finančních prostředků získaných z dotací
nelze zajistit potřebný rozvoj. Při řešení předložených záměrů
využijeme existující kontakty na zastupitele Středočeského
kraje, členy Parlamentu a Senátu ČR.

Majetek města
Podporujeme v souladu s Akčním plánem sestavení plánu
oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku pro léta 2014 2018. Součástí podpory možnosti nové výstavby je zajištění
ploch vhodných pro bytovou výstavbu.

Životní prostředí
Vnímáme veřejnou zeleň a čistotu životního prostředí
v Březnici jako přírodní bohatství zajišující relaxaci všech obyvatel, a podle toho mu bude věnována patřičná pozornost. Neodkladnou nutností je výstavba a zprovoznění kompostárny.
Budeme podporovat třídění komunálního odpadu i likvidaci
černých skládek.

Zdravotnictví a sociální oblast
Za prvořadý úkol považujeme zachování a stabilizaci městského zdravotního střediska včetně stanoviště rychlé záchranné služby.
V sociální oblasti si uvědomujeme celkové stárnutí obyvatelstva. Zvláštní pozornost bude věnována rozšíření kapacity
domů s pečovatelskou službou. Chceme podporovat i ostatní
formy péče o seniory.

Doprava
Budeme vycházet z podkladů a materiálu návrhu řešení
dopravy v centru města, protože vnímáme fakt, že příčinou
dopravních problémů je nadměrná koncentrace nákladní automobilové dopravy. Budeme hledat možnosti řešení parkování
hlavně v okolí panelových domů.

Sport, kultura a školství
„Bohatstvím“ města jsou naše děti, proto pro ně vytvoříme
podmínky k jejich rozvoji, dobrému vzdělání, a tím i k úspěšnému uplatnění v dalším životě. Dokončíme postupnou rekonstrukci školských zařízení. Podporujeme i možnost vybudování
cyklostezek, průběžné údržby stadionu, všech sportoviš a vytváření podmínek pro aktivní odpočinek obyvatel. Chceme zaručit spravedlivé přerozdělování prostředků určených pro
sport, zájmové spolky a kulturu. Významné kulturní a sportovní
akce získají příspěvky přímo z rozpočtu města formou grantů.

Bezpečnost
V rámci programu integrovaného záchranného systému budeme k včasné informovanosti občanů využívat bezdrátový rozhlas. Podporujeme i instalaci kamerového systému ve vybraných lokalitách města. Nedílnou součástí bezpečnosti a ochrany obyvatel je i zvyšování kvalifikace a připravenosti městské
policie a sboru dobrovolných hasičů.

10/2014
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Vážení voliči,
představili jsme Vám ve stručnosti naše záměry o budoucím směrování města, a je tedy na Vás, abyste se rozhodli pro volební program, který nejlépe splňuje Vaše představy. Chceme, aby občané měli více možností mluvit do života města, proto budeme podporovat možnost uspořádání veřejných besed se zastupiteli. Záměry
našeho volebního programu však můžeme realizovat jen s Vaší aktivní pomocí. Jsme připraveni a otevřeni
ke spolupráci se všemi politickými subjekty, s místními společenskými i zájmovými organizacemi s cílem zajistit
růst prosperity našeho města ku prospěchu všech jeho občanů. Přijte proto k volbám, nebo svým hlasem máte
možnost rozhodnout o dalším osudu a směrování našeho krásného a pro většinu z nás i rodného města. Pokud
si přejete, abychom v započaté práci a nastoleném směru pokračovali, podpořte nás.

Jiří Štěrba, Jana Krajmerová, Stanislav Bartoníček, Jaroslav Paprštein, Miroslava Macháčková, Miroslav
Koch, Martina Šafránková, Mgr. Ludmila Duková, Josef Ovsík, Ing. Jiří Stehlík, Ladislav Raška, Eva Nováková, Jana Nováková, Pavel Veruňák, František Petrášek, Jiří Vokál, Karel Vilikovský.

D ě k u j e m e z a Va š i p o d p o r u .

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 1. října 2014 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna
baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady
pro sluchově postižené.

POZVÁNKA
MO STP v Březnici Vás srdečně zve na podzimní členskou schůzi. Koná se v úterý 7. října 2014 v KD
od 14.30 hodin. Součástí schůze je kulturní program
a tradiční tombola.

P Ř I P R AV UJ E M E
4. října 2014 - odjíždíme na cibulový jarmark do Hořovic.
Cena zájezdu 70,- a 100,- Kč. Čas odjezdu je od KOVA v 8.20,
v 8.30 z autobusového nádraží, v 8.45 Mirovice a v 8.50 Horosedly. Předpokládaný odjezd z Hořovic je kolem 15.30 hodin.
Návrat kolem 16.00 – 17.00 hodiny.
4. října 2014 - druhou akcí tohoto dne je koncert kytarového mistra Lubomíra Brabce v Arcibiskupském paláci
na Hradčanech od 18.00 hodin. Využijeme tohoto krásného
prostředí k návštěvě Benešovy síně a zároveň k poslechu
známého hudebníka. Předpokládaný odjezd z Březnice je
v 15.20 od KOVA a v 15.30 z autobusové zastávky v Březnici.
Cena zájezdu je 300,- a 350,- Kč (včetně vstupenky). Začátek
představení je v 18.00 hodin.
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní Feitové
v lékárně nebo na telefon. číslech: 721 603 455, nebo večer na
čísle 318 682 483.

V listopadu připravujeme návštěvu nového plzeňského divadla
- Nové divadlo zahájilo svoji činnost pro veřejnost 1. 9. 2014.
Další informace uslyšíte na veřejné členské schůzi v KD dne
7. 10. 2014, nebo si je přečtete na nástěnce na domečku.

REKONDIČNÍ POBYTY 2015
10. 5. – 17. 5. 2015 = WELLNESS HOTEL MAS Ústí
nad Labem, cena s polopenzí 5.799,- Kč (možnost přikoupení
6 obědů za 450,- Kč).
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, autobusovou dopravu, rekondiční program (10 procedur), doprovodný program
(2x společenský večer s živou hudbou, 1x společenská hra Bingo,
1x bowling), denně zdarma vstup do krytého bazénu neomezeně.
21. 8. – 30. 8. 2015 = SOBĚŠICE na Šumavě, Hotel pod
Hořicí. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje nebo čtyřlůžkové
apartmány. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV a možností wifi připojení k internetu. Doprava,
plná penze, rehabilitační procedury, krytý bazén, bezbariérový
přístup. Celková cena v letošním roce byla 5.300,- Kč.
RŮZNÉ
Od 1. 8. 2014 je v STP ČR cena za Euroklíč 410,- Kč.
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 je od 14.00 hodin v zasedací místnosti
Centra neziskových organizací, na adrese Žežická 193, 261 01,
Příbram VII (bývalá 8. ZŠ) přednáška pro seniory –
FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY – aneb jak se
vyznat. Vstup zdarma.
PLAVENKY si můžete objednat u paní Ježkové. Cena je 15,- Kč.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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OPRAVA ŠKOLEK A STAVBA HŘIŠTĚ V BŘEZNICI STÁLA DESET MILIONŮ
Děti z březnických mateřinek vybíjí po prázdninách svou
energii na nových prolézačkách. Hřiště mezi školkami totiž
razantně změnilo svůj vzhled. Nechybí samozřejmě houpačky,
prolézačky či skluzavky a pískoviště. V létě se děti osvěží
i v brouzdališti. A protože se jedná o hřiště lesní, použité jsou
převážně přírodní materiály. „Dětem umožní trávit více času
v přírodě. Většina herních prvků je z přírodních materiálů, jako
jsou dřevo či kámen," řekl Příbramskému deníku březnický
místostarosta Petr Procházka.
Konceptem je také to, aby děti zlepšily své fyzické dovednosti. Původně byl prý návrh terčem kritiky. „Léta se dbalo na
absolutní bezpečnost, my se ale vracíme trochu zpátky. Děti se
musí naučit šikovnosti. Například most nepřekoná každý
napoprvé, dítě musí zkoušet nové varianty a svou dovednost
zlepšovat," vysvětlil místostarosta. Veškeré pochybnosti ale při
otevření vyvrátily samy děti. Hřiště je rozhodně nenudí. Pružnost, ohebnost a kreativitu předškoláků prověří také šplhací
a vyhlídková plošina.

„Původní termín dokončení byl do konce srpna, ale vzhledem k několika deštivým dnům jsme museli některé práce
posunout. Jinak nám ale počasí docela přálo, takže dělníci zde
mohli být i o víkendech," dodal.
To ale nebyl jediný zásah, kterého se ve školkách dočkali.
„Obě školky jsme zateplili a u jedné jsme opravili i střechu.
Zároveň jsme při tom i upravovali zahradu a stavěli hřiště.
Bylo to trochu náročnější, protože zde pracovaly tři firmy najednou," podotkl Procházka.
Oprava budov, střechy, zateplení a stavba hřiště vyšla na 10
milionů. Z toho zhruba tři miliony stála oprava první mateřské
školy, necelé dva miliony druhá školka a pět milionů stála stavba hřiště. Město přitom využilo dotace. Z vlastní kasy tak
zaplatilo zhruba tři miliony. Slavnostního přestřižení pásky,
které se konalo ve středu 10. září, se společně s představiteli
města, projektanty a dodavatelskými firmami zúčastnil také
senátor MVDr. Josef Řihák. Ocenil skvělý výsledek, který jistě
bude ku prospěchu všech dětí z obou mateřských škol.
(čerpáno z Příbramského deníku)
Foto F. Slaník
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Hlídka zastavila dne 24. srpna navečer v Počápské ulici v Březnici 26letého řidiče jedoucího na terénním motocyklu. Jak se
ukázalo, dotyčný má vysloven až do roku 2015 zákaz řízení.
Ten samý den, ale již kolem třetí hodiny ranní, byl kontrolován
v ulici Obránců Mírů 23letý řidič vozidla. Muž u sebe neměl
doklady k řízení a navíc usedl za volant pod vlivem alkoholu.
Přístroj u něj vykázal hodnotu 1,29 promile. Nyní je podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dne 27. srpna, pro změnu v Rožmitálské ulici, řídil 18letý
mladík pod vlivem drog. Test byl pozitivní na amfetamin a
metamfetamin. Další jízda mu byla zakázána a jeho řidičský
průkaz byl zadržen.
Téměř 100 tisíc korun dluží na výživném 35letý muž. Jeho
bývalá manželka byla věc oznámit dne 3. září na obvodním
oddělení v Březnici. Na své dvě nezletilé děti dotyčný neplatí
od roku 2012. Pokud svůj dluh neuhradí, bude odsouzen pro
přečin zanedbání povinné výživy.
Přes dvě promile alkoholu v dechu měl dne 6. září asi hodinu
po půlnoci 18letý cyklista. Policisté jej zastavili za obcí Hvožany, když tudy projížděl na neosvětleném jízdním kole. Měřicí přístroj u něj vykázal hodnotu 2,15 promile. Následně mla-

dík hlídce uvedl, že před jízdou vypil několik piv a panáků tvrdého alkoholu. Svým jednáním se dopustil přestupku, za který
mu nyní hrozí několikatisícová pokuta.
Neznámý pachatel odcizil dne 9. září motocykl, r. z. 3S3 796.
Poškozený muž z Jinecka mu ho zapůjčil ke zkušební jízdě,
protože měl v úmyslu dopravní prostředek prodat. Zloděj s ním
odjel, ale zpět se již nevrátil. Majiteli motorky krádeží vznikla
škoda ve výši 20 tisíc korun.
Škodu ve výši 40 tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj,
který z 9. na 10. září vnikl do garáží v Rožmitálské ulici
v Březnici. Poškodil vjezdová vrata a uvnitř poničil osobní vozidlo, šlo o lak u zavazadlového prostoru a o prošlápnutí střechy.
Pachatel se vloupal i do další garáže, ale nic v ní neodcizil.
Dne 11. září se stala nehoda v obci Počaply. Sedmatřicetiletý
řidič nákladního vozidla vjel na most a narazil do protijedoucího osobního auta. Motorista jedoucí v náklaáku nedal přednost druhému autu, ačkoliv je zde přednost upravena dopravním značením. Vzniklá škoda činí 70 tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

HISTORIE PIVOVARU HEROLD (6. díl)
Posledním z rodu Jeníšků z Újezda na Březnici byl Jan Josef
Jeníšek. Ten dal postavit zcela novou budovu pivovaru, na svou
dobu neobvykle velkoryse a moderně řešenou. Objekt byl navýšený do patra, boční křídla vymezovala čestný dvůr. V této podobě ostatně pivovar známe dodnes. Letopočty vzniku stavby
se různí, má se za to, že vznikla kolem roku 1720. Ze stejné
doby pochází i sochy na římsách pivovaru a alianční erb.
Novým podnikem vrchnostenské pivovarství definitivně převýšilo místní měš anské a Březnice se stala oblastním pivním
magnátem. Když Jan Josef z Újezda v roce 1728 zemřel, nezanechal rodového následníka, a tak panství přešlo složitým
dědickým řízením do rukou Viléma Albrechta, hraběte Krakovského z Kolovrat. V polovině 18. století se v Březnici vysta-

vovalo přes 1700 hektolitrů piva ročně, což bylo na tu dobu
množství v okolí nedosahované. Dalším majitelem panství byl
Jan Nepomuk Josef Krakovský, sládkem v jeho době jistý Petr
Pindl ze známé březnické sládkovské rodiny. Pindlové sládkovali v Březnici nepřetržitě od roku 1762 do roku 1804.
Na počátku 19. století se v pivovaru konalo průměrně 35 várek
ročně. V roce 1831 byl pivovar dán do pronájmu sládkovi Františku Schönbeckovi, který za něj platil ročně 2000 zlatých.
Vystřídali ho sládci Jan Tille a později v roce 1867 Josef
Temel. Jan Nepomuk Karel Krakovský, pro své vlastenectví
oblíbený hrabě z Kolovrat, umírá v roce 1872 a panství odkazuje Karlu Eduardu Pálffymu.
Za Spolek Herold
Tereza Šoltésová

Dne 12. září nás potěšil svou návštěvou pan senátor MVDr. Josef Řihák. Pro naše zařízení to bylo příjemné a podnětné setkání.
Pan senátor prošel zázemí Domova, pohovořil se zaměstnanci a prohlédl si zařízení kuchyně.
Diskutovali jsme také s panem senátorem o problematice sociální oblasti a o výhledech do budoucna. Pan Řihák dále hovořil
s uživatelem Domova, který nepochází z našeho regionu. Pan senátor se zajímal o to, jak se mu tady líbí a zda zná náš kraj.
Nakonec jsme si vzájemně popřáli mnoho úspěchů v naší práci. My hlavně přejeme panu senátorovi hodně hlasů ve volbách
do senátu, protože jeho práce je pro region důležitá a takového pracovitého senátora my potřebujeme.
Bc. Dagmar Němcová, ředitelka Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Říjen 2014
před 97 lety byla provedena druhá rekvizice březnických zvonů k válečným účelům. Sňat byl největší zvon hlavního
kostela o váze 636 kg, nejprve byl na věži rozlomen na čtyři kusy. Od sv. Rocha vzat zvon z roku 1795, vážící
56 kg.
3. 10. 1916
před 98 lety byly v Březnici poprvé rekvírovány zvony: Marie, vážící 180 kg a umíráček z roku 1731 těžký 25 kg.
Od sv. Rocha památný zvonek z 15. století s nerozluštěným nápisem, který vážil 16 kg.
2. 10. 1921
před 93 lety s velikou okázalostí a upřímností oslavovali Čechové žijící v Chicagu 50 leté nepřetržité blahodárné
působení pana Jana Geringera, mladšího bratra Augusta Geringera, majitele a vydavatele Svornosti. Jan se narodil 8. prosince 1853 v Březnici co syn učitele zdejšího a absolvoval učitelský ústav v Českých Budějovicích. Roku
1870 se odstěhoval do Ameriky, kde zprvu učiteloval, v roce 1871 převzal po předchůdci i řízení kůru a později
založil zpěvácký spolek při osadě sv. Václava. Stal se majitelem bankovního závodu a činným podporovatelem
snah Čechů v Americe stejně jako jeho starší bratr.
11. 10. 1922 před 92 lety byly schváleny podmínky vypsání soutěže na zřízení nového tržiště pro dobytek hovězí a koně. Zastupitelstvo rozhodlo, že zřízeno bude za Ohradou pro pořádání výročních trhů na zboží a dobytek v lednu a v září.
Deset let trval odpor z řad živnostníků, hlavně hostinských, kteří naplněni obavou, že budou přeložením trhů
z náměstí podstatně na svých příjmech poškozeni. Odkládání zřízení platného tržiště bylo nemožno, poněvadž by
odbývání trhů bylo zakázáno, čímž by bylo poškozeno také město a občané. Obec tedy musela přikročit ku zřízení
nového prostoru pro tržiště. Místo na náměstí nevyhovovalo hlavně rozsahem, místa bylo málo – nehledě na nebezpečí pro lid, jaké bylo při smíšeném trhu na zboží a dobytek. Také obchodníci nebyli s místem na náměstí
spokojeni, nenabyli ve stěsnaném prostoru řádného přehledu a z důvodů těchto poklesl i finanční zisk všech.
Úhrada nákladů na pořízení nového třžiště se měla splatit z příjmů za dva nové trhy.
15. 10. 1927 před 87 lety byl emeritní ředitel školy Jan Kout se svými rostlinnými vzorky na pražském veletrhu, kde nejen
vystavoval, ale také uváděl metodu, jak zužitkovat květy nám nejbližších rostlin: vrbky, orobince, suchopýru, bodláku, topolu stříbrného, pampelišky a jiných. Jeho činnost byla příznivě posouzena od Spolku a ústavu pro zužitkování rostlin. Jan Kout začal v Březnici učit na měš anské škole 14. října 1873, později se stal jejím ředitelem.
Byl všestranně činným ve veřejném a spolkovém životě města. Jeho archeologické nálezy pomohly osvětlit dějiny
města.
21. 10. 1916 před 98 lety ve prospěch válečné péče uspořádán v hotelu Musil koncert Mistra Jaroslava Kociána. Spoluúčinkovali
virtuos na klavír Rypl, Ludmila Prokopová a Josefa Tochová. Po programu bavil účastníky zesílený orchestr březnických ochotníků.
Roku 1774
před 240 lety byla řádně ustavena „studijní dvorská komissí“, jíž svěřeno veškeré školství v Rakousku. V každé
zemi zřízena „zemská školní komissí“, jež měla dozor nad školami. Byl vydán „školní řád“ pro všechny dědičné
země, jež spravoval proslulý znalec škol Felbinger. Jenom v Čechách zřízeno na 500 škol, hlavně v menších městech, městysech a vsích farních i filiálních zřizovány školy triviální – obecné – učilo se v nich náboženství, čtení,
psaní, počítání.
1914
– z revisní zprávy o účtech před 100 lety, jakož i o vedení městské spořitelny v Březnici uvádíme: „Přesvědčili jsme
se během roku prováděnými skontry i nepředvídanými revisemi pokladny, jakož i podrobnou revisí účetní závěrky
za rok 1914, že veškeré účtování spořitelny prováděno jest s odbornou znalostí pečlivě a správně. Zároveň rádi
a s potěšením zde uvádíme, že i vedení spořitelny jest obezřetné a že zvláště v abnormálních poměrech letošní
válečné krise se osvědčilo, jak dobře jest ústavu, který jest mobilním a neriskuje příliš v lákavých, ale proměnlivým štěstím provázených hodnotách bursovních a spekulačních. Proto také naše ztráty kursové jsou nepatrné a
čistý zisk u porovnání s většími ústavy více než uspokojivý.“ Antonín Košta, Václav Šettner, revisoři účtů.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová
1. 10. 1917

GALERIE LUDVÍKA KUBY
Provozní doba:

úterý - neděle, svátky
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00 hodin
pondělí z a v ř e n o
Poslední prohlídka je v 11.30 hodin a 30 minut před koncem otevírací doby.

Turistické infocentrum při Galerii Ludvíka Kuby
Provozní doba:

úterý - neděle, svátky
9.00 - 12.00

13.00 - 16.00 hodin

pondělí z a v ř e n o

Galerie Ludvíka Kuby je otevřena do neděle 5. října 2014.
S návštěvníky se rozloučí v sobotu 4. 10. koncertem z cyklu Březnických hudebních večerů - začátek je v 19 h.
Turistické infocentrum při Galerii Ludvíka Kuby je otevřeno do 5. října 2014.
KONTAKT

Galerie Ludvíka Kuby

V Koleji 1, 262 72 Březnice

pokladna 326 531 595
e-mail galerie@breznice.cz

muzeum 326 531 594
www.breznice.cz

mobil 724 996 684
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D

E
Město Březnice – odbor kultury zve
na koncert z cyklu Březnické hudební večery

Melodram s grácií i vtipem
pořad složený z českých klasických melodramů doplněných
o díla evropské moderny 1. poloviny 20. století

Recitace: Bára

Štěpánová a Filip Sychra
Klavír: Jan Dušek

Dramaturgie a režie: PhDr. Věra Šustíková
Program:
Vodník
Zdeněk Fibich / Karel Jaromír Erben
Balada česká
Otakar Ostrčil / Jan Neruda
Raport
Jaroslav Jeremiáš / Fráňa Šrámek
Mše biskupa Turpin
Josef Bohuslav Foerster / Jaroslav Vrchlický
Stonožka
Arnold Winternitz / Gustav Meyrink
Příběh Babára, malého slůněte
Francis J. M. Poulenc / Jean de Brunhoff
Rukavička
autor neznámý

Galerie Ludvíka Kuby v sobotu 4. října

od 19 hodin

Vstupné 50 Kč a 70 Kč

E

D

Město Březnice – odbor kultury
a ZUŠ Březnice

Město Březnice - odbor kultury zve

Vás zvou na

LAUDATE PUERI DOMINUM

na koncert chlapeckých sopránů

ODPOLEDNE
S HUDBOU
Adam OTTA

David CIZNER

k poslechu a tanci hraje

FIVE O'CLOCK COFFEE
(instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice)

neděle 12. října

2014 od 15 do18 hod.
vinárna KD Březnice - vstupné 60,- Kč

Varhanní pozitiv: Jiřina Dvořáková
Na programu:
G.F.Handel, J.S.Bach, A.Michna z Otradovic a další

v kostele sv. Rocha v neděli
dne 19. října 2014 v 17 hodin
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KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

■
■
■

do 31. 10. 2014 – výstava kreseb Martina Čapka
„Cestou necestou“ – Březnice z jiného pohledu
6. 10. – 12. 10. 2014 – Týden knihoven (18. ročník)
V rámci této tradiční akce je připravena na oddělení pro dospělé čtenáře registrace nových čtenářů na
rok ZDARMA.
Pro zapomětlivé čtenáře je vyhlášena čtenářská
amnestie (v týdnu knihoven neplatíte poplatek za
upomínky).
16. 10. od 16 hod. – Literární kavárna – J. Vrchlický
Tematická výstavka knih – Asie
Vyhlášení 4. ročníku soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní Věnec“

Dětské oddělení na ZŠ
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Týden knihoven – Čteme společně – Popletená pohádka – 2. ročníky
Zvířátka v pohádkách – 3. ročníky
Tramvaj plná strašidel – 4. ročníky
Seřa obrázky vyprávěj příběh – 5. ročníky
Lovci perel – pokračování celoroční soutěže

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Podbrdsko XXI/2014 – nejnovější vydání sborníku Podbrdsko
obsahuje, mimo jiné, článek Karly Pokorné o životě a díle vynikajícího keramika Václava Fürsta, který je doplněn mnoha fotografiemi
Bramlyová Rosine, Lanoëová Annick – Jsem nesmělá, ale
léčím se – průvodce seznamováním pro chytré slečny a dámy
Ašsko a Chebsko – Průvodce po České republice – všeobecné
informace, přírodní krásy, kulturní památky, muzea a galerie, praktické informace, místopis
Poutní místa na Moravě, ve Slezsku – navazuje na předešlý
svazek Poutní místa v Čechách, stručný vývoj a popis svatých míst,
který je doplněný o praktické informace
Skanzeny v Čechách, na Moravě, ve Slezsku – postupně mizející památky minulosti, které stále častěji nedokážeme uchovat na
původním místě, krásné předměty, funkční zařízení řemeslnických
dílen a nejrůznějších průmyslových provozů, interiéry, které v reálu
již nelze spatřit
Slavkovský les – Průvodce po České republice - všeobecné informace, přírodní krásy, kulturní památky, muzea a galerie, praktické informace, místopis
Weldonová Fay – Deník macechy – nejspíš si myslíte, že víte,
co se děje ve vaší rodině, to se ale pletete…
Cartland Barbara – Hlavolam lásky – Londýn dvacátých let
20. století: nejvyšší společnost je plná skandálů, drog a sexu a osmnáctiletá Mona, která právě opustila klášterní školu je tím šokovaná…
Jongová Erica – Desátá múza Sapfo – strhující dobrodružný
milostný román nás přenese do doby vzdálené více než 2 600 let,
kdy se na řeckém ostrově Lesbos narodila Sapfo, do dnešních dnů
známá jako autorka erotické poezie
Sale Richard – Everest, dějiny dobývání Himálaje – rekapitulace
himálajské expedice, včetně těch neslavnějších, britské pokusy z 20. let,
obzvláště poslední výstup
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice v y h l a š u j e

IV. ročník vánoční soutěže
pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ, MC i širokou veřejnost

„O nejkrásnější
ADVENTNÍ VĚNEC“

Březnice
cestou necestou
Martin Čapek
do 31. 10. 2014
v Městské knihovně

Své výrobky (maximálně 3 z jedné třídy)
přineste nejpozději
do čtvrtka 27. 11. 2014 do Městské knihovny.
Hlasovat můžete od neděle 30. 11. 2014
(zahájení Adventu) do 12. 12. 2014.
Tvůrci adventních věnců s nejvíce hlasy
budou odměněni.
T ě š í m e s e o p ě t n a Va š e z a j í m a v é n á p a d y.
Marie Kováříková, Kateřina Štěrbová

BŘEZNICKÉ NOVINY

16

KNIHOVNA

10/2014

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ – ŘÍJEN 2014
■

8. 10. 1874 – před 140 lety - zemřel Vítězslav Hálek,
vlastním jménem Vincenc Hálek, český básník, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista, představitel májovců. Bývá
spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie. Narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka do
rodiny hostinského. Původně začal studovat na kněze, ale přestoupil na gymnázium. Byl mnohostranně činný, organizoval
literární a kulturní život. Pracoval jako redaktor Národních listů, kde měl na starosti divadelní rubriku. Básně vydával v almanachu Máj, který redigoval. Byl vůdčí osobností časopisu
Ruch. Roku 1872 převzal a redigoval, spolu s Janem Nerudou,
časopis Lumír a časopis Květy. Z díla: poezie – Večerní písně,
Pohádky z naší vesnice; próza – Muzikantská Liduška, Jiřík,
Muzikant, Převozník, Náš dědeček.
■ 18. 10. 1599 – před 415 lety - zemřel Daniel Adam z Veleslavína, český nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf,
historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog. Narodil se 31. srpna 1546
v Praze do vážené měš anské rodiny. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobou veleslavínskou. Vystudoval pražskou univerzitu, později na
ní jako mistr přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm (v roce 1586) tiskárnu. Zasloužil se
o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou a vydával jako první notové tisky. Výrazně přispěl k rozvoji českého
jazyka. Získal šlechtický titul. Byl tajným stoupencem Jednoty
bratrské. Z díla: Kroniky dvě o založení české země, Carioca
Kronika světa, Moudrost Strachy, Hospodář.
■ 27. 10. 1949 – před 65 lety – zemřel v Kunštátě básník
František Halas. Narodil se 3. 10. 1901 v Brně. Po ukončení

Město Březnice – odbor kultury

základní školy se vyučil knihkupcem. Od roku 1921 pracoval
pro komunistický tisk Rovnost a Sršatec a vydával avantgardní
časopisy. Jeho tvorbu ovlivnil Jiří Mahen a pobyt ve Španělsku,
kde byl v průběhu španělské občanské války. Za 2. světové války přispíval do ilegálně vydávaného Rudého práva. Byl členem
revolučního výboru spisovatelů. Po roce 1945 se stal předsedou
Syndikátu českých spisovatelů, pracoval na ministerstvu informací. Byl však novým režimem zklamán. Roku 1997 mu byl
(in memoriam) propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy. Z díla:
Sepie, Kohout plaší smrt, Torzo naděje, Dokořán, Já se tam
vrátím, Potopa.
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Román, který spočíval na mém nočním stolku téměř celý
půlrok, jsem dočetla před pár dny. John Irving je jedním
z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti a jeho
kniha V jedné osobě patřila mezi nejprodávanější tituly
v uplynulém roce. Je nazvaná podle verše ze Shakespearova Richarda II., jenž celý zní: „V jedné osobě hraji mnoho rolí, s žádnou z nich ale nejsem spokojen.“ Hlavním hrdinou je šedesátiletý spisovatel William Abbott, který se ohlíží za svým životem, vzpomíná na prostředí ve kterém vyrůstal, na svá studia,
lásky. Jako mladý prožívá těžké období při hledání své sexuální orientace, na jedné straně se zamilovává do starších žen, na
straně druhé ho přitahují mladí muži. Dalším významným
tématem románu je transsexualita, která prochází celým dílem
a vrcholí v jeho závěru, kdy se William stává obhájcem práva
každého jedince na vlastní sexuální orientaci. Autor otevřeně
přiznává, že román napsal pro svého syna, který je gay. Kniha je
o toleranci, o jinakosti, zkrátka o těch, kteří se nedají zařadit
do „normálu“. Když ji začnete číst, nemáte chu přestat a zjistíte, že nic není tak jednoznačné, jak se zdá na první pohled.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje
Petra Bartoníčková

pořádá

KURZ TANCE
pod vedením taneční školy

Gregoriádes Plzeň
1.
2.
3.
4.
5.

lekce
lekce
lekce
lekce
lekce

Věneček

20. září
27. září
4. října
11. října (18 - 21 hodin)
18. října (16 - 19 hodin)
25. října
1. listopadu
8. listopadu
15. listopadu
22. listopadu
29. listopadu
6. prosince

Základní lekce
Prodloužená
Věneček

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

Prodloužená
6. lekce

Prodloužená
7. lekce

Prodloužená
8. lekce

U dvou základních lekcí je čas pozměněn z důvodu konání voleb.

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

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

Městská knihovna
Vás zve na

LITERÁRNÍ
KAVÁRNU

JAROSLAV
VRCHLICKÝ

„Za trochu lásky“
Hostem Dr. Mgr. Věra Kubová

Prostory knihovny
ve čtvrtek 30. října od 16 hodin.
Přednáška paní Věry Kubové se bude věnovat
životu a dílu významného českého spisovatele,
básníka a dramatika.
Zazní také hudební ukázky
z Noci na Karlštejně.
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Salát ze syrové červené řepy
Ingredience: 3 středně velké červené řepy, 3 větší jablka,
3 mrkve, 1/2 celeru, 2 lžíce olivového oleje, 3 lžíce slunečnicového
semínka, š áva z jednoho citrónu, 1 kelímek (200g) zakysané
smetany, sůl, pepř
Postup: Všechnu zeleninu a ovoce očistíme, oloupeme, jablka
nastrouháme na hrubém struhadle, ostatní zeleninu na jemném struhadle. Přidáme všechny další uvedené suroviny, vše
v míse dobře promícháme a necháme v lednici v uzavřené nádobě uležet nejlépe do druhého dne.

Salát z červené řepy a syrového zelí
Ingredience: 1 malá hlávka zelí, 5 červených řep, 2 majonézy
(v sáčku – 200 g), 1 malý jogurt, 1 citrón, sůl, celý pepř
Postup: Ze zelí odstraníme vrchní listy. Zbytek řádně opláchneme, rozčtvrtíme a nastrouháme. Řepu oloupeme a taktéž nastrouháme na jemném struhadle. Dáme do mísy, přidáme majonézy, jogurt, řádně prosolíme, opepříme čerstvě nadrceným
pepřem a velmi pečlivě promícháme. Podle chuti okyselíme.
Před podáváním dáme na chvíli odstát, aby se vše dobře spojilo.

Pomazánka s červenou řepou a tvarohem
Ingredience: 100 g červené řepy, 250 g měkkého tvarohu,
50 g másla, 3 lžíce majonézy, kávová lžička citrónové š ávy,
2 jarní cibulky, mletý kmín, sůl
Postup: Červenou řepu kartáčkem umyjeme a uvaříme doměkka. Poté ji oloupeme, nastrouháme a necháme vychladnout. Mezitím smícháme tvaroh s máslem a majonézou. Přidáme dle chuti kmín, sůl a citrónovou š ávu. Cibulky nakrájíme
a část vmícháme do tvarohu. Studenou nastrouhanou řepu smícháme s tvarohovou hmotou, dochutíme a necháme vychladit.
Pomazánku s červenou řepou natíráme na pečivo a posypeme
zbytkem cibulky.

Pomazánka z červené řepy a pomazánkového másla
Ingredience: 100 g syrové červené řepy, 200 g neochuceného
pomazánkového másla, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, pažitka
Postup: Řepu nastrouháme najemno a smícháme ji s pomazánkovým máslem, prolisovaným česnekem, solí a pepřem. Vše
našleháme a dáme na chvíli vychladit do lednice.
Po namazání pomazánky na pečivo ozdobíme pažitkou.
Pro zpestření můžeme místo neochuceného pomazánkového
másla použít pomazánkové máslo ochucené křenem.

Mrkvový dort
Ingredience: 175 g třtinového cukru, 175 ml slunečnicového
oleje, 3 vejce, 180 g najemno nastrouhané mrkve, 100 g mle-
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tých neloupaných mandlí, 1 pomeranč, 175 g hladké mouky,
1 a 1/2 lžičky prášku do pečiva, 1 lžička sody, 1 lžička skořice

Krém: 1 mascarpone, 1 smetana ke šlehání, třtinový cukr dle
chuti
Postup: Žloutky ušleháme s cukrem do pěny, přidáme olej, pak
postupně mrkev, mandle, nastrouhanou kůru z pomeranče, mouku smíchanou s práškem do pečiva, sodou a skořicí. Nakonec opatrně vmícháme sníh z bílků. Vlijeme do dortové formy a pečeme
na 180oC 40 – 45 minut. Na krém promícháme mascarpone
s cukrem a přidáme ušlehanou smetanu. Vychladlý korpus 1x
nebo 2x rozkrojíme, pokapeme likérem (amaretto, carolans…)
a potřeme krémem. Nakonec můžeme zabalit do marcipánu.

Mrkvánky
Ingredience: 200 g najemno nastrouhané mrkve, 300 g polohrubé mouky, 200 g hery, 1 prášek do pečiva
Postup: Všechny ingredience spojíme v těsto, vyválíme silnější
plát a vykrajujeme kolečka nebo čtverce. Plníme jablečnými
povidly nebo marmeládou a zabalíme. Pečeme na 180oC dozlatova. Hotové pocukrujeme moučkovým cukrem.

Pečená řepa s medem a ořechy
Ingredience: 1 větší červená řepa, 2 stroužky česneku, 1 hrst
vlašských ořechů, 3 – 4 lžíce medu, citrónová š áva, olivový olej,
sůl, pepř
Postup: Červenou řepu očistíme a uvaříme v mírně osolené
vodě doměkka (cca 15 minut), pak ji nakrájíme na tenké plátky. Plátky vyskládáme do zapékací mísy, osolíme, opepříme, posypeme nasekanými vlašskými ořechy a pokapeme medem.
Navrstvíme další řepu, posypeme ořechy, osolíme, opepříme,
pokapeme medem, posypeme na plátky nakrájeným česnekem
a pokapeme citrónovou š ávou. Pečeme na 150oC 15 – 20 minut. Ještě horké pokapeme olivovým olejem.

Zapečená růžičková kapusta
Ingredience: 400 g brambor, 350 g růžičkové kapusty, 150 ml
šlehačky, 2 vejce, špetka soli, mletý pepř, nastrouhaný muškátový oříšek, 1 lžíce másla – na vymazání formy
Postup: Oloupané brambory nakrájíme na čtvrtky a vaříme
10 minut v osolené vodě. Pak přidáme očištěnou růžičkovou
kapustu a vaříme ještě 5 minut. Scedíme a dáme do vymazané
zapékací misky. Šlehačku prošleháme s vejci, špetkou soli, pepřem, muškátovým oříškem a brambory zalijeme. Pečeme
v troubě vyhřáté na 200°C asi 30 - 35 minut.
Zdroj: Internet

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO VIII.

Divizna velkokvětá
- dvouletá bylina s vřetenovitým kořenem, z něhož v prvním roce
vyrůstá růžice velkých plstnatých listů
- na jaře následujícího roku vyroste přímý stonek vysoký až 2 metry, na konci s hustým hroznovitým květenstvím se žlutými vonnými květy
- plody jsou dvoupouzdré pukavé tobolky, ve kterých dozrává velké
množství hnědých semen
- je teplomilná, roste na mezích, u cest, na slunných kamenitých
stráních, při okrajích lesů
- vyšlechtěné odrůdy se pěstují v zahradách i na polích
- sbírají se květy
- suší se velmi rychle na slunci nebo v umělých podmínkách
do 50°C, rozložené v tenké vrstvě
- dobře usušené květy mají jasně žlutou barvu, medovou vůni
a nasládlou chu
- obsahuje saponiny, slizy, flavonoidy, třísloviny, fenolové kyseliny
Použití: při nemocech dýchacích cest jako protizánětlivý prostředek ulehčující vykašlávání a na astma, k uvolnění křečí, jako močo-

Připravila Marie Kováříková

❦

pudný prostředek, š áva se aplikuje jako obklad na bércové vředy,
otoky, špatně se hojící rány, bolesti ucha
Zápar, odvar: 3 - 4 lžičky drogy, dvě sklenice vody (pije se přes den
po doušcích). Čaj: kombinuje se s květy lípy, divizny, bezu černého.

Kardamon
- malé zelené semenné tobolky, které poskytuje trvalá rostlina stejné
čeledi jako zázvor
- kupují se celé kardamonové tobolky, neměly by být popraskané,
malá černá semena by měla být mírně lepkavá se silnou aromatickou vůní
- existují tři druhy semen – zelené (mají nejjemnější chu ), bílé
(tytéž tobolky, vybělené), černé (větší, výraznější, drsnější chu )
Použití: již staří Řekové a Římané si ho cenili jako voňavku, na Blízkém východě si získal pověst jako afrodiziakum a povzbuzující prostředek, ochucuje se s ním i káva, je důležitou ingrediencí do směsí
kari, je součástí mnoha indických cukrovinek, pudinků a dalších pokrmů, ve Skandinávii se s ním ochucují likéry, nakládaní sledi nebo
koláče.
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
ŘÍJEN 2014
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
pondělí
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
od 10:00 HOPSA, HEJSA – tanečky, motorická cvičení a říkadla pro děti s Petrou Pechačovou
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

10/2014

MC

9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení
a sportovních potřeb
13. 10. – 20. 10. 2014
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí

13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
19. 10.
20. 10.

8 – 12
8 – 12
8 – 12
8 – 12
8 – 12

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ

8 – 12 VÝDEJ

13 – 17
13 – 17
13 – 17
13 – 17
13 – 17
18 – 19
13 – 17

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ
VÝDEJ

Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně
těhotenského, kojenecké potřeby, obuv, sportovní
potřeby (lyže, sáňky, boby, brusle, helmy, apod.)

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Mgr.
Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Klárou Zobalovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro velmi mírně pokročilé –
s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Mgr. Klárou Zobalovou
pátek
od 16:45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

21. 10. od 9:30 Rýma u malých dětí

Mimořádné akce

Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

9. 10. od 16:00 Podvečerní dílna pro rodiče –
podzimní tvoření

přednáška pro maminky s ambasadorkou Klárou Zobalovou

23. 10. od 16:00 Pravidla chování I.
První část motivačního kurzu nejen pro rodiče z oblasti pracovně-společenské etikety, více informací najdete v samostatném
článku, vstup zdarma.
Připravujeme:
Putování se skřítkem Dobromilem Dubínkem (6. 11.), motivační kurz Pravidla chování II. a III. (13. 11. a 27. 11.), adventní
dílny pro rodiče i děti
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.

Kreativní dílna Radky Hampejsové, více informací najdete
na plakátech a webových stránkách MC.

MATEŘSKÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE pořádá motivační kurz

Pravidla chování na pracovišti, úřadech
a dalších veřejných místech
Kurz se skládá ze čtyř volně navazujících dvouhodinových seminářů
ve čtvrtek 23. 10. - 13. 11. - 27. 11. - 11. 12. 2014 od 16:00 hodin
Lektorkou kurzu je Lucie Ryjáčková
Ženy během své mateřské-rodičovské dovolené více či méně ztrácejí kontakt s pracovním prostředím
a dostávají se částečně do sociální izolace. Jako prevenci sociálního vyloučení a pracovní diskriminaci
začleňujeme tedy do programu MC Pampeliška Březnice motivační kurz pravidel chování na pracovišti,
úřadech a dalších veřejných místech.
Obsah kurzu ženám po mateřské-rodičovské dovolené pomůže získat větší sebevědomí a dobrou sebereprezentaci při opětovném začlenění do pracovního procesu a poskytne informace, jak se lehce orientovat
v různých pracovně-společenských situacích.
Uvolněná interaktivní forma kurzu je určena i pro další širokou veřejnost, pro všechny, kdo se chtějí obohatit
v oblasti pracovně-společenské etikety a poskytne prostor pro diskuzi, vlastní zkušenosti, příběhy a tím
i vzájemné obohacení.
„Zdvořilost je mince, která obohacuje toho, kdo ji dává.“
Kurz se koná za laskavé podpory MPSV v rámci projektu na podporu rodiny „Rodina nás zajímá“
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Úvodní slovo ředitele školy k zahájení školního roku 2014/2015
Milí žáci, vážení kolegové, rodiče, přátelé školy, vítám Vás na
prahu nového školního roku. Obzvláště pak zdravím naše prvňáčky, kteří poprvé usedají do školních lavic. Přeji jim, jako
ostatně všem žákům školy, aby jejich dobrodružná cesta
za vzděláním byla plná radosti z objevování, uspokojení z vlastní
práce, a stala se tak cestou ke splněným snům. Svým kolegům
a všem rodičům přeji, aby i pro ně byl školní rok 2014/2015
š astným a úspěšným obdobím a aby veškeré okamžiky v přítomnosti dětí byly protkány radostí, úsměvem a pocity sdílení.
V letošním roce slavíme osmdesáté výročí Základní školy
Březnice. Den 9. září 1934, kdy byla školní budova slavnostně
otevřena, byl pro městečko Březnice a blízké okolí skutečným
svátkem. Na tehdejší dobu architektonicky velmi moderní
stavba byla výsledkem dlouhodobého úsilí a boje za vybudování důstojného místa pro vzdělávání dětí a mládeže. Také dnes
patří školní budova mezi architektonické dominanty města.
Jsem proto rád, že se našla vůle a příležitost pro její rekonstrukci, a věřím, že kromě snížení energetické náročnosti přispějí veškeré úpravy k celkovému zkvalitnění školního dění
a života.
Jsem si plně vědom skutečnosti, že naše škola není ani výjimečná, ani nejlepší. Je ale naše, je odrazem nás samých –
našich snů a ideálů, našich lidských kvalit. Její současná podoba je výsledkem naší společné práce. Přál bych si, aby nikdy
nebyla pouze místem příkazů a zákazů, ale stala se naopak
centrem svobodného vzdělání, neutuchající touhy po poznání,
byla místem, kde se člověk stává člověkem.
Mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby padly pomyslné zdi
a bariéry, které oddělují život ve škole od „života venku“.
Pokusíme se otevřít školu všem, kteří věří v dítě a jeho svět
a kteří si uvědomují význam výchovy a vzdělání jako nezbytného vkladu do budoucnosti nastupujících generací. Budeme usilovat o to, aby se naše krásná škola stala místem příležitosti
pro setkání a rozvoj všech generací města Březnice.
V souvislosti s výročím školy, aktuálním děním i záměrem
dalšího rozvoje školství v našem krásném městečku mi dovolte
zmínit slova T. G. Masaryka. Tato slova již použil předchozí
ředitel školy a jako platná je osobně shledám i dnes:
„Všeobecné vzdělání, o které usiluje každý myslící
člověk, musí být světové. Ale to neznamená těkat po
světě, nýbrž pochopit svět z našeho českého hlediska.
Světovosti nedosáhneme cizí pomocí, ale musíme si
ji dobýt vlastní prací.“

obvykle moderní a esteticky zajímavá, se stala završením dlouholetého úsilí o vybudování důstojné a funkční školy. Dodnes
budova patří mezi hlavní dominanty města.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci školní budovy a nepřístupnosti mnoha jejích částí budou oslavy posunuty na konec
školního roku. V úterý 9. 9. 2014 si výročí žáci připomenou
v rámci tematického vyučování. Po celý rok pak budou probíhat aktivity, završené slavnostní akcí v závěru školního roku
2014/2015.

Poděkování občanskému sdružení
Rád bych tímto jménem všech žáků ZŠ Březnice poděkoval
Jiřímu Veselému a TENISOVÉMU A SPORTOVNÍMU
CLUBU VITALITY BŘEZNICE, o. s. za poskytnutý finanční
dar. Prostředky pomohou vybavit sportovním náčiním nově
opravené prostory atria školy. Členům sdružení i Jirkovi přejeme pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů!

Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici
Jménem školy děkuji Nadačnímu fondu pro Březnici za poskytnutí finančního daru. Veškeré prostředky budou použity na
vydání literární tvorby žáků a na rekonstrukci a vybavení prvního oddělení školní družiny (nejmenší děti). Děkujeme všem
donátorům a členům fondu za dlouholetou pomoc a podporu
rozvoje základní školy.

Environmentální program – Krása letu
dravých ptáků
Dne 4. 9. 2014 proběhl pro žáky ZŠ Březnice odborný výukový program zaměřený na dravé ptáky. Hlavním cílem bylo žáky
názorně seznámit s rozličnými podobami a znaky přizpůsobení
ptačích dravců z různých končin světa. Sokolníci společnosti
Zayferus s sebou přivezli téměř třicet zástupců krahujcovitých,
sokolovitých a sov. Ukázky letových schopností a loveckého
umění byly doplněny výkladem, zaměřeným na přirozené
chování dravců v přírodě, jejich význam pro daný ekosystém
i možnosti aktivní ochrany. Na pořadu byly i jednoduché znalostní hry.
Děkujeme 1. i 2. mateřské škole za návštěvu a podporu akce.
Poděkování patří také VOŠ a SOŠ Březnice, jmenovitě paní
ředitelce Ing. M. Fiřtíkové, za poskytnutí areálu.

V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍME 80 LET
ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE

Spuštění provozu třídy TIP

Dne 9. 9. 1934 byla slavnostně otevřena nová školní budova.
Stavba vycházela z návrhu Ing. Dr. Josefa Kittricha a Ing. J. Hrubého. Architektonicky jedinečná budova, na tehdejší dobu ne-

Od září letošního roku je na základní škole opět uvedena
do provozu třída TIP, tj. „třída intenzivní péče“. Jedná se o specifickou skupinovou reedukaci (nápravu) poruch učení. Žáci
s těmito poruchami učení jsou i nadále integrováni ve své tří(pokračování na str. 20)
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Spuštění provozu třídy TIP
(dokončení ze str. 19)

dě, ale v rámci vyučování mohou docházet na speciální skupinovou nápravu poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
do tzv. „TIPky“. Na základě vyšetření v PPP a zprávy z poradny jim je zde vypracován Individuální plán reedukace, který
podpoří jejich vzdělávání, rozvoj poznávacích procesů a schopností a pomůže vykompenzovat poruchy učení a další problémy ve vzdělávání. Třída je určena pro žáky druhého až pátého
ročníku. Více informací lze získat u třídních vyučujících nebo
u školní psycholožky Mgr. Ivany Popové.
Děkujeme zřizovateli školy za podporu a umožnění tohoto
projektu, a tím i za podporu rozvoje žáků školy.

Co je v základní škole nového?
Ani v době letních prázdnin jsme nezaháleli. Vyjma řady akcí
pro děti jsme se snažili o zlepšení materiálních podmínek
a rozvoj výchovy a vzdělávání. Výsledkem je zrekonstruovaná
„malá“ tělocvična školy. Ačkoliv se na kompletní rekonstrukci
finanční prostředky nenašly, podařilo se odstranit havarijní stav
stěn a opravit podlahu tělocvičny tak, aby i v několika dalších
letech bylo možné zajistit její provoz.
Kompletně bylo zrekonstruováno oddělení školní družiny.
V dalších letech budeme usilovat také o modernizaci zbývají-
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cích oddělení v takovém rozsahu, abychom mohli maximálně
využít potenciálu zájmového vzdělávání a pomoci rodičům při
výchově dětí mimo dobu školní výuky.
Za výrazné pomoci zřizovatele byly zcela přebudovány prostory atria uvnitř školy. Kompletní oprava vchodů, oken, stěn
i povrchů umožní žákům využívat tento prostor v době přestávek ke kultivovanému trávení společného času, relaxaci a sportovnímu vyžití. Škola počítá s využitím atria i pro menší společenské a kulturní akce školy.
V souvislosti s úskalími řešení vrstevnických vztahů se podařilo do letošního školního roku zařadit cyklus seminářů zaměřených na prevenci rizikového chování žáků druhého stupně.
Semináře povedou odborní pracovníci společnosti ACET.
Pro rodiče je přichystán bezplatný seminář „Bezpečně na internetu“, v rámci něhož mohou získat užitečné informace
o prevenci rizik užívání internetu dětmi. Seminář proběhne
12. 11. 2014.
Od září je pro žáky prvního až devátého ročníku otevřen nový
nepovinný předmět - sborový zpěv. Realizace výuky je pro žáky
zdarma. Bližší informace lze získat u paní učitelky Ottové.
O dalších změnách a připravovaných akcích Vás budeme
průběžně informovat na webových stránkách školy. Navštivte
www.zsbreznice.cz.
ředitel školy

DOJMY A POSTŘEHY ÚČASTNÍKŮ 10. ROČNÍKU
JUGENDKUNSTSOMMER
„Sama za sebe jsem neskutečně ráda, že jsem se toho
projektu mohla zúčastnit a poznat tak jiné lidi z Německa a Polska a byla jsem až ohromena, za jak krátkou
dobu se mezi námi utvořilo přátelství. A nesmím taky
zapomenout na vedoucí workshopů. Měli s námi trpělivost, která jim byla odměněna na konci týdne prezentací workshopů. Jednotlivé workshopy byly úžasné. Každý
ze sebe vydal to nejlepší. Veliké poděkování patří organizátorům, protože bez nich by se tento projekt nemohl
nikdy uskutečnit. Ten kdo se tohoto projektu nezúčastnil, tak přišel opravdu o hodně.“
Bára Eichlerová, Březnice
„Bylo to skvělé! Cesta tam trvala skoro celý den, ale
krásně posloužila k seznámení 10 členů naší české skupiny, se kterou byla po celý týden ohromná legrace. První večer se nic moc nedělo, až jsem měla pocit, že se
s nikým neseznámíme. Ale člověk by si měl donekonečna
připomínat, že se nemá spoléhat na první úsudek. Po
zbytek týdne jsme se nepřetržitě výborně bavili jak s ně-

meckými, tak s polskými studenty. Nejdříve nám byly
představeny všechny workshopy, ze kterých jsme si
mohli vybrat. Vůbec to nebylo lehké, protože všechny
workshopy - a už divadelní, loutkoherecký, fotografický, hudební, taneční, video nebo grafiti - byly moc zajímavé! Během dne jsme pak vždy ve vybraných workshopech pracovali na výsledku, který pak každá skupina
předvedla poslední večer. Ten se také výborně povedl
a všechna vystoupení byla skvělá, skoro až profesionální. Každý den se také člověk mohl těšit minimálně na tři
věci: snídani, oběd a večeři. Nebyl tam nikdo, kdo by si
nevybral a nepochutnal. Po obědě byl také vždy poměrně dlouhý polední klid, což bylo moc příjemné, zvláš
když si člověk mohl půjčit kolo a projet se kolem jezera,
hrát ping pong a volejbal nebo si vyjet na jezero na lodičkách. Celý týden se moc povedl. Mluvili jsme anglicky, strávili skvělý čas s Němci a Poláky, skvěle jedli
a dokonce jsme se poslední den podívali i do Berlína.
Výborně jsem se bavila a mám z toho pěkný pocit.“
Bětka Bartáková, Březnice

Letní festivalová sezona za sebou zavřela dveře a s ní i Kačeři.
Zároveň však již dávají hlavy dohromady a plánují otevření podzimní série akcí.
Aktivita Kačerů se již několik let netočí jen okolo pořádání letního festivalu. Kluci od Kačerů pořádají také
vnitřní akce v KD Březnice. Ty startují již v říjnu, kdy se všichni z Březnice a okolí mohou těšit
na druhé pokračování Retro music Night. Tato akce se setkala v minulém roce s velkým úspěchem,
na který budou chtít Kačeři opět navázat. Do Březnice přijedou 18. října dva rezidentní Djs ze známého
pražského klubu. Tentokrát do Březnice zavítají Roberto Chochola a Jayyare. Tuto dvojici doplní „kačeří“
dj Zbíry. Kromě hudby se všichni mohou těšit na turnájek ve stolním fotbálku.
Přihlášky můžete již nyní poslat na email info@kaceri-festival.cz nebo volejte na 728 862 068.
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ZAČALI JSME SPOLU V BRDSKÝCH LESÍCH
Letošní školní rok jsme dostaly od Vyšší odborné školy
a Střední odborné školy nabídku účastnit se adaptačního kurzu v Roželově s našimi novými spolužáky z nižších ročníků
v roli praktikantek.
O program a tím i zábavu se nám postarala paní vychovatelka Lenka Peteláková. Na výběr bylo mnoho her z připraveného
programu, například Vlajková, Brod, Létající kruh nebo Honba
za třemšínským pokladem, luštění tajných šifer, střelba ze
vzduchovky, klasické míčové hry a spousta dalších. Povedené
byly divadelní komedie i pohádky. Každá z her měla jediný cíl,
spojit nově příchozí – nynější spolužáky Střední odborné školy
v Březnici.
Na adaptačním kurzu se při aktivitách hodně spolupracovalo, vymýšlely se strategie, každý se zapojil, ale co bylo nejpod-

statnější, kluci a holky se skamarádili. Do školy se vrátila parta lidí, kterým nebude zatěžko požádat jeden druhého o radu
nebo si jinak pomoci.
Kurz je jedinečný v tom, že spolužáci mají společné zážitky
hned do začátku. Nikdy by se takto nepoznali, v dobrém a někdy i v tom horším, kdyby byli jen ve školních lavicích.
Jménem praktikantek 2. ročníku Vyšší odborné školy v Březnici bychom chtěly poděkovat učitelům a škole za jedinečné
zkušenosti a zajímavou praxi.
Blanka Adámková a Sandra Magnusová
studentky Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
Březnice

ČESKÉ KROJE NA DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI V BANZENDORFU
Členové Baráčnické obce „Bozeň“ v Březnici v čele s rychtářem Jiřím Bimrem, dále župní rychtář František Landecký
z 18. župy T.G.M. baráčnické obce v Příbrami a župní syndik
a současně syndik baráčnické obce z Dobřichovic Karel Šilhavý
se o posledním srpnovém víkendu vydali do německého Banzendorfu na oslavu dožínek, kam byli pozváni spolkem „Landfrauen“ v rámci partnerské spolupráce měst Lindow a Březnice.
Za město Březnice nás doprovázely Jana Krajmerová a Alice
Fořtová.
Spolek „Landfrauen“ má kořeny již v 19. století. Název
„Deutscher Landfrauenverband“ - Německý spolek žen venkova - získal až v roce 1948, po sloučení jednotlivých sdružení podobného rázu.
Tato organizace je největším svazem žen žijících na venkově
v Německu a stará se nejen o udržování lidových tradic, zvyků
a hodnot, nýbrž také zastupuje zájmy žen a jejich rodin činných
v zemědělství, ale i v jiných profesích po celé spolkové zemi.
Zasazuje se o jejich pracovní zájmy, zvyšování kvalifikace, zlepšení sociální, ekonomické a právní situace žen. Cílem je také
zlepšení životních a pracovních podmínek na venkově. Úzce
spolupracuje s různými úřady a institucemi.
Spolupráce mezi Sdruženou obcí baráčníků a německým svazem Landfrauen začala na jaře 2012, kdy členky Landfrauen
navštívily Březnici a zúčastnily se tradice pálení čarodějnic a
oslavy prvního máje, kde měly poprvé možnost setkat se s krojovanými baráčníky, shlédnout staročeské tance, či si zatančit
českou polku a valčík při doprovodu dechové hudby Rožmitálské Venkovanky.
V pátek 28. 9. 2014 jsme se tedy vydali na cestu do Německa
my, baráčníci. Tetičky i sousedé měli s sebou samozřejmě tradiční kroje a svéráz. V Lindowě nás přivítal člen předsednictva

partnerského sdružení „Mezinárodní vztahy“ Lindow (Mark)
pan Peter Wilbers, dále předsedkyně Landfrauen obce Banzendorf paní Simone Daase a dále starostka obce Banzendorf paní
Gudrun Kokelski. Byli jsme seznámeni s programem a přejeli
jsme do místa našeho ubytování, do Banzendorfu.
Zčásti jsme byli ubytováni v rodinách, zčásti v penzionu
„Pferdehof“. Potom nás čekala společná večeře v klubovně obce,
při které proběhlo oficiální přivítání a kdy rychtáři baráčnických obcí a zástupci města Březnice předali členkám svazu
Landfrauen drobné dárky. Pohoštění pro nás připravily ženy
samy. Následovala volná zábava, kterou zpestřil pan Karel Šilhavý svou harmonikou a zpěvem lidových písniček. Landfrauen
(pokračování na str. 22)
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ČESKÉ KROJE NA DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI V BANZENDORFU
(dokončení ze str. 21)

se české písničky velmi líbily a rády si při nich s našimi sousedy a tetičkami zatancovaly.
V sobotu jsme se připravili na slavnost dožínek a oblékli se
do tradičních krojů a svérázu. Na náměstí v Lindowě jsme byli
přijati „hrabětem z Lindowa“, panem Walterem Streblowem,
který nás v historickém oděvu provedl městem a seznámil
s jeho historií. Lindow obklopují tři velká jezera a patří ke klenotům Ruppinerské jezerní oblasti a ke státem uznávaným
rekreačním místům. Byli jsme překvapeni, jak čisté a upravené
město to je.
Strávili jsme zde velmi příjemné dopoledne. Následoval společný oběd s Landfrauen v Banzendorfu, který ženy opět vlastnoručně připravily a daly si opravdu záležet.
Ve 13 hodin se začal řadit na konci vsi slavnostní průvod.
Shromáždilo se zde nejméně dvacet bohatě vyzdobených koňských povozů a traktorů, aby se posléze vydaly za doprovodu
hudby na průvod vesnicí, která je poměrně dlouhá. V čele průvodu byla vezena dožínková koruna. My jsme se vezli na voze
společně s Landfrauen na čestném třetím místě. Na druhém
konci obce se průvod otočil a jel stejnou cestou zpět. Obyvatelé
vyzdobených domků a předzahrádek nás zdravili a všem mávali.
Po skončení průvodu jsme se zúčastnili oslavy dožínek. V tzv.
„Kulturscheune“ (kulturní stodola) byl připraven pro účastníky oslav bohatý program – bylo zde úžasné vystoupení profesionální kouzelnice pro děti, vystoupení taneční a hudební
skupiny, stánky s občerstvením a nápoji a navečer diskotéka
a ohňostroj. I s počasím jsme měli štěstí, pršet začalo až večer.
Oslavy dožínek se opravdu vydařily. Všichni jsme se snažili komunikovat s Landfrauen a vznikl zde i základ pro budoucí přátelství.
Setkání při dožínkové slavnosti se všem líbilo a určitě chceme v započaté spolupráci pokračovat. Dohodli jsme se s Landfrauen, že společné akce budou probíhat v malém počtu účastníků tj., že na vzájemné návštěvy budou jezdit skupiny malým
autobusem. Takto se můžeme všem hostům dostatečně věnovat, i finanční náklady takové návštěvy nebudou příliš vysoké.
Budeme však samozřejmě také muset podávat žádosti o dotace
k Česko-německému fondu budoucnosti, nebo případně k jiným
institucím a organizacím.
Chtěli bychom poděkovat především městu Březnice a Středočeskému kraji za finanční příspěvek na úhradu dopravy. Bez
jejich podpory by se naše cesta nemohla uskutečnit.

Naším záměrem je navazovat přátelské vztahy se spolkem
Landfrauen, vyměňovat si vzájemně zkušenosti a zapojit do
česko-německého partnerství i mladou generaci, aby tato spolupráce mohla pokračovat i v budoucnosti.
Za 18. Župu T.G.M. Lhota u Příbrami: František Landecký,
župní rychtář
Za Sdruženou obec baráčníků „Bozeň“ Březnice
Jiří Bimr, rychtář

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
UMĚLECKÉHO LÉTA MLÁDEŽE JUGENDKUNSTSOMMER 2014 FLECKEN-ZECHLIN
Ve dnech 17. 8. – 22. 8. 2014 se konal ve Flecken Zechlinu
v Braniborsku jubilejní 10. ročník Jugendkunstsommer 2014“
- Mezinárodního uměleckého léta mládeže, které je určeno pro
mladé lidi ve věku 16 - 26 let. Zúčastnili se jej studenti VOŠ
a SOŠ Březnice spolu s pedagogickým doprovodem a mladí lidé
z Březnice a okolí. Projekt byl realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni a za podpory MŠMT a ve spolupráci partnerských měst
Lindowa a Březnice a nese název „ROZJEĎ TO S TANDEMEM“
Letošního jubilejního ročníku uměleckého léta se zúčastnilo
téměř 60 mladých lidí z Německa (Braniborska a Berlína),
Polska a Čech.
Hlavním tématem 10. ročníku Jugendkunstsommer bylo
„Rythm of life – Rytmus života“, které se promítlo do práce

všech workshopů. Těch bylo celkem 8 – filmový, fotografický,
divadelní, taneční, hudební, výtvarný, graffiti a stavba velkých
loutek. Umělci, kteří jednotlivé workshopy vedou, mají velmi
citlivý přístup k mladým lidem a dokážou neskutečným způsobem rozvíjet jejich dovednost a fantazii. Během několika málo
dnů vytvořili účastníci ve svých workshopech díla, která před
zakončením léta předvedli na veřejné prezentaci v areálu vzdělávacího střediska Flecken Zechlinu. A tak si mohli diváci prohlédnout úžasné fotografie, fosforeskující obrazy grafiti,
vyzkoušet si vytvořené netradiční hudební nástroje, shlédnout
filmový sestřih z 10leté historie uměleckého léta a dokumentární snímek jubilejního ročníku. K vrcholům večera patřilo
divadelní, taneční a loutkoherecké představení a toto vše bylo
završeno téměř profesionálním vystoupením hudebního work(pokračování na str. 23)
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JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO UMĚLECKÉHO LÉTA MLÁDEŽE
- JUGENDKUNSTSOMMER 2014 FLECKEN-ZECHLIN
(dokončení ze str. 22)

shopu. Všechna ta díla nelze dost dobře popsat, to se prostě
musí vidět a prožít. Vše probíhalo v nadšené tvůrčí atmosféře
se skvělými lidmi, kteří rádi pracují s dětmi a mládeží. A tak
se nelze divit, že nikomu se nechtělo odjet domů a že všichni
budou na jubilejní ročník uměleckého léta mládeže ještě dlouho vzpomínat.
Podstatné na celé akci je, že mladí lidé komunikovali v cizích
jazycích - letos převládala angličtina - a navázali spoustu nových přátelství, o čemž svědčí jejich čilá komunikace na facebooku a výměna fotografií a videí. Všichni účastníci se shodli,
že v příštím roce se do Flecken Zechlinu opět určitě vypraví.
Chcete-li se o 10. ročníku Jugendkunstsommer 2014 dozvědět více, můžete se podívat na video na tomto odkazu: https:/
/www.youtube.com/watch?v=AhL86FBrt6I&feature=youtu.be
a dále na stránky DGB Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin:
http://www.dgbjugendbildungsstaette.de/.
Věříme, že i vy se necháte zlákat a přihlásíte se na příští
ročník uměleckého léta, který se bude konat v posledním srpnovém prázdninovém týdnu.

Za VOŠ a SOŠ Březnice
Alice Fořtová

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE –
BARÁČNÍCI NA DOŽÍNKÁCH U LANDFRAUEN
V rámci partnerství měst Lindow a Březnice vznikl
i přátelský svazek dvou spolků – Sdružené obce baráčnické „Bozeň“ Březnice a lidového spolku „Landfrauen“
Banzendorf z obce příslušející pod správu města Lindow.
Spolek „Landfrauen“ sdružuje ženy, které pečují o udržování lidových tradic a zvyků, podobně jako je tomu
u členů baráčnické obce.
Členky spolku Landfrauen navštívily Březnici poprvé
v květnu 2012, kdy se zúčastnily tradice pálení čarodějnic a májových oslav. Podruhé do Březnice zavítaly
v loňském roce u příležitosti oslav 75. výročí založení
„Sdružené obce baráčníků „Bozeň“ v Březnici, kdy významně posílily krojovaný průvod baráčníků městem
a účastnily se celého průběhu oslav. Tato akce byla podpořena z Česko-německého fondu budoucnosti a městem
Březnice. Oslav se zúčastnili jak zástupci města Březnice, tak i zástupci města Lindow.
V letošním roce na oplátku pozvaly ženy spolku Landfrauen baráčníky do Banzendorfu na slavnost dožínek,
která se konala ve dnech 29. 8.- 31. 8. 2014.
Baráčníci pozvání přijali a v uvedeném termínu se
těchto oslav zúčastnili. Z Březnice se k našim přátelům

vydali rychtář Jiří Bimr a dalších 5 členů baráčnické
obce Březnice, dále Jana Krajmerová a Alice Fořtová.
Za Příbram se zúčastnil župní rychtář pan František
Landecký a za obec Dobřichovice syndik pan Karel Šilhavý. Dopravu na tuto akci finančně podpořilo město
Březnice a Středočeský kraj, spolek Landfrauen pak
obdržel finanční podporu na úhradu části svých nákladů
od Česko-německého fondu budoucnosti.
Hosté z Čech se zúčastnili dožínkového průvodu obcí
na krásně vyzdobených vozech a bohatého programu,
který byl pro slavnost dožínek připraven. Večer byl zakončen taneční zábavou.
Zástupci jak českého, tak i německého spolku s podporou pana Petra Wilberse z partnerského sdružení města
Lindow se dohodli na formě další spolupráce a nastínili
akce pro příští rok. V příštím roce oslaví obec Banzendorf 650. výročí svého založení, na které byli baráčníci
také předběžně pozváni.
Za výbor ZM pro školství a kulturu:
Alice Fořtová
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NAUČNÁ STEZKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Celý areál školy, včetně okrasné části, školní zahrady,
ovocného sadu a dalších ploch prošel v posledním roce
velkou změnou. Ve velké míře k tomu přispěl i projekt
podaný na Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ
Středočeského kraje.
Od září 2013 jsme realizovali projekt Naučná stezka
na ekologické školní zahradě v rámci akčního plánu
koncepce EVVO Odboru životního prostředí a zemědělství, na který nám byla poskytnuta účelová dotace
z rozpočtu Středočeského kraje č. 1941/OŽP/2013
ve výši Kč 114 500.
V rámci této akce bylo našimi učiteli zpracováno
10 panelů, které jsou rozmístěny po celém areálu školy.
Na úvodní vstupní desce jsou data o historii a oborech
školy, dále se mohou studenti i návštěvníci dozvědět
základní informace nejen z biologie, pěstování rostlin,
ale i mechanizace atd. Panely jsou očíslovány a barevně
odlišeny. Nesou názvy: Léčivé byliny, Polní systém, Zelenina, Ovocné dřeviny, Včely, Mechanizace, Jehličnany,
Užiteční ptáci a Okrasné dřeviny.
Vhodně doplňují prostředí školní zahrady a slouží
k seznámení s přírodou a udržitelnému rozvoji nejen pro
výuku našich žáků, ale i pro žáky základních škol.
Slavnostní otevření Naučné stezky se uskuteční
v pátek 17. října 2014 v 11 hodin za přítomnosti
představitelů Středočeského kraje.

VOŠ a SOŠ Březnice pořádá ve dnech

17. 10. - 19. 10. 2014

TRADIČNÍ VÝSTAVU
OVOCE, ZELENINY
a zahrádkářských výpěstků
a kuriozit
Nenechte si ujít příležitost pro ukázku
a porovnání vlastních výpěstků s odrůdami jiných
vystavovatelů. Přijte se potěšit pohledem
na nejkrásnější jablka, hrušky, švestky, papriky,
rajčata, dýně a další druhy ovoce a zeleniny.
POCHLUBTE SE
tím, co jste na Vaší zahrádce dokázali vypěstovat.
Podělte se s námi o svou radost z pěkných
a zajímavých exponátů.
Vzorky k vystavení přijímáme v dnech
13. - 15. října 2014
vždy v 7:30 - 8:00 h a v 9:30 - 10:00 h.
Těšíme se na Vaše výpěstky a děkujeme všem,
kteří přispějí ke zdaru výstavy.

Tento den bude též zahájena výstava ovoce a zeleniny
ve společenském sále školy a prezentace oborů spojená
se Dnem otevřených dveří.
Srdečně zveme žáky základních škol, širokou veřejnost
i všechny zájemce. Výstava bude otevřena i v sobotu
a v neděli (17. – 18. 10.) do 15 hodin.
Naučnou stezku si lze projít každý pracovní den
v době otevření školního areálu.
Marie Fiřtíková
ředitelka školy
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PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V BŘEZNICI 1914 – 1918 (6)
Rok 1917
C.k. hejt. doporučilo zakoupení příručky pro výchovu
vojenské mládeže. Dále upozornilo, že střelný prach
k loveckým a trhacím účelům lze získat pouze na písemnou objednávku. Bylo požadováno vytvořit okamžitě
soupis osiv potřebných pro jarní setí. Předlohou byla
norma, kolik se může vysít na 1 ha. Byla podána stížnost na výpomocného strážníka a správce okresní stravovny, že si žije nad poměry. Bere měsíčně 300 K, za rok
vykrmuje 2 prasata, má 20 husí a slepic. Je divné, kde
bere krmivo, když má jen 0,5 ha pole. Městský tajemník
poznamenal na složku, která mu byla z c.k. hejt. poslána „nechat ležet“. V únoru bylo upsáno na válečnou
půjčku z městského majetku 5 000 K. 20. 2. bylo c.k.
hejt. vydáno nařízení, jak se má vymílat obilí ve mlýně:
pšenice na 80% z ní má být 5% krupičky, 20% mouky
k pečení 30 % mouky k vaření 25% mouky chlebové.Obdobná norma byla stanovena u žita a ječmene. Mlecí lístky se mohly vystavovat na 1 pětinu pšenice, 2 pětiny žita a 2 pětiny ječmene. 23. 2. byla nařízena rekvizice měděných cylindrů od koupelnových kamen. 24. 2.
bylo nařízeno pořídit seznam těžce a lehce pracujících.
Z Březnice bylo nahlášeno na c.k. hejt. 621 těžce a 557
lehce pracujících. 28. 2. se Emil Kučera vzdal provozování továrny na margarín z důvodu nedostatku surovin.
28. 2. pronajalo město řediteli městské spořitelny Františku Konečnému místnosti na dvoře č. 41 na výrobu
železného zboží. 2. 3. byla provedena na základě výnosu
místodržitelství úprava výdaje mléka: 1 l denně pro kojící matky a těžce nemocné. Museli se přihlásit pro potvrzení na městském úřadu. 12. 3. byla nařízena další povinná dodávka sena a slámy. 16. 3. vyhlásil měst. úřad,
že hrozí přísná vojenská rekvizice, pokud hospodáři nenahlásí přebytky. Každý hospodář si mohl ponechat pro
1 koně a 1 kus hovězího dobytka 5 – 6 kg sena a 3 kg
slámy, pro malý kus 3 kg sena a 2 kg slámy. 14. 3. c.k.
hejt. oznámilo, že nelze zajistit sadbu brambor, proto je
zapotřebí s nimi šetřit. Brambory požadovalo 58 hospodářů pro sadbu na 12,46 ha 258 q. Projevil se značný
nedostatek uhlí. Pekaři museli používat dřevo. 17. 3.
vyhlásil okr. výbor, že je zapotřebí pěstovat více zeleniny. Tentýž den c.k. hejt. vydalo vyhlášku, že každý „zločinný úklad provedený a podniknutý na zničení zásob
potravin a poškození lidí i zvířat (zejména koní) za účelem poškození válečné moci říše Rakousko-Uherské,
ve prospěch nepřátel trestá se v zázemí, jsou-li tu přitěžující okolnosti smrtí provazem, v případech důležitých
těžkým žalářem až do 20 let dle vojenského trestního zákona par. 330“. Opět měst. úřad musel nahlásit potřebu
brambor pro období od 1. 4. do 31. 7. 1917 pro Březnici:
počet „duší“ 2 993, denní kvóta 600 gr. na hlavu, tj.
spotřeba pro obec 2 154 q, k tomu připočteno pro
50 kusů prasat (3 kg denně) 183 q, takže celková potřeba 2 237 q. Jelikož nebyly kůže na boty, začaly se prodávat boty s dřevěnou podrážkou. Podrážka byla v síle
2 cm. Boty vydávalo hospodářské družstvo skladištní.
C.k. hejt. zakázalo barvení velikonočních vajíček a vůbec užívání vajíček k velikonočním hrám. C.k. hejt. si
vyhradilo vydávání mlecích výkazů ve své úřadovně.
Městský úřad je musel vyhotovit trojmo. C.k. hejt. je
překontrolovalo a orazítkovalo. Jedině takto vyhotove-

né mlecí výkazy mohly být dokladem pro mlýny, aby
mohly přijmout obilí k mletí či šrotování. 11. 4. c.k.
hejt. nařídilo, pokud se nedostanou brambory k sadbě
musí být zaset ječmen, oves, případně vikev. Orná půda
nesmí zůstat neoseta. Obilí k setí bylo možno dostat
u Julia Lederera. 16. 4. podle upozornění měst. úřadu
mohlo být na chlebenky odebráno na týden pro 1 osobu
40 dkg žitné mouky, 45 dkg mouky ječné chlebové a 15 dkg
mouky bílé pšeničné. Každým rokem byli občané vybízeni ke sběru ponrav a chroustů. Za 1 litr chroustů se
platilo 24 haléřů. 1. 5. bylo nařízeno c.k. úřadem pro
výživu lidu, aby z každého poraženého prasete bylo
odevzdáno neškvařené sádlo. Při mrtvé váze prasete do
100 kg 3,5 kg, nad 150 kg 10kg. Sádlo vykupoval Josef
Kropš. 26. 4. c.k. hejt. opět stanovilo vymílací normy.
Přestoupení bylo trestné. 1. 5. byly zavedeny poukázky
na petrolej. 2 litry, později 1 litr na měsíc pro 1 domácnost. Poukázky byly vydávány pouze v zimních měsících. 9. 5. byl nařízen přesný soupis dobytka. 11. 5. bylo
zakázáno nakupovat husy po domech, ale jen prostřednictvím Zemské úřadovny pro krmivo. Nakupovači měli
za tímto účelem vystaveny legitimace. Byl nařízen soupis zásob obilí a mlýnských výrobků. Podle množství
zatajených zásob byly stanoveny tresty vězením až do
1 roku a pokuty do 20 000 K. Byl nařízen soupis kulečníků s gumovými okraji. Přihlásili se A. Musil, R. Tille
a Josefa Vašková. Četnictvo zabavilo 20 husí. Bylo
zakázáno zkrmovat obilí s výjimkou směsky. c.k. hejt.
zakázalo dávat do obchodu rané brambory přímo, ale jen
prostřednictvím válečného ústavu obilního. Za porušení
tohoto nařízení byly opět stanoveny tresty vězením a pokuty. Byl nařízen soupis psů s možností jejich využití
pro válečné účely. Pokud chybí k dokončení žňových
prací pracovní síly, je možné požádat o pomoc vojenské
oddíly. Zabavena veškerá sklizeň brambor ve prospěch
státu. Dosud uzavřené smlouvy na sklizeň neplatí.
Nahlásit se musela i sklizeň u výměry menší než 0,5 ha.
I té se týkalo zabavení. Všichni mladíci od věku 16 let se
museli přihlásit k výcviku u SDH (hasičů). 20. 9. nařízeno šetřit slámou. Ke stlaní využívat rákosí, síto, špatné seno z kyselých luk a bažin. 22. 9. vybízeno ke sběru
všech kostí. 3. 10. c.k. hejt. oznámilo, že úroda máku se
zabavuje ve prospěch státu. Pěstitelé si mohli ponechat
pro svoji potřebu 5 kg. Opět stanoveny pokuty do výše
20 000 K nebo vězení do 6 měsíců. 6. 10. napadl první
sníh. 29. 10. nařízeno na 3 dny vyvěsit prapory na počest dobytí Gorice. 31. 10. bylo zakázáno zpracovávání
veškerých brambor. 2. 11. nařízeno vyvěsit prapory na
počest zachránění života císaře a krále. 4. 12. Podle nařízení c.k. místodržitelství veškeré nadační jmění mělo
být upsáno na 7. válečnou půjčku. V Březnici byl ustaven „Pomocný národní výbor Českého srdce“ pro podporu Červeného kříže. 9. 12. žádal městský úřad, aby mu
byl říšský zákoník zasílán pouze v německé řeči. Sběr
vlny odvezené do Prahy činil 12,75 kg. Za 1 kg bylo placeno 5,50 K. Město odebralo na Vánoce od statku ryby
za 4 536 K. 27. 12. na c.k. hejt. byl zaslán seznam držitelů koní. Jedenáct povozníků požadovalo krmivo pro
14 koní. Byla zřízena při c.k. hejt. uhelná komise. Nařízen soupis veškerého dobytka. Přihlášeno 134 kusů.
PhDr. Jaroslav Kozlík
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POLNÍ MŠE SVATÁ
u kaple sv. Josefa na Vinici
V dobách první světové války se polní mše sloužila v improvizovaných podmínkách, kde to bylo jen trochu možné. Vzpomínkou na ty časy byla v sobotu 13. 9. 2014 polní mše svatá,
která se konala za dosti nejistého počasí pod širým nebem
před kaplí sv. Josefa na Vinici na památku březnických občanů
padlých v 1.světové válce. Letos si připomínáme sté výročí začátku první světové války, v níž bojovali také březničtí občané ze zdejších odvedených mužů se jich 31 domů již nevrátilo.
Padli na bojištích této války. V Březnici zatím není pomník
připomínající jejich jména. Občanské sdružené Bozeň – Spolek
rodáků a přátel Březnice, usiluje o to, aby takový pomník
v Březnici vznikl.
Mši svatou sloužil P.Zdeněk Kozubík, zúčastnili se členové
Obce baráčníků, zástupci Zeměbraneckého pluku Praha a březnická veřejnost. Na závěr zahrál na harmoniku (a zazpíval)
Libor Blažo několik dobových vojenských písní. Akci pořádalo
občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice,

ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Březnici. Akci
podpořilo město Březnice poskytnutím účelového finančního
příspěvku.
MUDr. Jiří Beran
Foto Ing. František Slaník

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Dne 1. září zahájila i naše škola školní rok 2014/2015. Historie školy jde až do roku 1977. Od tohoto roku je v Rožmitále
p. Tř. Speciální základní škola pod různými názvy zřízena a je
vzdělávací alternativou pro děti z našeho regionu. Rozhodnutím ministerstva školství v zařazení do sítě škol a změnou zřizovací listiny byla od 1. 11. 2011 naše škola rozšířena o možnost přijímat žáky se specifickými poruchami učení a žáky se
specifickými poruchami chování včetně dětí s poruchami autismu. Ve škole máme pro žáky připraveny tři vzdělávací programy, žáky zařazujeme dle jejich schopností a možností, vše samozřejmě na doporučení poradenského zařízení a se souhlasem
rodičů. Výhodou školy je malý kolektiv dětí, do deseti ve třídě,
a zažitá práce dle individuálních vzdělávacích plánů tam, kde
je to potřebné. V současné době nabízíme moderně, až nadstandardně zařízenou a vybavenou školu a kvalifikovaný pedagogický kolektiv včetně zabezpečení asistentů pedagoga.
V letošním školním roce opět otevíráme 5 tříd s počty žáků
ve třídě mezi čtyřmi až devíti. V těchto třídách pracujeme, jak
jsem již uvedl, se třemi vzdělávacími programy a u části žáků
vytváříme individuální vzdělávací program. Pro děti připravujeme i na letošní rok mnoho zajímavých akcí, mimo celoročního
projektu to budou osvědčené aktivity, jako návštěvy výstav, společenského centra, výlety, turistické pochody a cvičení v příro-

dě, mikulášskou besídku, zabezpečení plaveckého výcviku.
Opět bychom rádi jeli v případě zájmu na oblíbenou předprázdninovou školu v přírodě. Protože práce školy má svá další
specifika, rád bych případným zájemcům o chod školy, popř.
všem, kdo by chtěli prokonzultovat jakýkoli problém, nabídl
prohlídku školy, seznámení se způsobem výuky i další konzultaci. Toto je možno domluvit bu osobně, nebo na telefonech
318 665 272, 604 209 780.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Třemšínská heligónka 2014 aneb „S písničkou jde všechno lépe“
Všechny milovníky hezké české písničky srdečně zveme na tradiční 16. ročník hudebního festivalu Třemšínská heligónka
2014, který se koná v sobotu 25. října v prostorách Kulturního

domu ve Hvožanech (okres Příbram), začátek je plánovaný
v 16.00 hodin.
Přátelské setkání nabídne program vystupujících heligónkářů
jednotlivců, již tradičně uvidíte různé heligónkářské skupinky,
Toulavou kapelu Josefa Janouška a překvapení večera. Pro
návštěvníky bude připravena divácká soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře, slosovatelné vstupenky a hlavně hodně
dobré muziky. Tuto kulturní akci budou moderovat Jitka Štěpánová a Jana Filinová. Svojí expozici heligónek představí ve
Hvož anech výrobce těchto krásných hudebních nástrojů pan
Karel Elicar ze Strašic.
Podrobné informace a fotografie z minulých ročníků jsou přístupné na internetových stránkách www.umuzikantu.cz
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu je zajištěný od
15. září na pokladně OÚ ve Hvož anech. Rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Na setkání s hezkou písničkou ve Hvož anech se těší všichni
pořadatelé a účinkující.
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JUBILEJNÍ TURNAJ V CHRÁSTU
Již 20. nohejbalový turnaj trojic proběhl v sobotu 6.
září na hřišti v Chrástu. Jedná se o tradiční akci, na
které se vždy sejdou hráči nohejbalu z širokého okolí.
Ačkoliv letos probíhal jubilejní ročník, družstev se
vzhledem ke konání více akcí v okolí sešlo jen pět. I tak
si pořadatelé a sponzoři – Pivovar Herold a.s., Jiří Honzík, Leifheit a OÚ Chrást - nestěžovali. Na hřišti panovala dobrá nálada, sluníčko krásně hřálo a hráči skvěle
kopali. Hlasitá podpora fanoušků se vyplatila.

foto č. 1

foto č. 3

foto č. 2

Na pátém místě skončilo družstvo Modřovice, ceny
za čtvrté místo si odneslo družstvo HPP, třetí příčku
obsadila trojice Šutr z Blatné (foto č. 1), domácí Bytovky (foto č. 2) skončily druhé a první místo si vykopala
trojice Herold (foto č. 3). Hned po vyhlášení se zúčastněné trojice domlouvaly s pořadateli na konání příštího
ročníku, což nasvědčuje o oblíbenosti této akce, kterou
se nebojíme nazvat tradiční sportovní akcí v Chrástu,
mezi které již patří Tuháčkův běh a soutěže SDH.
Mgr. E. Moravcová

MOTORKÁŘI V BŘEZNICI
V sobotu 11. října obsadí motorkáři Pivovar Herold.
Bude se zde konat sraz motorek, stejně jako tomu bylo
v minulých letech. Vášniví motorkáři ukončují sezonu
srazem v kempu Štědronín, odkud se na motorkách vydávají právě do Březnice. Zde je čeká exkurze pivovaru.
Poté se vracejí zpět do kempu, kde je pro ně již připravený program. Po návratu z této akce ukládají motorkáři
své stroje k zimnímu spánku a připravují je na první
jarní jízdu.
Mgr. E. Moravcová
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Plamen 2014 – 2015
Vážení čtenáři, začátkem školního roku začíná i nový ročník
hry plamen. Do nového ročníku vykročíme s družstvem starších
žáků, kteří už nastupují do třetího ročníku a družstvem mladších žáků, kteří si v tomto ročníku odběhnou svojí premiéru.
Dále postavíme na startovní čáru jednoho dorostence, který
bude bojovat za Březnici jako jednotlivec. První vstup do nového ročníku Plamene proběhne před uzavírkou tohoto vydání
Březnických novin a to v sobotu 27. 9. v Sedlčanech štafetou 4x
60m s překážkami a štafetou 400m s překážkami CTIF.

Tábor na Dědku
V samém závěru prázdnin jsme na pozvání kolegů ze Starého
Rožmitálu vyrazili na pětidenní tábor do hájovny na Dědku.
V nádherné přírodě Brdských lesů se nám moc líbilo a užili
jsme si i přes nepřízeň počasí nádherné poslední prázdninové
dny. A protože se nám zamlouvá nejen lokalita, ale i dobrá spolupráce s kolegy ze Starého Rožmitálu, se kterými jsme sdíleli
v letošním roce dva tábory a náležitě jsme si je užili, nám nedalo velkou práci domluvit tábor na příští rok, který proběhne
od 3. 7. do 11. 7. v hájence na Dědku.

Nultý ročník dětského poháru města Březnice
V sobotu 13. 9. proběhl u příležitosti 135. výročí založení
SDH Březnice a devátého ročníku O pohár starosty města Břez-

nice na sportovní
ploše u Černého
kříže nultý ročník
dětského poháru
města Březnice.
Na soutěž se sjelo
sedm družstev ze
čtyř sborů. V kategorii starších žáků
si první místo a putovní pohár odvezlo družstvo z Mirovic A a druhé místo obdržely děti z Mirovic B na třetím místě skončil Starý
Rožmitál a čtvrtou příčku obsadila domácí Březnice. V kategorii mladších žáků si první místo a putovní pohár odvezly děti
ze Starého Rožmitálu na místě druhém skončili nováčkové
z Hudčic a místo třetí obsadily děti z Březnice, které jsou také
nováčkové v hasičském sportu.
KMH SDH Březnice
http://kmhsdhbreznice.rajce.net/
http://kmhbreznice.webnode.cz/
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice
mh.sdh.breznice@seznam.cz

VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE ČASPV 6. + 7. ZÁŘÍ 2014
(česká asociace sportu pro všechny)
Již po třinácté jsme se zúčastnili celostátního volejbalového
turnaje v Dřevěnici. Jelo nás 21 hráčů a hráček z Březnice
a Příbrami. Střední Čechy jsme reprezentovali v kategorii
mixů (2 týmy) a v kategorii žen (1 tým). Mixy obsadily první a
druhé místo.
Ženy skončily na místě druhém, když v posledním zápase
těsně nestačily na tým z Hradce Králové.

Turnaj v Dřevěnici bývá pečlivě připravený, na každém kurtu je kvalifikovaný rozhodčí a večer se koná taneční zábava.
Na závěr turnaje je vždy vyhlášení nejlepších hráčů a hráček.
Z našich týmů byl vybraný jako nejlepší smečař turnaje Karel
Kardos, jako nejlepší polařka Šárka Kudrnová a jako Miss turnaje Jana Hromířová.
Tento ročník provázelo krásné slunečné počasí a protože jsme
si všichni odváželi medaile a ocenění, byl to pro nás ročník
hodně vydařený.
Za AVK Březnice Alice Kočárková

ROZVOJ SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ZDARMA
Tenisový klub TC Vitality Březnice ve spolupráci s Tenisovou
školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný projekt pro rok 2014/
2015 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 12 let
a je zaměřen na sportovní míčové hry (tenis, fotbal, florbal,
házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období: 29. 10. 2014 – 1. 4. 2015
Termín: každou středu 14.00 - 15.00 (děti 8 – 12 let)
15.00 - 16.00 (děti 4 – 7 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746
262 72 Březnice

Přihlášky:

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

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze
sportovní oblečení a obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory
TC Vitality Březnice o.s., Tenisové školy
Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu
a Města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý, předseda TC Vitality Březnice
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 23. – 24. 8. 2014 byly zahájeny mistrovské
zápasy soutěžního ročníku 2014/15. Po odehrání prvních
třech,čtyřech utkání nelze nějak hodnotit předvedenou
hru či výsledky, ale je potěšující, že naši nejmladší a už
to jsou kluci z mladší přípravky, mladších žáků nebo
starších žáků navázali na loňské výsledky a zatím zvítězili ve všech odehraných utkáních.
Výsledkový servis
A mužstvo I.B třída skupina E
Hostomice – SK Březnice 1918
1:1 (0:0)
SK Březnice 1918 – Mníšek p./Brdy
1:4 (0:2)
Tochovice – SK Březnice 1918
0:0
SK Březnice 1918 – Petrovice
1:2 (0:0)
20. 9. v 16.30 Nový Knín – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
27. 9. v 16.30 SK Březnice 1918 – Jince výsledek po uzávěrce
4. 10. v 16.00 Zdice – SK Březnice 1918
11. 10. v 16.00 SK Březnice 1918 – Podlesí
19. 10. v 15.30 Daleké Dušniky – SK Březnice 1918
26. 10. v 14.30 Hořovicko B (Bzová) – SK Březnice 1918
1. 11. v 10.30 SK Březnice 1918 – Nová Ves p./Pl.
8. 11. v 14.00 Loděnice – SK Březnice 1918
15. 11. v 13.30 SK Březnice 1918 – Rožmitál
„B“ mužstvo IV. třída sk. A
SK Březnice 1918 – Pičín
Bohutín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Hluboš
Dolní Hbity B – SK Březnice 1918
21.09. v 16.30 SK Březnice 1918 – Klučenice
výsledek po uzávěrce
28. 9. v 16.30 Rožmitál – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
4. – 5. 10. SK Březnice 1918 volný los
12. 10. v 16.00 Láz B - SK Březnice 1918
18. 10. v 15.30 SK Březnice 1918 – Zduchovice B
25. 10. v 14.30 SK Březnice 1918 – Jablonná
2. 11. v 14.00 Rosovice – SK Březnice 1918
9. 11. v 14.00 SK Březnice 1918 – Sedlice
16. 11. v 13.30 Drahlín B – SK Březnice 1918
OP dorostu
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/Zduchovice
Dublovice/Sedl B – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Narysov
Višňová – SK Březnice 1918
21. 9. v 10.15 Dal. Dušniky – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
28. 9. v 10.15 Dolní Hbity/Zduch. SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
4. 10. v 10.15 SK Březnice 1918 – Dublovice/Sedl B
12. 10. v 13.00 Narysov – SK Březnice 1918
18. 10. v 10.15 SK Březnice 1918 – Višňová
25. 10. v 10.15 SK Břznice 1918 – Dal. Dušniky

2:2
8:1
5:4
2:6

(1:2)
(3:1)
(4:2)
(2:5)

OP ml. žáků
Višňová – SK Březnice 1918
1:13 (0:5)
2. kolo volný los SK Březnice 1918
Nový Knín – SK Březnice 1918
4:5
SK Březnice 1918 – Bělčice odloženo výsledek po uzávěrce
20. 9. v 14.00 1. FK Pb – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
28. 9. v 14.15 Milín – SK Březnice 1918 výsledek po uzávěrce
5. 10. v 10.30 SK Březnice 1918 – Bohutín
11. 10. v 13.45 Hluboš – SK Březnice 1918
18. 10. v 13.00 SK Březnice 1918 – Dol. Hbity/Zduchovice
26. 10. v 15.30 Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
28. 10. v 13.00 SK Březnice 1918 – Višňová
2. 11. v 10.30 SK Březnice 1918 – Spartak Pb
8. 11. volný los Hvožany odhlásili soutěž
15. 11. v 10.30 SK Březnice 1918 – Rožmitál
OP ml. přípravka
Nový Knín – SK Březnice 1918
10:29 (3:4,3:9,4:16)
Rožmitál – SK Březnice 1918
4:8 (0:3,3:1,1:4)
SK Březnice 1918 – Milín
8:7 (5:2)
Dobříš – SK Březnice 1918
4:5 (2:4,0:1,2:0)
SK Březnice 1918 – Nový Knín odloženo výsledek po uzávěrce
17. 9. v 16.30 SK Březnice 1918 – Rožmitál
výsledek po uzávěrce
24. 9. v 16.30 SK Březnice 1918 – Dobříš
výsledek po uzávěrce
28. 9. v 13.00 Milín – SK Březnice 1918 výsledek po uzávěrce
další část soutěže bude rozlosována po rozřazovacím turnaji
v termínu 4. – 5. 10.
Bližší informace k odehraným utkáním, tabulky na
www.skbreznice1918.8u.cz
Roman Teska, sekretář SK Březnice 1918 o.s.

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 8. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
MONGEO Podlesí
2:1
5:1
6:2
4:1

(0:0)
(2:1)
(2:0)
(3:1)

OP st. žáků
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
2:3
SK Březnice 1918 – Jince
6:0 (0:0)
Obecnice - SK Březnice 1918
0:10 (0:5)
SK Březnice 1918 – Malá Hraštice
9:0 (5:0)
21. 9. v 14.15 Rožmitál – SK Březnice 1918
výsledek po uzávěrce
27. 9. v 14.00 SK Březnice 1918 - Pičín výsledek po uzávěrce
5. 10. v 13.00 Podlesí – SK Březnice 1918
11. 10. v 13.00 SK Březnice 1918 – Bohutín
19. 10. v 13.15 Milín – SK Březnice 1918
25. 10. v 12.15 SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
1. 11. v 11.45 Jince – SK Březnice 1918

Sobota 11. 10. 2014 od 16.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP st. žáci – sobota 11. 10. 13.00 SK Březnice 1918 – Bohutín
OP ml. žáci – sobota 11. 10. 13.45 Hluboš – SK Březnice 1918
OP dorost – neděle 12. 10. 13.00 Narysov – SK Březnice 1918
B mužstvo III. třída – neděle 12. 10. 16.00 Láz B – SK Březnice
1918 B
mladší přípravka – so,ne 11. - 12.10. – bude upřesněno další
rozlosování
Víkend 18. – 19. 10. 2014
So 18. 10. 10.15 dorost OP
So 18. 10. 13.00 OP ml. žáci

SK Březnice 1918 – Višňová
SK Březnice 1918 – Hbity
Zduchovice
So 18. 10. 15.30 B mužstvo III. třída
SK Březnice 1918 B – Zduchovice B
Ne 19. 10. 13.15 OP st. žáci
Milín – SK Březnice 1918
Ne 19. 10. 15.30 A mužstvo I.B třída
Daleké Dušniky – SK Březnice 1918 A
mladší přípravka – SK Březnice 1918 bude upřesněno další
rozlosování

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
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K volbám minulým a budoucím
Před volbami se můžeme vracet k minulým volebním programům a současně se očekávají volební programy nové.
Dlužno říci, že splnění nebo nesplnění některého bodu toho či onoho volebního programu závisí na všem možném
a skoro nejméně na tom, kdo se rozhodl ten či onen bod dát do svého volebního programu. To říkám, aniž bych chtěl
někoho omlouvat za nedodržení slova. Pouze beru v úvahu tu skutečnost, že každé rozhodnutí v komunální správě, ale
i jinde, je výsledkem dohadování různých stran a hnutí, výslednicí prosazování různých zájmů a nikoli jen věcí dobrého
úmyslu.
V každém případě je jasné, že bilance přinese některé výsledky, které lze pokládat za dobré, a současně ukáže,
co dobrého by se vykonat pokud možno co nejdříve mělo. Zde se mohou do jisté míry názory poněkud lišit, co jeden
pokládá za potřebné, jiný vidí jako zbytečné, ale tak mnoho prostoru pro zásadní rozdíly v prioritách se sotva najde. Majíli být dobré úmysly vtěleny do volebních programů, brzy zjistíme, že počet dobrých úmyslů neboli priorit je omezený
a docela snadno se shodneme na tom, co je doopravdy potřeba. Volební programy se tudíž nemusí od sebe tak moc lišit.
Zcela zásadní pro život v našem městě je to, aby se zde dobře žilo. Co to znamená ? Znamená to splnit tři základní
podmínky:
Měla by tu být dobrá základní škola. Dobrou školu především tvoří kvalitní učitelé. Rodiče by neměli být lhostejní
k tomu, kolik se děti ve škole naučí. Základní škola je základ pro další vzdělávání. Škola dnes ke vzdělání dětem nestačí,
a proto je potřeba, aby zde byla nabídka mimoškolní činnosti, hudební a výtvarnou výchovou počínaje a sporty konče.
Nové školní záchodky, zateplení budovy či nová okna jistě nejsou na škodu, ale je to spíše samozřejmost, s kvalitou
vzdělávání to nesouvisí!
Druhou podmínkou dobrého života v našem městě jsou pracovní příležitosti. Vycházet vstříc potřebám drobných podnikatelů, řemeslníků, obchodníků, aby zde nacházeli příznivější podmínky pro svoji práci a prosperovali. Zajímat se také
o ty větší podnikatele. Kdo ví, které firmy máme ve městě, čím se tyto firmy zabývají? To by nás mělo zajímat!
Konečně třetí podmínkou je, aby zde bylo bezpečno. To znamená, abychom se nebáli chodit po městě za tmy, abychom se nebáli o děti, když jdou za kamarády, abychom se nebáli o svůj majetek. Je to nevděčné, ale je to nutné
pečovat o integraci potenciálně problémových občanů. V řadě měst jsou zkušenosti s použitím různých preventivních
programů. Tam je možno se poučit. Není třeba čekat, až problémy nastanou !
Každé nové volební období je šancí k pozitivním krokům. Každé volební období něco nového přinese, vývoj společnosti je nekončícím procesem. Krom údržby a oprav je třeba věnovat pozornost zcela zásadním úkolům, aby Březnice byla
bezpečným a kulturním městem, kde bude lidem dobře.
MUDr. Jiří Beran
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MVDr. Josef Řihák – Váš senátor
Pro Vás a blízko Vám
V Senátu prosadím pro Příbramsko, Sedlčansko a Voticko:
Źzachování přísné kontroly potravin = kvalitní potraviny na váš stůl
Ź dostupnou sociální péči a moderní zdravotnictví v regionu
Ź podporu dobrovolných hasičů a složek záchranného systému
Ź dostatek míst v mateřských a základních školách
Ź opatření pro snížení nezaměstnanosti v našem regionu
Ź co nejvyšší využití krajských, státních a evropských peněz pro naši
oblast
Ź pomoc vylepšení silniční sítě v regionu a zlepšení dopravní obslužnosti
Ź ochranu Brd jako významného zdroje pitné vody
Ź dostupnost sociálních zařízení (domovů důchodců a domů s
pečovatelskou službou)
Ź neprolomení těžby zlata a břidlicových plynů
Ź zákony, které pomohou občanům naší země a příbramskému regionu
Mé výsledky pro Vás:
Ź přísnější kontrola a větší bezpečnost potravin
Ź posílení práv spotřebitelů proti “šmejdům”
Ź zrušení Skarty
Źne radaru v Brdech
Ź STOP těžbě zlata a břidlicových plynů
Źvětší ochrana dětí
Ź ne týrání zvířat

PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014
Jaroslav Tvrdík

Věra Chvojková

velitel jednotky sdružení
dobrovolných hasičů Příbram I.

členka Baráčníků

„ Pepa si vždycky vážil naší práce
a podporoval dobrovolné hasiče.
Pojďte ho se mnou zvolit !“

„Mám ráda lidi, kteří chrání české
potraviny. Pana Řiháka si vážím o
to víc, že prosadil přísnější kontrolu
potravin v obchodech. Díky němu
mohu péct jen z prověřených
českých surovin.“

MUDr. Stanislav Holobrada

prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc.

chirurg a ředitel oblastní
nemocnice Příbram

neurolog

„ Josef Řihák je poctivý člověk, který
nezapomíná, odkud pochází a bojuje
za náš region i občany.“

„Vážím si lidí, kteří myslí na ty
nejslabší a nejzranitelnější z nás.
Proto volím Pepu Řiháka.“
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Kulturní dům Březnice

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

50 míst k sezení, taneční parket a zázemí kuchyně
pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153

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

Příspěvky je možné zaslat
na adresu
infobreznice@volny.cz nebo
přinést do Městské knihovny
a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá
za obsahovou, stylistickou
a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM byt 1+kk
v Březnici. Ihned volný.
Tel. 606 739 857.

■

PRONAJMU byt 3+1
v panelovém domě
v Březnici.
V případě pronájmu je možno
využít kompletního vybavení
bytu. Bližší informace
na telefonním čísle 777 052 822.
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2014 ve 12 hod.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
Prosíme o dodržování termínů
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
uzávěrky BN.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
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Na
příspěvky
došlé po tomto datu
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nebude brán zřetel, budou zveřejněny
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UZÁVĚRKA
listopadového čísla

CE N Í K I N Z E R C E v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE: první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1
strana
2 400 Kč
1/4 strany
600 Kč
1/2 strany
1 200 Kč
1/8 strany
300 Kč

BŘEZNICKÝCH NOVIN
16. října

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
P ř í j e m i n z e r c e : REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN (Náměstí 16, Březnice)
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

Litegear

s. r. o.

produkty nejvyšší kvality,
bezkonkurenční úspory a německá kvalita

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice
PŘIJMEME

Brigádníka/brigádnici na pozici

Číšník/servírka
Pracovní doba: víkendy + svátky
VHODNÉ PRO STUDENTY VŠ/SŠ
Platové podmínky: od 80,-/hod čistého
Ubytování zdarma.
Životopis, prosíme, zaslat na kontakt
K o n t a k t : obchod@equitana.cz
Tel.: 724 351 721

Cena: 334 Kč
LG 10350 náhrada 60 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 9 W
Svítivost 770 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 418 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 236 Kč
LG 10351 náhrada 40 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 6,5 W
Svítivost 480 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 220 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 551 Kč
LG 10360 náhrada 100 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 12 W
Svítivost 1050 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 25 000 hod
Úspora 639 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den

A mnoho dalších svítidel najdete na našich stránkách
www.litegear.cz / tel. 774 654 317
Na žárovky je plná záruka 2 roky a zboží je možno
do 30 dnů vrátit bez udání důvodu

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AUTO – ŠVEJNOHA

TV SERVIS • Rudolf Vaněk

BŘEZNICE

• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7 Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

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

Telefon

777 336 705

SUBLIMA CZ, s.r.o. PŘIJME

ASISTENTKU ŘEDITELE

Náplň práce:
Asistentské práce pro společnost, přednostně pro ředitele společnosti
Vyřizování korespondence a evidence pošty
Evidence zaměstnanců, příprava podkladů pro zpracování mezd, personální záležitosti
Evidence, vytváření a revize smluv, tvorba provozních nákupních objednávek
Kvalifikační a odborné požadavky:
SŠ/VŠ ekonomického směru
Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
Uživatelská znalost práce s PC – Microsoft Office (Word, Excel), Internet
Nabízíme:
Zázemí prosperující společnosti
Finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu zařazení a výkonu
4 týdny dovolené, firemní benefity
Nástup dle dohody (jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
v trvání 3 let)
Zájemci o uvedenou pozici, zasílejte své životopisy (případně s fotkou)
na adresu sublima@sublima.cz

Skylink – akce – balíček s dotovaným
satelitním přijímačem
M u l t i s e r v i s e – přejdi na Skylink
a získej zdarma satelitní technologii
Rožmitálská 38
16 hod.
ÚT – ČT 9 –
262 72 Březnice
od.
tel. 731 489 362
SO 9 – 11 h

Fa. Josef Mázdra - Březnice

PRONÁJEM
VYSOK
OZD
VIŽNÉ
VYSOKOZD
OZDVIŽNÉ
PL
OŠINY
PLOŠINY
nosnost 160 kg, max. výška 10 m,
max. dosah 5,5 m, el. pohon 220 V

TEL.: 774 417 238
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

ŽELEZÁŘSTVÍ,

Náměstí 10

PRODEJ CHOVATELSKÝCH POTŘEB
Obojky, vodítka, náhubky, granule, těstoviny, konzervy
Směsi pro nosnice, králíky, kuřata, kachny atd...
Pamlsky pro psi a kočky
Zrní pro andulky, papoušky, korely, holuby atd...

Výrobky DEN BRAVEN (silikony, tmely)
Čističe BULDOK
PRACOVNI DOBA: (po, st, pá 8.00 - 17.30 hod.
út, čt 8.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00 hod.)

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
– KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2
KOMOŘANY (MOST)
– KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

• AKCE •
NOVĚ OTEVŘENO

NĚMECKÉ BRIKETY - REKORD 2
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL: 774 417 238

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 8.00 – 16.00
SO 8.00 – 12.00

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

ŘÍJEN 2014

VLK Z WALL STREET

19. 10. neděle v 18.00 hodin

Životopisný film, USA, 2013, české titulky
Neuvěřitelný, fascinující a divoký životní
příběh Jordana Belforta.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Jon Bernthal
a další

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ

180 minut

Přístupno od 15 let

5. 10. neděle v 18.00 hodin

JOBS
Životopisné drama, USA, 2013, české titulky
Steve Jobs byl bezesporu jedním z největších
vizionářů 20. století, technologickým géniem
a mimořádně schopným obchodníkem.
Režie: Joshua Michael Stern
Hrají: Ashton Kutcher, Ahna O'Reilly, Josh
Gad, Dermot Mulroney, Amanda Crew
a další
Vstupné 44 Kč

122 minut

Přístupno od 12 let

8. 10. středa v 18.00 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Rodinný animovaný film, Kanada, 2014,
české znění
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka vyloupit obchod plný oříšků.
Režie: Peter Lepeniotis
Vstupné 39 Kč

86 minut

Přístupno

12. 10. neděle v 18.00 hodin

ZEMĚ BEZ ZÁKONA
Drama, USA, 2012, české titulky
Kde neplatí zákon, z psanců se stávají hrdinové. Tím se řídili i legendární bratři Bondurantovi, kteří za dob prohibice obchodovali s načerno páleným alkoholem v malém
městečku americké Virginie.
Režie: John Hillcoat
Hrají: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason
Clarke, Guy Pearce, Jessica Chastain a další
Vstupné 44 Kč

115 minut

Přístupno od 15 let

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

BABOVŘESKY 2
Komedie, ČR, 2014, české znění
Komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici, sleduje kupící se nedorozumění a souhry
náhod.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel
Kikinčuk, Martin Stropnický a další
Vstupné 30 Kč

120 minut

Přístupno

15. 10. středa v 18.00 hodin

BABOVŘESKY 2
Komedie, ČR, 2014, české znění
Vstupné 44 Kč

120 minut

Přístupno

ZÁMEK Březnice
ŘÍJEN 2014

1. 10. středa v 18.00 hodin

Vstupné 54 Kč

10/2014

Krimi komedie, USA, 2012, české znění
Ve filmu se v rolích stárnoucích gangsterů
sešly herecké legendy. Val (Al Pacino) opouští po dlouhých 28 letech vězení a Doc (Christopher Walken) pro něj nachystal oslavu
znovu nabyté svobody, během které prožijí
to, co někteří obyčejní smrtelníci nestihnou
za celý život.
Režie: Fisher Stevens
Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan
Arkin, Julianna Margulies a další

Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30
do 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky je otevřena
od 1. 9. do 31. 10. pouze o víkendech
od 11.00 do 17.00 hodin.

Koncert:
pátek 3. 10., hudební sál od 19.00 hod.

22. 10. středa v 18.00 hodin

společný koncert gymnaziálních
orchestrů
Aurich Band (Německo) &
GymBand (ČR, Příbram)

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ

Koncert:

Komedie, USA, 2013, české titulky
Film je hrou gagů, naschválů a parodických
situací, které připomenou dávnou Policejní
akademii.
Režie: Quentin Dupieux
Hrají: Eric Judor, Steve Little, Marilyn Manson, Grace Zabriskie, Eric Wareheim a další

sobota 18. 10., hudební sál od 19.00 hod.

Vstupné 44 Kč

Vstupné 44 Kč

91 minut

Přístupno

83 minut

Přístupno od 15 let

26. 10. neděle v 18.00 hodin

ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT
Komedie, Itálie, Slovinsko, 2013, české titulky
Paolo je cynický čtyřicátník, kterému nic
špatné není cizí. Žije sám a večery tráví nad
sklenkou dobrého italského vína. Jeho život
je ale obrácen naruby příchodem Zorana,
šestnáctiletého kluka s udiveným pohledem.
Režie: Matteo Oleotto
Hrají: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Sylvain Chomet, Roberto Citran, Peter Musevski a další
Vstupné 44 Kč

106 minut

Přístupno

29. 10. středa v 18.00 hodin

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Dobrodružný film, Švédsko, 2014, české titulky
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově
důchodců pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík má ještě
docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk
a vydává se na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet.
Režie: Felix Herngren. Hrají: Robert Gustafsson, David Wiberg, Mia Skäringer, Alan
Ford, David Shackleton a další
Vstupné 49 Kč

114 minut

Přístupno

Dětské dopolední představení:

1. 10. 2014 středa v 9.00 hodin

Příběhy zvířátek
Připravujeme: KŘÍDLA VÁNOC (2. 11.),
OSAMĚLÝ JEZDEC (9. 11.)
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.

koncert Březnických hudebních večerů
Trio Vega
J. Budín – klarinet a basetový roh,
P. Feistauerová – viola,
D. Šugárek – klavír
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
4. 10. Taneční kurz
KD
14.00 hodin
4. 10. Melodram s grácií
a vtipem
GLK
19.00 hodin
7. 10. Schůze MO STP Březnice
KD
14.30 hodin
11. 10. Taneční kurz
KD
18.00 hodin
12. 10. Odpoledne s hudbou
KD
15.00 hodin
18. 10. Taneční kurz
KD
16.00 hodin
18. 10. Retro music Night
+ turnaj ve stolním
fotbálku
KD
21.00 hodin
19. 10. Koncert LAUDATE
PUERI DOMINUM
Kostel sv. Rocha
17 hodin
25. 10. Taneční kurz –
prodloužená
KD
14.00 hodin
27. 10. Oldies
KD
21.00 hodin
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