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MŠ



ZŠ



VOŠ a SOŠ



kultura

Městská knihovna
a Infocentrum
Vás srdečně zvou

na klasické diashow

manželů ŠPILLAROVÝCH

OCEÁNIE
Perly Havajských
ostrovů
Šest havajských ostrovů, šest
perel v Tichomoří, každá jiná,
avšak ráj na zemi.
Divoká krajina, výstup na sopku
Mauna Loa, přechod napříč
ostrovem Molokai...

KULTURNÍ DŮM BŘEZNICE – vinárna • úterý 22. března 2011 v 17 hodin
Vstupné 30 Kč

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, když se podíváte z okna, určitě
Vás napadne, že se jaro pomalu, ale jistě blíží. Zima se
ovšem zdaleka ještě nevzdala své vlády a to znamená, že
se i nadále pracovníci 1. březnické komunální musí soustředit na zabezpečení zimní údržby ulic a chodníků.
S koncem zimního období se opakovaně objevují dva
problémy, které znepříjemňují život obyvatelům našeho
města. Tím prvním jsou výtluky ve vozovkách silnic,
druhým velké množství psích exkrementů, které se
s mizejícím sněhem objevují na chodnících a veřejných
prostranstvích. Oba problémy se snažíme řešit. Na rozdíl od výtluků problém znečisování veřejných prostranství je věcí nás všech. Vyzývám tímto všechny obyvatele
Březnice, aby nebyli lhostejní k tomu, jak vypadá prostředí v okolí jejich bydliště. Apelujte zejména na ty pejskaře,
kteří nerespektují městské vyhlášky a pravidla slušného
chování. V případě, že se výzvy Vás - slušných občanů
města – minou účinkem, obrate se na městskou policii.
Strážníci městské policie dostali příkaz, aby se více
soustředili na kontroly chovatelů psů. A to zejména na
dodržování městské vyhlášky o udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Věřím, že společným
úsilím se nám podaří přesvědčit těch pár nezodpovědných pejskařů, kteří kazí dobré jméno ostatním, aby se
začali chovat ohleduplně vůči svým spoluobčanům.
Měsíc březen je každoročně také obdobím, kdy vrcholí
příprava rozpočtu na celý rok. Letos bude městské

zastupitelstvo projednávat a schvalovat rozpočet města
na rok 2011 na veřejném jednání zastupitelstva dne
15. března. A jaký bude letošní rozpočet? Jednou z priorit nového vedení města i zastupitelů je hospodárné nakládání s finančními prostředky. Musíme samozřejmě šetřit peníze, všude, kde se dá. Ovšem to neznamená, že
bychom kvůli úsporám zastavili rozvoj města. Naopak!
Budeme investovat do celé řady projektů, na které chceme
využít prostředky jak z grantů Středočeského kraje, tak
využít dotační peníze z Evropské unie a dalších zdrojů.
O záměrech, které bychom chtěli realizovat, ale i o dalších záležitostech chodu města si můžete přijít popovídat
na 1. společné setkání občanů města se zvolenými zastupiteli a projektanty, které se uskuteční v kulturním
domu dne 31. 3. 2011 od 17.00 hodin.
Jiří Štěrba

POZVÁNKA
15. března 2011 Vás zveme od 16.30 hodin na

veřejné jednání zastupitelstva
města Březnice.
Dne 31. března 2011 od 17 hodin se koná
první společné setkání občanů města se zastupiteli
a projektanty.
Obojí setkání se uskuteční v březnickém kulturním domě.
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Usnesení z 1. veřejného zasedání
zastupitelstva města Březnice ,

INFORMACE MěÚ PŘÍBRAM
O CESTOVNÍCH DOKLADECH

konaného dne 25. 1. 2011

Městský úřad Příbram upozorňuje rodiče nezletilých dětí, že
dle úpravy zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech ve
znění pozdějších předpisů, bude zapisování dětí mladších 10
let do cestovního pasu rodiče možné jen do dne 30. 6. 2011.
Pro vycestování dítěte mladšího 10 let bude tento záznam
možno použít jen do dne 26. 6. 2012.
Po tomto datu platnost záznamu o dítěti mladším 10 let
v cestovním pase rodiče končí, protože každé dítě bez rozdílu
věku bude muset mít svůj vlastní cestovní pas.
V případě žádosti rodiče o vystavení prvního cestovního pasu
pro dítě do 15 let je nutno při osobní návštěvě na MěÚ Příbram s dítětem předložit k žádosti rodný list dítěte v originále, osvědčení o státním občanství ČR a platný občanský průkaz
žádajícího rodiče.
Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Středočeského kraje – žádost lze podat prostřednictvím matričního
úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost
podává jeden z rodičů dítěte a bližší informace lze získat na
MěÚ Březnice – matrika – tel. 318 403 167.
U dětí ve věku od 15 do 18 let nahrazuje osvědčení o státním
občanství platný občanský průkaz.
Veškeré informace k problematice vydávání cestovních dokladů je možno nalézt na internetových stránkách města Příbram /www.pribram-city.cz – pod ikonou Občan – Potřebuji vyřídit – žádost o vydání cestovního pasu/ nebo na tel.
318 498 209.

I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 14. 12. 2010
a zprávu o plnění usnesení. Zápis bude opraven dle připomínek KV.
Pro: 15; proti: 0; zdržel se: 2 (Kovář, Štěrba)
2. návrh Obecně závazné vyhlášky města Březnice o místních poplatcích č. 1/2011 a odkládá projednání na únorové jednání zastupitelstva města. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
3. opravu lodžií v čp. 132 a v rámci finančních možností města
zařazení této opravy do akčního plánu na rok 2011.
Pro: 16; proti: 0; zdržel se: 1 (Pinkava)
4. zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 14. 1. 2011 a ukládá radě města projednat problematiku
s předsedkyní tohoto výboru. Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
5. zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 21. 1. 2011
a ukládá radě města jeho projednání. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Redakční radu Březnických novin ve složení:
předseda Doc. MUDr. Jiří Beran CSc.
členové redakční rady: Mgr. Pavlína Heverová, Kateřina Štěrbová, Mgr. Eliška Pinkavová, Alice Fořtová, Mgr. Ludmila Duková,
Ing. Juliana Žáková, Mgr.Magdaléna Krajmerová a PhDr. Jaroslav Kozlík. Pro: 16; proti: 1 (Noháček); zdržel se: 0
2. v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů tyto členy Osadního výboru Dobrá Voda Jaroslava Emlera, Karla Zemka, Zdeňka Chouru. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
3. zahrnutí kapličky sv. Josefa do majetku města a ukládá odboru
správy majetku provedení potřebných kroků v této věci.
Pro: 16 proti: 1 (Noháček) zdržel se: 0
4. rozpočtové opatření č. 7. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA POVĚŘUJE:
1. Romana Váchu a Františka Pinkavu jako určené zastupitele
k plnění úkolů podle stavebního zákona při pořizování územního
plánu Březnice. Pan Roman Vácha a pan František Pinkava nahrazují zastupitele pana Jaroslava Hofmana a členem zůstává p.
Roman Teska. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
2. výbor pro správu majetku zpracováváním a předkládáním návrhů
jednotlivých ročních „Akčních plánů“. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLÍ:
1. v souladu s § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů předsedu Osadního výboru Dobrá Voda p. Karla
Zemka. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. odboru správy majetku vyvolat jednání s majitelem pozemku, na
němž by byl zřízen chodník v úseku ulice Drahenické v návaznosti
na dosavadní jednání a zadat nacenění této varianty i varianty
zřízení chodníku z ulice Drahenické do ul. Dr. Jurenky.
Pro: 16; proti: 1 (Vácha); zdržel se: 0
VI. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODKLÁDÁ:
1. projednání návrhu na rozšíření vjezdu pro sanitní vůz Rychlé
záchranné služby.
Pro: 7 (Pinkava, Beran, Štěrba, Nepivoda, Motáň, Noháček, Vácha); proti: 10; zdržel se: 0. Návrh usnesení nebyl přijat.
VII. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. usnesení č. 101214/21 z 14. 12. 2010. Zastupitelstvo města schvaluje zadat provedení vjezdu do garáže pro sanitku v Březnici – ulice
9. května firmě Josef Mázdra, Březnice, za cenu 72.309,60 Kč včetně DPH. Pro: 12; proti: 5 (Vácha, Doul, Pinkava, Paprštein, Nepivoda); zdržel se: 0
VIII. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODVOLÁVÁ:
1. členku kontrolního výboru p.Gabrielu Bartuňkovou a volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů novou členku kontrolního výboru p. Věru Šístkovou, Březnice. Pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Jana Krajmerová v.r.
Stanislav Bartoníček v.r.
ověřovatelé zápisu

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková humanitární organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

V Y H L A Š U J E
ve spolupráci s Městem Březnic e

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
➣ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
➣ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
➣ Látky (minimálně 1 m 2 , prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
➣ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– pouze nepoškozené
➣ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
➣ Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➣ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
➣ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
➣ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
den a čas : 28. 4. 2011 od 8.00 do 17.00 hod.
místo:
GARÁŽ (u sídla Městské policie Březnice)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

D ě k u j e m e z a Va š i p o m o c .
Informace na tel. 318 403 166 nebo mob. 733 656 855
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Obecně závazná vyhláška města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2011
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 15. 2. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Březnice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky
(dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Březnici (dále jen
„správce poplatku“).1
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Březnice.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce
kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3
(3) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala, musí
tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit. Poplatková
povinnost zaniká obdobně jako v odstavci l. Vzniklý přeplatek na
základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50 Kč a nemá-li poplatník
nedoplatek na jiném poplatku, správce poplatku vrátí.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do patnácti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku
prokázat.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně
sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 36 této
vyhlášky.
(4) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

1

2
3

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez
ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o známku téhož držitele.
Ztrátu nebo odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku nejpozději do patnácti dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Poplatek za kalendářní rok a jednoho psa činí
a) za prvního psa
1. u rodinného domu
2. v bytovém domě s více než 4mi byty

225,- Kč
1.000,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem
je poplatník podle písmene a)
1. u rodinného domu
2. v bytovém domě s více než 4mi byty

900,- Kč
1.000,- Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel
sirotčího důchodu
120,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem
je poplatník podle písmene c)

240,- Kč

e) za psa chovaného v části obce:
Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí, Zadní Poříčí:
1. držitelé podle písmene c)
100,- Kč
2. ostatní držitelé
160,- Kč
3. za druhého a každého dalšího psa
chovaného v této obci
240,- Kč
f) za psa určeného k hlídání objektů nesloužících
k bydlení a ve vlastnictví právnické osoby:
1. za prvního psa
2. za druhého a dalšího psa

1.500,- Kč
2.250,- Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) nečiní-li více než 500,— Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
b) činí-li více než 500,— Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března a 30. září každého roku.
(2) I při vyšší částce než 500,— Kč lze poplatek zaplatit najednou,
a to v termínu určeném podle odstavce 1, písmene a).
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Čl. 8
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí ze psů jejichž držiteli jsou:
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P (zvláš
těžce postižený s průvodcem),
b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob tělesně
postižených,
c) osoby provozující útulek pro opuštěné psy, zřízený obcí (zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů),
d) osoby chovající opuštěné psy, které převzaly přímo od obce,
e) osoby, kterým zvláštní právní předpis stanoví povinnost držení
a používání psa (například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve
znění pozdějších předpisů).
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku prokázat, důvod osvobození.
(3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
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ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 9
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.4
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v odstavci 1.5
Čl. 10
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejného prostranství na území Města Březnice a jejích částí a rozděluje se na dvě
zóny dle atraktivity své polohy – I. a II. příloha č. 1 (mapa).
Veřejná prostranství, která nepodléhají poplatku jsou uvedená
v příloze č. 2 (mapa).

Foto Martin Pokladník

Čl. 11
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 9 odst. 1, až do dne, kdy
toto užívání fakticky skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné
prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději sedm
dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou
dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než sedm
dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen
ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 13
Sazba poplatku

4
5

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den užívání veřejného prostranství dle zóny atraktivity:
zóna I.
zóna II.
a) za provádění výkopových prací,
za umístění stavebních zařízení a skládek, 2,- Kč
2,- Kč
b) za umístění dočasných staveb,
za umístění reklamních zařízení,
za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce
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za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl
za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí
včetně cirkusů
10,- Kč
5,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb
100,- Kč
20,- Kč
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb (podnikatelé se sídlem podnikání
a místem trvalého pobytu na území Města Březnice
a jejích částí)
50,- Kč
10,- Kč
(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou
a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.
(3) Město stanovuje poplatek denní paušální částkou takto:
a) za umístění prodejního stánku v době konání
březnické pouti
500,- Kč
b) za umístění prodejního stánku v době konání
březnické pouti (podnikatelé se sídlem podnikání
a místem trvalého pobytu na území Města Březnice
a jejích částí)
250,- Kč
(4) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní vozidla,
2000,- Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
vozidla určená pro silniční dopravu a přepravu.
12000,- Kč
c) za umístění reklamního zařízení
500,- Kč
d) za umístění předzahrádek a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb za každý i započatý m2 200,- Kč
Čl. 14
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než patnáct
dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství
započato,
b) v ostatních případech užívání veřejného prostranství je možné
poplatek rozdělit v jednom roce do dvou splátek, přičemž první
splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do
31. prosince příslušného kalendářního roku,
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce
ledna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek za jednotlivé měsíce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby splatný v den, kdy bylo s
užíváním veřejného prostranství započato.
Čl. 15
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město,
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 16
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.6
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci
pořádají.7

Čl. 17
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději do sedmi dnů před konáním akce povinen
ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání,
výši vstupného a další údaje podle čl. 36 této vyhlášky.
(2) Do patnácti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou
o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 18
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní a sportovní akci
10 %
b) prodejní a reklamní akci, produkce erotického charakteru 20 %
c) akce pořádané organizačními složkami a příspěvkovými
organizacemi, jejichž zřizovatelem je město a občanskými
sdruženími působícími na území města
5%
(2)V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 19
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný do patnácti dnů ode dne pořádání akce.
Čl. 20
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.8
ČÁST V.
poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 21
Předmět poplatku a poplatník
(1) Předmětem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá lůžka
v zařízeních určených k přechodnému ubytování1) za úplatu.9
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.10
Čl. 22
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti (poskytování ubytování) do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této
činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající vposkytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,
do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlištěv zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.11
Čl. 23
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den

8
9
10

6
7

§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

5

11

6,- Kč

§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3
odst. 4 zákona o místních poplatcích

BŘEZNICKÉ NOVINY

6
Čl. 24
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 25
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.12
ČÁST VI.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Čl. 26
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí13 :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny
obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Náklady 1.547.093,70 děleno 3.745 (3.590 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 155 počet staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci) = 413,11 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 28 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.14
Čl. 29
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 30
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby nevidomé nebo držitelé průkazek ZTP-P,
b) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt považuje nepřetržitý pobyt delší šesti
měsíců. Poplatník je povinen tuto skutečnost prokázat (zdravotním pojištění v cizině, dokladem o pobytu v cizině, případně čestným prohlášením),
c) klienti domovů důchodců,
d) osoby ve výkonu trestu na základě potvrzení věznice,
e) osoby trvale hlášené na úřední adrese, o kterých je správci poplatku známo nebo zjistí, že se na území města nezdržují
ČÁST VII.

Čl. 27

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Ohlašovací povinnost

Čl. 31

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
Poplatník dle čl. 26 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro
doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním
nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna.
Čl. 28

Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 32
Poplatník
(1) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.
(2) Provozovatelem může být pouze česká právnická osoba, bez
majetkové účasti zahraničních osob, která má k dané činnosti
oprávnění a která má přístroj ve vlastnictví nebo v užívání na základě smlouvy, a to i od zahraničních subjektů. Poplatková povinnost je nepřenosná.

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 26 písm. a)
a b) této vyhlášky činí
400,- Kč
a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.547.093,70 Kč a byly rozúčtovány takto:
12
13
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§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 33
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit
správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí do
provozu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
(3) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.

14

§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 34
Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj nebo jiného technického
herního zařízení povoleného Ministerstvem financí činí 5.000 Kč za
tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí bude provozovaný po
dobu kratší než tři měsíce, bude vyměřen v poměrné části.
Čl. 35
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný bez vyměření:
a) při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí
na dobu tří měsíců do patnácti dnů po ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí,
b) při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí
na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy do patnácti dnů
prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí,
c) při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí
na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy do patnácti dnů prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí.
(2) Poplatek může být zaplacen jednorázově.
ČÁST VIII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 36
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)V ohlášení poplatník nebo plátce uvede15
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
15
16
17
18
19

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu
nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.16
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení,
je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.17
Čl. 37
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.18
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.19
Čl. 38
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují:
a) Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích
číslo 1/2004 ze dne 15. ledna 2004
b) Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích
číslo 3/2004 ze dne 3. června 2004
c) Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích
číslo 3/2008 ze dne 13. listopadu 2008
d) Obecně závazná vyhláška města Březnice o místním poplatku
z ubytovací kapacity číslo 3/2009 ze dne 10. prosince 2009
e) Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích
číslo 2/2010 ze dne 14. prosince 2010
Čl. 39
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení,
nebo toto vyžaduje naléhavý obecný zájem (účinnost zákona
č. 280/2009 Sb. daňový řád)
Ing. Petr Procházka v.r.
místostarosta

Jiří Štěrba v.r.
starosta

Mapa - Čl. 10 - Veřejné prostranství
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MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2010

INFORMACE KE SČÍTÁNÍ LIDU

Na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu
s obecně závaznou vyhláškou města Březnice bylo v roce 2010
vybráno takto:
místní poplatek ze psů: počet přihlášených psů 423,
celkem vybráno
85.158,- Kč

V termínu od 7. března začnou sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Roznáška
formulářů končí 25. března.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
26. března je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací
formuláře. Existují tři základní cesty: internet, předání
sčítacímu komisaři, anebo odeslání poštou.
14. dubna je dnem, kdy mají všichni podle zákona vyplněné formuláře odevzdat.
Na území republiky se soupisy obyvatel nebo některých skupin obyvatelstva prováděly již od pradávna, často k vojenským nebo daňovým účelům. Na sčítání
v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první
republiky a postupně i další sčítání prováděná až do
dnešní doby. Moderní historie sčítání začíná zhruba od
roku 1869, kdy byla pro sčítání stanovována a dodržována určitá mezinárodní metodika a zákonné normy.
Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo
k 1. 3. 2001.

místní poplatek za užívání veřejného prostranství:
celkem vybráno
251.270,- Kč
místní poplatek ze vstupného:

26.348,- Kč

místní poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj:

340.814,- Kč

místní poplatek za komunální odpad: počet poplatníků:
3.745, vybráno
1.470.605,- Kč
místní poplatek z ubytovací kapacity:

41.596,- Kč

Jaroslava Kozubíková
vedoucí finančního odboru

SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu dne 6. dubna
2011 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin.
INFORMUJEME
Komunitní centrum Příbram, OV STP, Vám nabízí tyto pomůcky:
Mechanický vozík, model 8015 , 1 den za 10,-Kč
Chodítko čtyřkolové, model BME861L, 1 den za 5,-Kč
Chodítko pevné, BME883L, 1 den za 3,- Kč
Elektrický vozík AGAVE, model 1022, 1 den za 30,- Kč
Elektrický vozík – přestavba na lůžko, model 1021, 1 den za 30,-Kč
Elektrický skútr AGAVE, model 4028, 1 den za 25,- Kč
Polohovací postel – ortopedická, model SKG-C, 1 den za 15,- Kč
Polohovací postel – elektrická SKD, 1 den za 20,- Kč
Antidekubitní matrace SKP005, 1 den za 5,- Kč
Schodolez CLIMBER 1 Mk3, 1 den za 30,- Kč
Toaletní židle pojízdná BME 612, 1 den za 3,- Kč
Toaletní židle pevná BME 667, 1 den za 3,- Kč
Antidekubitní podložka – sedačka Air cushion 301, 1 den za 5,- Kč
Polštář antidekubitní 1-C-120, 1 den za 3,- Kč
Nájezdové rampy R-100, 1 den za 5,- Kč
Nájezdové rampy R-150, 1 den za 5,- Kč
Nájezdové rampy R-200, 1 den za 5,- Kč
Stolek k lůžku pojízdný SKH042, 1 den za 3,- Kč.
Zapůjčení kompenzačních pomůcek se bude provádět formou
sponzorského daru, kdy bude s klientem sepsána smlouva za
doporučenou cenu na den.

Projekt Eda – ojedinělý projekt vzájemné pomoci tělesně a
zdravotně postižených občanů v naší republice. Rádi by, ve spolupráci s námi zaměstnali v každém okrese nejméně jednoho
koordinátora prodeje jejich výrobků, který by kolem sebe soustředil skupinu prodejců z našich řad. Není třeba žádných finančních prostředků, pouze organizační součinnost.
Jako zboží nabízejí vůně pro zdraví i užitek, jedinečnou kolekci osvěžovačů vzduchu s terapeutickými i ochrannými účinky.
Podrobné informace se dozvíte v dubnu na jarní členské schůzi.
POZVÁNKA
OV STP v Příbrami zve na Společenský večer
dne 9. března 2011 od 16.00 hodin v Kulturním domě
v Příbrami, hraje ESO, vstupné je 50,- Kč, stoly jsou číslované.
Za ZO SPCCH připravila
Jana Štefanová

Jiří Štěrba
starosta

BOJ SE PSÍMI EXKREMENTY
Milí spoluobčané, také vás nebaví slalom mezi psími
exkrementy na chodnících našeho města? Jistě i vy si
uvědomujete, že toto patří k dlouhodobým problémům,
na které obyvatelé města velmi často poukazují. V současné době analyzujeme nové možnosti, jak účinně zasahovat proti neukázněným majitelům, kteří neprovádějí
úklid po svých psech. Pokud je majitel psa přistižen, lze
uložit blokovou pokutu za znečišování veřejného prostranství až ve výši 1000 Kč. Strážníci hlídají čistotu
města a prohřešky řeší většinou domluvou, ale pokud se
nenajde jiné řešení, pokuta je nejúčinnější. Minulý měsíc jsme nakonec tři pokuty opravdu uložili.
Věřím, že cesta k nápravě povede prostřednictvím větší
ukázněnosti té menší skupiny pejskařů, kteří po svých
miláčcích neuklízejí a komplikují tak život těm ukázněným a především všem ostatním obyvatelům města.
Miloš Nusl
velitel MP Březnice

PODĚKOVÁNÍ
Letošního roku tomu bude již 17 let, co vyhrál výběrové
řízení na místo kastelána v Březnici Ing. Robert Barták . Byla a je to pro Březnici velice dobrá volba.
Ač narozením „pražák“, což by do něho nikdo neřekl,
vykonal a určitě ještě vykoná pro propagaci Březnice nesmírný kus práce. Nejenom, že se stará o zámek, jako
by byl jeho vlastní, ale je velice aktivní ve společenském,
kulturním a sportovním dění ve městě. Nedovedeme si
již ani představit Březnický zámek bez hudebních večerů, koncertů a nádherných besed se zajímavými lidmi
a následných sousedských hovorů o dění ve městě.
Přejeme mnoho tvůrčího elánu a spoustu dobrých nápadů pro zámek a naše město, které jak se zdá, mu přirostlo k srdci.
Jiří Krůta
za o.s. Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

REDAKČNÍ RADA
BŘEZNICKÝCH NOVIN

MUDr. Jiří Beran

Významné životní výročí oslaví
70 let
Věra Maňáková, Březnice 132
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

D

E

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. 3. 2011 oslaví pan Ladislav Panýrek
z Drahenic devadesáté narozeniny.
Do dalších let přejí hodně štěstí, zdraví
a životní pohody dcery a synové s rodinami,
13 vnoučat a 17 pravnoučat.
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum
paní Věra Maňáková.
Hodně zdraví, pohody a životního elánu
přejí dcery s rodinami a Pepa

D

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. ledna
2011 schválilo novou redakční radu BN ve složení:
MUDr. Jiří Beran (předseda), Mgr. Ludmila Duková,
Alice Fořtová, Mgr. Pavlína Heverová, Mgr. Magdaléna
Krajmerová, PhDr. Jaroslav Kozlík, Mgr. Eliška Pinkavová, Kateřina Štěrbová a Ing. Juliana Žáková. Někteří
ze současných členů v redakční radě působili již dříve.
Práce redakční rady se řídí v první řadě tiskovým zákonem. Dle něj nelze uveřejňovat hanlivé, urážlivé, zavádějící a poplašné informace nebo informace s rasistickým podtextem (jak je např. již uvedeno v upozornění
na str. 27 č. 2/2011). Redakční rada si proto vyhrazuje
právo v odůvodněných případech příspěvky zkrátit či odmítnout.
Redakční rada však vždy uvítá hodnotné články obsahující zprávy o dění ve městě a okolí. Rádi bychom přinášeli takové články, které přetrvají časový horizont
našich dnů a umožní i budoucím čtenářům a případně
zájemcům z odborných kruhů nacházet v článcích Březnických novin zdroj informací o životě v našem městě.
Regionální periodika tedy mají svůj význam nejen
v době, kdy vycházejí, ale stanou se dříve či později studijním materiálem pro každého, kdo se jednou bude zajímat o zdejší život.
V tomto ohledu je náš úkol nesnadný, vzpomeneme-li
na Věstník městské spořitelny v Březnici, který po 30 let
(až do roku 1939) vydával František Konečný, ředitel
Městské spořitelny v Březnici. Dodnes v něm lze najít
plastický obraz života Březnice a bývá i v dnešních statích mnohokrát citován. Věstník Městské spořitelny
v Březnici „nasadil laku vysoko“. Nám pokračovatelům
v tradici vydávání regionálního periodika nezbývá než
usilovat o to, aby naše dílo se svému vzoru přiblížilo či
dokonce vyrovnalo.
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Poděkování
Rády bychom poděkovaly panu Romanu Kadlecovi
z Březnice, řidiči autobusu, za jeho pomoc a ochotu
při vyproštění auta 29. ledna 2011.
Děkujeme.
Krausová Denisa, Hronová Marie
Chtěla bych poděkovat panu Foltýnovi za vzorný
úklid sněhu před domem s pečovatelskou službou.
Všichni to velice oceňujeme.
Lenka Labudová – vrchní sestra PS

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BOZEŇ ZVE …
V sobotu dne 19. 3. 2011 se uskuteční vysvěcení kapličky sv. Josefa v lese Na Vinici u Březnice. Vysvěcení
provede v 11 hodin děkan kostela sv. Ignáce P. Josef
Charypar.
Opravě stavby, která pochází z roku 1908, se věnovalo
občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice v letech 2008 – 2010. V roce 2008 byla provedena
výměna střešní krytiny, v roce 2009 došlo na opravu
omítek a práce byly zakončeny v roce 2010 úpravou blízkého okolí stavby. O jednotlivých etapách jsme veřejnost
již podrobněji informovali prostřednictvím Březnických
novin.
Akce byla finančně zajištěna z příspěvků na činnost,
které občanské sdružení získalo od Městského úřadu
Březnice a za něž i touto cestou děkuje. Finančně přispěli též mnozí členové spolku.
Vysvěcení kapličky sv. Josefa tak završí proces obnovy
této drobné památky, na níž se během let skoro zapomnělo. Věřím, že toto místo by se mohlo stát např. cílem nedělních odpoledních vycházek.

Kaplička sv. Josefa letos v zimě. Fotografie Ing. František Slaník.

Účastníci se sejdou před kostelem v 10 hodin, aby se
společně pěšky vydali na místo. Lze tam dojet i autem,
bude-li počasí přát.
MUDr. Jiří Beran

BŘEZNICKÉ NOVINY
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
BŘEZNICE
3. 3. 1851 uspořádalo měšanstvo skvostný ples na počest zde meškajících dra6. 3. 1809
8. 3. 1861

9. 3. 1859
13. 3. 1940
14. 3. 1967
15. 3. 1410
17. 3. 1599
19. 3. 1932
26. 3. 1819
27. 3. 1834

gounů, kteří uspořádali další ples na počest měšanů (před 160 lety)
povýšena březnická škola na „C. K. hlavní školu“ (před 202 lety)
konána na radnici schůzka za účelem voleb do Zemského sněmu a při
ní vznikla ostrá půtka mezi zástupcem Němců Simonim a dr. Hanušem Jurenkou, který neohroženě hájil pravdu a právo proti nezákonitosti (před 150 lety)
zemřel náhle v lékárně zdejší subjekt Veselý; při pitvě nalezeno v žaludku značné množství morfia, což svědčilo o sebevraždě (před 152 lety)
při odchodu ledů jejich nahromaděním u březnických mostů, nastalo
velké nebezpečí zátop – zákrokem hasičů toto odstraněno (před 71 lety)
premiéra divadelního představení „Král Ubu“ v sále hotelu Vlčava.
Volně zpracovanou hru uvedl Divadelní soubor Střední zemědělské
technické školy v Březnici (před 44 lety)
projednán na březnické tvrzi spor o clo v Březnici mezi Půtou Švihovským ze Skály a Janem, farářem v Rožmitále (před 601 lety)
nocoval v Březnici Petr Vok z Rožmberka (před 412 lety)
filmem „Psohlavci“ bylo v Březnici zahájeno promítání zvukových filmů za veliké účasti obecenstva (před 79 lety)
odeslána v šesti bednách ze zámku vzácná knihovna, jako dar Josefa
Marii z Kolowrat Národnímu muzeu v Praze (před 192 lety)
zemřel v březnickém zámku dráteník Jan Gallik, jemuž hrabě Hanuš
z Kolovrat vystrojil pohřeb a na březnickém hřbitově postavil na hrob
železný kříž (před 177 lety)

Čerpáno: Březnický kulturní přehled
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HISTORIE

Městské muzeum
v Březnici
Náměstí 11
Tel.: 318 403 177
galerie@breznice.cz
Badatelský den:
pondělí

8 – 12

13 – 16

(případně po předchozí domluvě)

ZACHRAŇTE
před zkázou staré knihy
- předměty - fotografie - plakáty listiny - pozvánky - vysvědčení
z regionu.
Při vyklízení půd vzpomeňte,
že patří do muzea.

NENIČTE STARÉ PAMÁTKY

Připravila Alena Heverová

BŘEZNICE PŘED 100 LETY ...
„V. Adresář města Březnice 1911“ – Fr. Konečný
Samosprávné úřady.
Obecní zastupitelstva byla obnovena v roce 1860. Základní pravidla, podle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní, byla
vydána v roce 1862 a v návaznosti na ně byl vydán zákon ze
dne 16. dubna 1864, č. 7 z. z. Současně byl vydán Volební řád,
který přiznával právo volební jen poplatníkům, čestným měšanům a občanům, měšanům, duchovním, veřejným úředníkům, doktorům. Platnost s několika úpravami trvala až do
roku 1919, takže i před sto lety se březnické zastupitelstvo
řídilo těmito zákony.
Zastupitelstvo města Březnice:
Starosta města - Cyril Hošek, komorní rada, majitel realit.
Náměstek starostův - MUDr. Bohumil Drnek, městský a obvodní lékař.
Městská rada:
Rudolf Tille, majitel hotelu „Na Zelené“ – Kašpar Jarolím,
majitel kamnářského závodu. Jan Kott, majitel mlýna – Julius
Lederer, prokurista – Václav Hubený, majitel pohřebního ústavu.
Obecní zastupitelstvo:
Běle František, řídící učitel – Bezděka František, řezník –
Bierhanzl František, stavitel – Bláha Václav, mistr kamenický.
– Blahna Konstantin, hostinský – Čížek Václav, kloboučník –
Fürst Václav, kamnář.
MUDr. Hrdlička Karel, obvodní lékař – Jeřábek Stanislav, c. k.
berní správce – Konečný František, účetní spořitelny – Kout
Jan, ředitel měšanských škol – Kučera Emil, ředitel továrny –
Kuliš Antonín, c. k. okresní soudce – Langmajer Josef, majitel
realit - Palffy Jan hrabě z Erdodu, majitel velkostatku – Perelis Vilém, obchodník – Pfeifer Rudolf, hostinský – Podstatný
František, truhlář – Středa Václav, c. k. vrchní poštmistr –
P. Šácha František, děkan a kons. rada – Štěpán Václav, majitel

domu – Štolba Josef, strojník – Wolf František, ředitel okresního výboru – Žák Jan, ředitel ústřední kanceláře.
Úřednictvo: Ludvík Kadlec, tajemník – Václav Šettner, důchodní.
Policie: Josef Michálek a Josef Štolla.
Alena Heverová
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POVĚRY – ZVYKY – OBYČEJE OD LEDNA DO PROSINCE
Čerpáno: „Kniha pamětní“ pro Plíškovice a nejbližší okolí, kterou založil František
Václav Košta Léta Páně 1925.

BŘEZEN
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. (V roce 2011 připadá na
středu 9. 3.)
Panská láska, ženská chu a březnové počasí není stálé.
Březnové slunce má krátké ruce.
• Tučný čtvrtek (v roce 2011 připadá na
3. 3.) považován byl již od starších dob
za jakýsi významnější den.
K obědu bývalo připraveno maso, (které
se dříve jedlo jen v neděli), odpoledne
pak hospodyně pekávala z bílé nejlepší
mouky „šišky“ na sádle, rovněž i koblihy
sklenkou vykrajované, povidly neb slazeným mákem plněné.
Řidčeji pekly „listy“ z rozvalovaného
těsta. To samé činily o masopustní neděli i masopustním úterý.
(Masopustní úterý v roce 2011 připadá
na 8. 3.)

• Na konec masopustu oblíbenou zábavou
bývalo u zdejšího lidu přestrojení za maškary. Nejen mládež, nýbrž i dospělí i starší hospodáři usnesli se jíti ve skupině
maškar, nezřídka i na koních a to nejen ve
vesnici, ale zajížděli i do okolních. Představovali bu vojáky, židy, družby apod.
• Hospodyně hleděly míti do konce masopustu sedrané peří a dopředený len.
• V pondělí obyčejně všude v domácnostech praly, aby se blechy nedržely. Mnozí
věřili, že když děvčata při tanci vysoko
skákají, že naroste len dlouhý.
Alena Heverová

František Václav Košta

NENÍ STŘEDA JAKO STŘEDA!
Častým nešvarem současné postkřesanské společnosti v naší republice bývá špatná znalost základní
náboženské terminologie, čímž se
i někdy znesnadňuje vzájemná komunikace, ale především vzájemné
porozumění. A tak jeden může mluvit o koze a druhý pro změnu
o voze. A stejně nakonec nikdo neví,
o čem je řeč.
Podobně by tomu bylo, kdybych
začal psát o Popeleční středě, která
bývá často ztotožňována se „Škaredou středou“ (to jest středa ve Svatém týdnu). A tento fenomén není
neobvyklý, zvláště když před Velikonocemi do rukou vezmeme různá periodika, pak nacházíme v přílohách
či různých článcích vztahujících se
k velikonočním svátkům a obyčejům, že po Popeleční středě máme
Zelený čtvrtek, a v jiných zase, že
Popeleční středou začínají Velikonoce. Potom si už jen člověk říká, jak
to vlastně vůbec je. Poj me se tedy
společně zamyslet nad středou, která je pro křesany pomyslnou vstupní branou do období postu, a pro
ostatní aspoň předzvěstí blížícího se
jara.
Popeleční středa je sice odvislá od
Velikonoc, ale nikterak do velikonoční doby nepatří. Jak známo
všechny velké křesanské svátky
předcházejí období příprav. Jelikož
Velikonoce jsou nejdůležitějšími
svátky křesanstva, je pochopitelné,

že se k nim bude vztahovat i náležitá příprava, jež začíná právě Popeleční středou. Tímto dnem začíná
pro křesany období půstu, jinak řečeno „velikonoční kající doba“ či
„předvelikonoční čtyřicetidenní,“
kdy se snaží 40 dní intenzivně připravovat na své centrální svátky.
Čtyřicítka je symbolické číslo vycházející z Písma. Například se můžeme
dozvědět, že 40 dní a 40 nocí se Noe
plavil v arše, 40 dní byl Mojžíš na
Sinaji, odkud přinesl Desatero, 40
dní se město Ninive postilo, aby se
uchránilo zkázy, a především 40 dní
se Ježíš postil na poušti před svým
veřejným působením - to je hlavní
důvod čtyřicetidenní. Po celou dobu
postní vybízí církev své věřící k intenzivnějšímu prožívání své víry, jež
se opírá o základní tři pilíře (půstmodlitba-almužna).
Jak napovídá jméno Popeleční
středy, její název je odvozen od popele. Obecně když oheň dohoří, zůstává popel, který je chladný a zároveň
jaksi očištěný předcházejícím žárem
ohně. Má velmi blízko k prachu.
A tyto okolnosti jej odedávna předurčily ve všech kulturách za symbolické znamení smrti a pomíjivosti, lítosti a pokání, ale zároveň i očišování a znovuzrození. Posypat si hlavu popelem nebo v popelu sedět či
ležet bylo u Židů, Egypanů, Řeků
i Arabů znamením smutku. Dodnes
je tento obyčej zachován u někte-

rých národů s primitivní kulturou.
Indičtí vyznavači jógy si posypávají
tělo popelem jako výraz odříkání se
světa. Tento symbol je zachován
v křesanství, zvláště pak v liturgii
popeleční středy, kdy věřící jsou značeni na čele křížem z popela, takzvaným popelcem, který je výrazem pokání a očištění a který též dal vznik
jménu tohoto dne.
Tímto krátkým exkurzem do Popeleční středy, potažmo do doby
postní, si můžeme uvědomit důležitost tohoto dne, jenž pomáhá věřícímu lépe uchopit ráz celého následujícího období. Pro mnohé se však
tímto dnem nic nemění. Je středa,
zda je Popeleční nebo Škaredá, či
zda je taková nebo maková, pořád
zůstává středou, která je pracovním
dnem. Ani mnoho lidí nemá možnost
poznat, že by tento den byl něčím
výjimečný, když v kalendáři není
označen jako státní svátek ani není
řádně pojmenován, a navíc jeho datum je každý rok jiné. Avšak pro
některé je letošní středa 9. března
dnem obzvláště náročným. Den, který je celodenním přísným postěním
se od masa, též dnem nových úsilí,
snah, předsevzetí, které se nedají
poznat pouhým okem. A tak mi nezbývá uznat, že Popeleční středa je
dnem, který je nesen spíše nitrem,
než krásou, vznešeností a slávou,
a proto je často zaměňován až zapomínán.
Jan Mikeš
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BŘEZNICKÉ KRONIKÁŘSTVÍ (4)
Následujícím listováním v kronice březnického děkanství
zavřeme tuto knihu. Jaký byl vztah duchovních k farníkům a
opačně je patrno z textu celé kroniky. Zcela mimořádnou osobností, s níž se setkáváme i v historii města, byl Tomáš Petrželka. Při svém příchodu do Březnice 13. dubna 1869 byl přivítán
s velkou slávou, nechyběly pochodně, lampiony, hudba a zpěv.
Za jeho působení probíhala v rozmezí dnů 25. 3. – 3. 4. 1876
misie. V jejím průběhu byl chrám vždy zcela zaplněn místními
občany i lidmi z okolí. 12. 10. 1878 získal významné ocenění,
když byl jmenován osobním děkanem. Při chrámu založil nadaci, jak píše „ za své blaho a pro chudé březnické osadníky”.
Složil 650 zlatých na úrok, z něhož byla podpora pro chudé
poskytována. Velkou slavností byla 14. května 1885, za účasti
všech spolků a představitelů města, připomenuta jeho obětavá
práce. Při této příležitosti mu bylo uděleno čestné občanství
města. T. Petrželka zemřel 7. června 1890. Na místní hřbitov
ho doprovodilo 25 kněží a množství lidu. Další významnou
osobností byl Tomáš Fabián. I jemu se dostalo vřelé přijetí. Při
svém úvodním kázání řekl: „Tážete se, kde domov můj? Mezi
vámi domov můj!“ Rázem získal srdce svých farníků. Již za
jeho krátkého pobytu byly slaveny jeho jmeniny se značnou
okázalostí. Za biskupské vizitace 13. 6. 1894 bylo biřmováno
737 věřících. Hostiny na faře bylo přítomno 31 osob. Mezi hosty byli nejen kněží ale i představitelé města. Při této příležitosti byl březnický farář jmenován biskupským notářem. 25.
října 1894 byla fara povýšena na děkanství a farní kostel na
děkanský. Bylo tak vyhověno žádosti starosty města a zastupitelů. Ve své žádosti uvedli tyto důvody: Březnice je starobylé
město, sbíhá se zde 5 okresních silnic, je důležitým železničním uzlem, má velkolepý kostel a historický význam měla
v minulosti jezuitská kolej. Žádost byla přednesena již při biskupské vizitaci, souhlas vyjádřilo i c.k. místodržitelství a c.k.
ministerstvo kultu a vyučování. 8. 11. deputace z města v čele
se starostou R. Tillem a jejími členy mlynářem J. Kottem, starostou z Martinic J. Baštou a děkanem T. Fabiánem poděkovala
na biskupství za významné povýšení. V Březnici byla 18. 11.
1894 velká oslava za účasti všech spolků, městské rady, školních dětí a množství lidí. V poledne byl na děkanství slavnostní oběd na počest městské rady, za účasti kněží a významných
hostů, včetně zástupců spolků. Účastníci poslali děkovný telegram biskupovi. Ten odpověděl: „Za vzácné vzpomínky při radostném hodu a kvasu přátelském mně věnování vzdávám veleváženým účastníkům nejvroucnější díky a sdílím s veškerou
zbožnou osadou Březnickou upřímnou radost nad povýšením
tamější fary na děkanství. Martin Josef Říha, biskup.“ Z dalších zápisů připomínám jubilejní pou na Svatou Horu 22. 6.
1897 (na památku pouti z Březnice v roce 1647). Zúčastnilo se
jí 1 100 lidí. 14. 10. 1898 v 10 hodin dopoledne byl požehnán
nový hraběcí lihovar za panskou oborou. V roce 1902 se T. Fabián odstěhoval do Veselí nad Lužnicí, kde si koupil domek.

V měšanské škole zanechal „Příspěvky ku kronice Březnické“.
Do kroniky děkanství je zapsal zřejmě ve zkrácené verzi další
děkan - František Šácha. Ten byl již v roce 1925 slepý a hluchý,
proto byl povolán do Březnice Stanislav Suda (narodil se 16. 6.
1879 v Předmiři, jako syn řídícího učitele). Měl za sebou bohatou životní zkušenost vychovatelskou ve šlechtických rodinách,
jako kaplan, katecheta a od 27. 7. 1914 – 30. 11. 1917 i jako
účastník na frontě 1. světové války. V záznamech do kroniky
navázal na své předchůdce. Jeho zápisy končí rokem 1945.
Vedle církevních pamětí je v jeho zápisech množství událostí
v městě z meziválečného období. Výborná je jeho kniha „Březnické kostely“. V kronice jsou vzpomenuty volby v roce 1927,
kdy byl S. Suda zvolen za lidovou stranu do zastupitelstva
města a stal se 2. náměstkem starosty. Velmi si vážil starosty
C. Hoška, což je zřejmé u zápisu jeho smrti v roce 1927. Pohřeb
oblíbeného starosty vypravilo město z městské čítárny. C. Hošek byl 32 let zastupitelem a 23 let starostou města. Velkou
událostí byla Krajinská výstava v roce 1928. Mezi významnými
osobnostmi byl S. Suda členem užšího výboru. V roce 1928 se
konal v Březnici sjezd lidové strany a Orla. Při této příležitosti
byla sloužena slavná mše svatá, byl uspořádán tábor lidu před
radnicí za přítomnosti poslance P. Staška. Manifestačního průvodu se zúčastnilo 35 kněží a přes 1 000 lidí. 12. srpna 1928
uspořádali lidovci a Orel v Dobré Vodě dožínky. 6. 12. 1928 byl
přestěhován dosud samostatný březnický okres do Blatné, kde
byl zřízen nový okresní úřad. Rok 1929 začal silnými mrazy
trvajícími tři měsíce. Největší mráz vrcholil teplotou – 39°C,
tento rok byl nejstudenějším od roku 1775. Na Vlčavě byl led
silný 75 – 80 cm, místy řeka promrzla až na dno. (Silný mráz
byl také v noci z 15. na 16. května 1934, který rozhodl o příští
úrodě ovoce. Ukrutná zima byla i v roce 1940, kdy po deštivém
podzimu nastaly mrazy trvající 3 měsíce, takže téměř všechny
ovocné stromy pomrzly). Po složitém jednání byl odkoupen
dům č. 73 od K. Chaloupské pro Družinu sv. Kláry. Svěcení tohoto sociálně potřebného domu se konalo 16. srpna 1931. V 1.
patře využívala prostory lidová strana a Orel. V přízemí byla
dětská opatrovna, byt pro sestry charity, které se staraly o nemocné. Při obecních volbách v roce 1931 získala lidová strana
6 mandátů a děkan S. Suda byl opět zvolen 2. náměstkem starosty Josefa Kropše (národní socialista). Události 15. března
1939, kdy za nepříznivého počasí německými vojsky byly obsazeny Čechy a Morava, komentuje slovy: „Pán Bůh se na tu nespravedlnost nemůže dívat. Stali jsme se přes noc protektorátem“. Příznačná jsou i jeho slova v roce 1942. Tehdy byly sejmuty z věží zvony. „Mladí lidé jsou odváděni za otroky do Němec. Bože smiluj se! Letos pouti na Svatou Horu byly zakázány!“ Výmluvná slova! Jsou v plném souladu s děkanovým charakterem. V závěru připomínám, že i po válce byl krátce členem MNV.
PhDr. Jaroslav Kozlík
Další pokračování v BN.

KAPLE SV. JOSEFA NA VINICI
Bozeň o.s. Spolek rodáků a přátel Březnice ve spolupráci s městem nechaly opravit kapličku sv. Josefa na Vinici.
Nyní bude slavnostně posvěcena. V kronice děkanství, jejímž obsahem jsme procházeli, je tento zápis: „6. října 1907
posvětil, byv k tomu kapitolní Konzistoří v Budějovicích oprávněn, za asistence Jana Bejčka, katechety, Matěje
Nováka, kooperátora, a Ludvíka Matoušů, zámeckého kaplana, vesměs z Březnice, František Šácha děkan kapličku
ke cti sv. Josefa na Vinici, kterou dal svým nákladem zbudovati veleb. Pán Ludvík Strouhal bývalý zámecký kaplan
v Březnici.
O její udržování v dobrém stavu postaral se tím, že složil v důchodu panství Březnického sto korun, které dány
byly na knížku městské spořitelny v Březnici a táž v pokladně důchodu panství Březnického uchována, čímž panství
Březnické přijalo povinnost o udržení v dobrém stavu o tuto kapličku pečovati.“
Z výše uvedené kroniky vypsal PhDr. J. Kozlík
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KULTURA

Město Březnice
a Kulturní gang o.s.
Vás zvou na

koncert

Tomáš Klus
KD Březnice
Pátek 8. dubna 2011
v 19.00 hodin
Vstupné 200,- Kč v předprodeji,
na místě 220,- Kč.
PŘEDPRODEJ vstupenek
v Městské knihovně
a Infocentru Březnice.

SWINGOVÝ ORCHESTR
FOREVERGREENS
se svými sólisty
Vá s s r d e è n ì z v e n a

SWINGOVOU
TANÈÍRNU
v sobotu 26. 3. 2011
od 19.30 hodin
v Kulturním domì v Bøeznici
Øídí Tomáš Bláha
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MC / MŠ

Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m a t e r s k a c e n t r a . c z / b r e z n i c e
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

BŘEZEN 2011
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek
od 9.00 do 12.00 hod.
úterý
od 10.00 DIVADÉLKO OD IVY + SVAČINKY OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
od 15.30 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Libuší Fořtovou
od 17.15 FRANCOUZŠTINA pro začátečníky s Pavlínou Heverovou
od 18.15 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Heverovou
středa
od 8.00 ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 13.15 DIVADELNÍ DÍLNA s Ivou Češkovou
od 15.00 VÝTVARNÁ HODINKA pro děti 5-10 let s Alenou
Smotlachovou
od 17.00 NĚMČINA pro začátečníky s Renátou Cvrkovou
pátek
od 8.00 ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 LALALA A TANYNY – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší
od 17.00 POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let s Lenkou Jorovou
od 19.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Evou Štefanovou

Mimořádné akce
11. 3. od 9.30 hod. Beseda – mléčná výživa vs. krabicové kravské mléko
– povídání s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou

1. MŠ Březnice
Rok s rokem se sešel a pro
nás děti byl hned na začátku něčím vyjímečným. Poprvé nás čekal bruslařský
výcvik na zimním stadionu
v Příbrami. Přípravy byly
veliké a když konečně nastal ten den, sbalily jsme do
batůžku brusle, teplé rukavice, helmy, chrániče a hurá
na led. Hned po první lekci
jsme zjistily, že z nás žádné
krasobruslařky, ani hokejisté tak snadno nebudou, že
to bude ještě pěkná dřina.
Co vypadá jednoduše, ve
skutečnosti tak snadné
není. Byly jsme rozčarovány tím, jak se na ledě směšně potácíme a občas i svoji
rovnováhu neudržíme. Oporou nám byly naše maminky, které s námi výcvik absolvovaly. Po několika lekcích se našim
instruktorům podařilo z nás udělat slušné bruslaře a z toho
jsme měly radost. Velkou motivací pro nás bylo také to, že
ti nejlepší z nás se zúčastní vystoupení jako učinkující na závěrečné lední revue.
V únoru jsme navštívily svoje kamarády v prvních třídách,
poté jsme úspěšně absolvovaly zápis do prvních tříd ZŠ. Zhlédly jsme filmové představení Broučkova rodina a divadelní představení Divadélka Romaneto, které se nám velmi líbilo. Nezapomněly jsme ani na tradice Masopustu, spojené s dětským
karnevalem, na který se vždy moc těšíme.
A co nás čeká v březnu? Při Dnu otevřených dveří a zápisu do
MŠ přivítáme nové kamarády, a pak už přijde jaro a s ním Velikonoce, kdy si společně vyzdobíme školu a vyrobíme nějaké
pěkné dárky.
Za děti a zaměstnance 1.MŠ
Bohumila Formánková

15. 3. od 10.00 hod. Výroba Morany
18. 3. od 10.00 hod. Vynášení Morany
• ve spolupráci s 1. MŠ Březnice

24. 3. od 16.00 hod. Přednáška – Finanční gramotnost
• jak vytvářet finanční rezervy, pojištění v rodinách, úvěry na
bydlení, jak se orientovat v nabídkách a na co si dát pozor

25. 3. od 9.30 hod. Míčkování – aneb jak usnadnit
dětem odkašlávání
• ukázka rehabilitační techniky vhodné pro onemocnění dýchacích cest

29. 3. od 10.00 hod. Just a Nahrin
– prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
JUST a Nahrin Jany Pobříslové v herně MC

28. 3. – 8. 4. JARNÍ DÍLNY
28. 3. od 15.00 hod. Látková vajíčka – vhodné pro nejmenší
děti
31. 3. od 16.00 hod. Batikování – vhodné pro starší děti
a (pra)rodiče
4. 4. od 16.00 hod. Drátkování – vhodné pro starší děti a
(pra)rodiče
7. 4. od 15.00 hod. Papírové ozdoby do oken – vhodné pro
nejmenší
P ř i p r a v u j e m e na duben:
Jarní burza 11. - 15. 4., Kanimůra, FIMO dílna

Přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
do 1. a 2. mateřské školy v Březnici
na školní rok 2011/2012 se koná
v pátek 25. 3. 2011
v budovách MŠ.
Doba konání zápisu:
9.00 – 11.00 hodin
13.00 – 15.00 hodin.
Potřebné doklady k zápisu: občanský průkaz rodiče.

Máte-li zájem podívat se do mateřských škol
ještě před dnem zápisu, můžete využít

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vždy od 9.00 hod.
KDY?
1. mateřská škola Březnice – 8. 3. 2011
2. mateřská škola Březnice – 17. 3. 2011
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelka 1. MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková
Ředitelka 2. MŠ Březnice Miroslava Macháčková
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PROJEKT „ŽIDÉ V BŘEZNICI“
V uplynulých měsících připravily paní učitelky Ottová
a Čížková pro osmé třídy projekt “Židé v Březnici“. Byl
rozdělen na tři části.
První část projektu se odehrávala v pondělí 20. 12.
2010. Nejdříve nás paní učitelky rozdělily do několika
skupin a každé skupině zadaly určité téma. Skupiny
měly čtyři hodiny na vyhledávání informací v počítačové
učebně, byla možnost využít také knihovnu. Další dvě
hodiny jsme sbírali informace a plnili úkoly v terénu na
připraveném tematickém okruhu. Cílem bylo vyluštit tajenku. Hledali jsme 7 schránek s úkoly, které byly ukryty
na cestě od židovské branky na židovský hřbitov. Nejzajímavějšími památkami, které jsme měli možnost navštívit, byla židovská synagoga a židovský hřbitov. Tímto
tematickým okruhem skončila první část projektu.

Druhá část projektu proběhla v úterý 4. 1. 2011.
V této části prezentovaly skupiny ve dvou odpoledních
hodinách výsledky své práce o zadaných tématech před
ostatními spolužáky. Vyprávělo se o židovství, židovských zvycích, rasismu, antisemitismu atd. Příspěvky
některých spolužáků byly opravdu zajímavé. Strávili
jsme společně příjemné odpoledne a dozvěděli jsme se
spoustu nového o městě, ve kterém žijeme a o naší historii.
Třetí část projektu následovala další úterý 11. 1. 2011.
Tato poslední část projektu byla nejzajímavější, protože
jsme navštívili židovskou synagogu v Březnici. Návštěvu zpestřila ukázka židovské svatby v podání Štěpána
Stehlíka a Terezy Tůmové, také jsme si s hudebním doprovodem našich spolužáků společně zazpívali židovský
nápěv.
Tento projekt byl pro nás nejen poučný a zajímavý, ale
také zábavný.
Jan Korecký a Dan Prokop 8.C
ZŠ Březnice

VE VYBÍJENÉ PATŘÍME MEZI NEJLEPŠÍ V OKRESE
Začátkem ledna se v Příbrami uskutečnilo každoroční klání žáků 1. - 3. tříd
základních škol ve vybíjené. V silné konkurenci deseti družstev získali nejprve naši chlapci krásné druhé místo, když ve finále
podlehli o pouhý jeden bod
družstvu Dobříše a o týden
později dívky nenašly přemožitele a obsadily příčku
nejvyšší.
Všem děkujeme za reprezentaci školy i našeho města
a těšíme se na jejich další sportovní úspěchy.
M. Gardoňová

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE
Dne 8. února 2011 se v Příbrami konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Z naší školy se této
soutěže v kategorii II.A (kategorie II.A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol) zúčastnili dva žáci: Josef
Kocík ze třídy 8.C a Petra Berkovcová ze třídy 9.B.
Josef Kocík se umístil na 2. místě a Petra Berkovcová na 3. místě. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a gratulujeme!
Petra Ottová, ZŠ Březnice
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NA STEJNÉM MÍSTĚ VE STEJNOU DOBU
Lyžařský výcvik se na březnické Vyšší a Střední odborné škole organizuje spoustu let, těch posledních osm na stejném místě a přibližně ve stejném termínu.
Sportovní areál Lipno je pro náš záměr ideální. Široká, tisíc
třista metrů dlouhá Jezerní sjezdovka je upravená pro začátečníky a „pilovače“ stylu. Promenádní, Školní, Dámská, Pánská a
Střecha je určená těm, kteří již nějakou zkušenost s lyžováním
vlastní a mají rádi, když to na lyžích, případně svowboardu sviští.
Zprávu z kurzu posíláme v den, ke kterému polehku směřoval celý výcvik – den věnovaný závodům ve slalomu. Průběh
soutěže byl bezproblémový, všichni traoví komisaři plnili
vzorně úkoly, závodníci nastupovali včas a s nadšením. Tra
zvládli i začátečníci.
Vybavuje se mi úsměvný zážitek…Ústřední postavou je jeden
z našich studentů, habán více než 180 cm vysoký kluk, který
poprvé ve svém životě obul lyžáky před čtyřmi dny zde na Lipně. Po dvacetiminutovém výcviku, kdy pomalu začal zjišovat,
jak zrádná jsou ta „prkýnka“, která jsme mu připevnili
k botám, projel kolem malého špuntíka, jehož drobnou postavu
jistila maminka na laně a ladně se složil mezi nízké smrčky
mimo sjezdovku. Přihlížející maminka se chvíli radila se svým
čtyřletým synem a pak na nás mezi ty smrčky volá: „My vám

ten špagát na hodinku půjčíme,
chcete?“ Ta představa nás s Matějem pobavila…
Měla by ho vidět
dneska, obloučky
smykuje jak podle
předlohy a „pluh“
použije právě jen
v případě, když se
bojí, aby neohrozil podobného klučinu. I závody ve slalomu
zvládnul bezpečně, domů si veze diplom za největší zlepšení
v kurzu a co je nejdůležitější, odváží si i poznání, že lyžování
může patřit mezi jeho oblíbené sporty.
Zpátky ke slalomu. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků, rozděleni
byli do dvou kategorií – lyže a snowboard. Na prvních místech
se umístnili Robin Verner ve slalomu a Michal Ješina ve snowboardslalomu.
Během týdenního pobytu na Lipně měli studenti i další možnosti, jak se sportovně vyžít, ale to už je na jiný článek.
Lenka Peteláková

TÝDEN NA LYŽÍCH UTEKL JAKO VODA
Studenti VOŠ a SOŠ Březnice se právě vrátili z lyžařského
kurzu ze Skiareálu Lipno na Šumavě, třetího nejlepšího zimního střediska v naší republice.
Kromě základního lyžařského a snowboardového výcviku na
účastníky čekal i pěší výlet do nedalekého Frymburku na čaj a
otestování místní bobové dráhy. Nechyběl ani závěrečný závod
ve slalomu s cenami, které věnovalo SRPŠ při škole. Lipenský
areál nabízel ještě i další možnosti sportovního vyžití jako pla-

Pivovar HEROLD Březnice a.s., Zámecký obvod čp. 31,
262 72 Březnice
si dovoluje oznámit všem svým příznivcům a patriotům zlatavého moku, že se nám v době kdy slavíme 505 let, podařil husarský kousek - opět uspět v odborné degustační soutěži na
21. reprezentačních slavnostech piva v Táboře s naším pivem
HEROLD BOHEMIAN GRANÁT LAGER (14 % polotmavé
speciální pivo), které se v anonymní
degustační soutěži ve své kategorii (ze 37
vzorků piva) probojovalo do finále Zlaté pivní
pečeti 2011 a obsadilo krásné 1. místo tj.
„ZLATOU PIVNÍ PEČEŤ 2011“.
Dále pak pivo HEROLD BOHEMIAN WHEAT LAGER
(12 % světlé kvasnicové pivo – ze 33 vzorků piva) získalo 3.
místo tzn.
„BRONZOVOU PIVNÍ PEČEŤ 2011“.
Soutěže se v jednotlivých kategoriích účastnilo více než 53 pivovarů z České i Slovenské republiky, Polska, Rakouska, Belgie,
Německa a Ruska.
Ocenění „ZLATÁ ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ 2011“ navazuje na
úspěšný loňský rok 2010, kdy bylo pivo HEROLD BOHEMIAN
BLACK LAGER (13 % tmavé speciální pivo) oceněno rovněž
1. místem ve své kategorii a získalo rovněž „Zlatou pivní peče

vecký bazén s vířivkami a přírodní bruslařskou dráhu (nejdelší
na světě), ale na ty již nezbyly síly v tak náročném celodenním
programu.
Týden na horách utekl jako voda, a jak se nám studenti svěřili, klidně by si pobyt na Šumavě ještě prodloužili. To bohužel
nejde, ale příští rok na sjezdovkách opět na viděnou.
Zapsal: Mgr. Oldřich Motáň
Vyučující TEV a instruktor lyžařského výcviku

2010. Tato ocenění nejsou v letošním roce 2011
ojedinělá – uspěli
jsme již získáním
prestižních ocenění „ Potravinářský
výrobek Středočeského kraje za
rok 2010“, a to
hned pro dva výrobky – pro 13 %
tmavé speciální pivo HEROLD BOHEMIAN BLACK LAGER a
12 % světlé svrchně kvašené pivo HEROLD BOHEMIAN
WHEAT LAGER a do pětice v tomto roce.
V sobotu 19. února 2011 nám byla předána cena za 2. místo
v kategorii nejhezčí etiketa roku 2010 od Generální rady klubů sběratelů pivních kuriozit – není to snad jen proto, že od
roku 1506 uběhlo 505 let, kdy jsou zaznamenány první písemné zmínky o existenci zámeckého pivovaru, ale asi a hlavně
proto, že všichni zaměstnanci se svojí svědomitostí a pílí snaží
obstát na konkurenčním trhu jak v tuzemsku, tak hlavně
v zahraničí.
Na závěr mi dovolte se rozloučit pivovarským pozdravem „Dej
Bůh štěstí!“ a zvěstovat všem „Dobré pivo ještě žije!“
PINKAVA František, Head brewer - sládek pivovaru
f.pinkava@pivovar-herold.cz
Pivovar Herold Březnice, Zámecký obvod 31
262 72 Březnice u Příbrami, Czech Republic
www.pivovar-herold.cz, tel. +420 318 682 047
fax: +420 318 682 546
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Zdravím všechny čtenáře Březnických novin,
velice rád bych se vám představil, mé jméno
je Robert Nečas, jsem studentem Střední
odborné školy v Březnici v oboru informační
technologie a chystám se poskytnout vám
každý měsíc informace z oboru, který studuji. Samozřejmě bych nechtěl pouze psát
články na vlastní tématiku, proto jestli
máte nějaký nápad nebo otázku, obrate se
na můj e-mail Robert.Nečas@seznam.cz.
Dnes začneme s něčím jednodušším, přesto zajímavým. Asi
každý slyšel o pojmu internet.
Internet alias internetová celosvětová sí (sí sítí), ve které
se spojují počítače pomocí protokolu TCP/IP (sada protokolů
pro komunikaci v počítačové síti).
Neznámější poskytovanou službou internetu je tzv. WWW
(World Wide Web – kombinace textu, grafiky a multimedií propojených skrz hypertextové odkazy) a e-mailu (elektronická
pošta), ale samozřejmě i mnoho dalších služeb. Mnoho neznalců si spojuje WWW a internet, přestože WWW je „jenom“ jedna
ze služeb, které internet nabízí.
Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují
jeho jednotlivé síové uzly. Uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení. Každý počítač připojený k internetu má
v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu. Pro snadnější
zapamatování se místo IP adres používají doménová jména.
Slovo Internet pochází z mezinárodní (původně latinské)
předpony inter (česky mezi) a anglického slova net (network,
česky sí). Původně šlo o označení jedné ze sítí připojených
k Internetu, avšak došlo k zobecnění pojmu, který dnes označuje celou sí.
První vizi počítačové sítě nalezneme v povídce z roku 1946.
V únoru 1958 byla založena agentura ARPA (později DARPA,
v podstatě grantová agentura pro řešení krátkodobých projektů

SK Březnice 1918
Vás srdečně zve na

Sportovní
taneční zábavu
která se uskuteční

12. března 2011

od 20 hodin
v Kulturním domě v Březnici
O Vaši zábavu se bude starat
hudební skupina „GOLF”
Vstupné včetně místenky 70,- Kč
P ř e d p r o d e j vstupenek od 25. 2. 2011
Hráčský klub Kott stadion

v malých týmech), která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího
technologického postavení USA.
Dne 29. října 1969 byla zprovozněna sí ARPANET se 4 uzly,
které představovaly univerzitní počítače v různých částech
USA. Sí byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno
zničitelné centrum a používala pro přenos dat přepojování paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které
jsou směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby se
počet připojených počítačů i uživatelů neustále čím dále tím
rychleji zvyšuje.
1984
1987
2009
2010

–
–
–
–

k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů
v síti je propojeno 27 000 počítačů
1,8 miliardy uživatelů
2 miliardy uživatelů

Závěrem – u internetu platí stejná pravidla jako u ohně,
Internet dobrý sluha, ale špatný pán, proto dávejte si pozor na
internetu, a už kvůli virům, nebo kvůli závislosti na sociálních
sítích či hrách.
Robert Nečas
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

■

■
■

2. 3. – 31. 3. 2011 – prodejní výstava ručně šitých kabelek paní Hany Patlejchové
14. 3. 2011 v 17 hodin – přednáška s RNDr. Lenkou Slavíkovou Léčení láskou – další pokračování
volného cyklu
22. 3. 2011 od 17 hodin – Havajské ostrovy –
putování po havajských ostrovech s manžely Špillarovými
Tématická výstavka knih „Jaro na zahrádce“
V rámci měsíce března je po celý měsíc registrace nových čtenářů zdarma a amnestie pro zapomnětlivé

Oddělení pro děti na ZŠ
■

■
■
■
■

Březen měsíc čtenářů – registrace nových čtenářů na rok zdarma, amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
– odpuštění poplatků z prodlení
9. 3. – miniturnaj v piškvorkách
19. 3. – březnová tvůrčí dílna „Záložky do knihy“
– spojeno se soutěží o nejhezčí záložku
Koncem měsíce března – vyhlášení regionální soutěže
pro starší děti Detektivní pátrání
„I kniha umí pobavit“ – tématická výstava zábavných dětských knih plných návodů a receptů proti
nudě

Po dobu jarních prázdnin je dětské oddělení knihovny
uzavřeno.

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvo u

na prodejní výstavu

KABELKY
HANY PATLEJCHOVÉ

Městská knihovna
a Infocentrum
od 2. 3. do 31. 3. 2011

KULTURA
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Zajímavé tituly knih a novinky
Goldflam Arnošt – Písek a jiné kousky – výbor z her Arnošta
Goldflama zahrnuje jeho nejvýraznější a nejosobitější dramatické
texty
Havel Václav – Zahradní slavnost – Havlova divadelní hra ze
šedesátých let
Richtárová Eva – S ovocem a zeleninou zdravěji – vitamíny a
minerály je třeba doplňovat v průběhu celého roku
Špillarovi Lenka a Václav – Pod africkým sluncem – Keňa,
Tanzanie, Zanzibar – tentokrát Vás manželská cestovatelská dvojice zve na putování po třech regionech východní Afriky; maličko
netradičně s přítelem Petrem a jeho rodinou…
Podbrdsko XVII/2010 – vydal Státní okresní archiv Příbram a
Hornické muzeum Příbram
Poradce 2011/1 – Spotřebitelský úvěr – zákon s komentářem, paušální daň, paušální výdaje, pořízení majetku na úvěr, novela zákona
o platebním styku
Poradce 2011/2 – Zákon s komentářem o zaměstnanosti, automobil v podnikání, DPH a pohledávky, prodej podniku
Poradce 2011/3 – Živnostenský zákon s komentářem, přenesení
daňové povinnosti na příjemce plnění, základ daně z příjmů fyzických osob
Poradce 2011/4 – Daňový řád, základní zásady správy daní
Volný Sláva – Každému rakev – neuvěřitelná kniha o společenství lidí, které spojuje pražský pohřební ústav
Suvorov Viktor – Poslední republika – Proč Sovětský svaz
prohrál druhou světovou válku – 1. a 2. díl – knihy slavného
„skandalisty“ o 2. světové válce
Česal Aleš – Tajemná místa Čech – vydejte se na cestu za nejzajímavějšími objevy české historie
Pokorný Karel – Hrad a chodba tajná – tajemná podzemí a
skryté poklady hradů, zámků, tvrzí, klášterů a měst
Lank Vladimír – Přehled matematiky a fyziky v kostce – pro
střední školy
Michorová Eva – Všechno v pořádku, slečno Karpíšková –
vtipná a svěží próza, která každé čtenářce připomene něco ze života
Michorová Eva – Jedna jediná noc s inženýrem Kuželem – tři
nerozlučné kamarádky z gymnázia řeší spoustu dívčích problémů…
Chvojková Marie – Pozdě – svěží a věcné vyprávění autorky, která odhaluje mnoho ze svého života
Němcová Helena – Irena – strhující vzpomínky stárnoucí ženy,
která byla okolnostmi donucena k životu ve lži…
Čermák Miloš – Jak se skáče na špek – vtipná kniha o mladém
novináři
Williams Tennessee – Osm smrtelnic posedlých – šest povídek
ze života svérázných žen
Bateman Colin – Sean na mušce – detektivní román s černým
humorem, rychlým spádem a vtipnými dialogy
Cílek Václav – Orfeus – kniha podzemních řek – autor, geolog,
klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy, ve své další knize píše
o podzemních řekách a jeskyních
Světlík Eduard – Dámská volenka – třináct povídek, jejichž
hlavními hrdiny jsou muži a jejich ženské protějšky
Brownová Janet – Darwinův původ druhů – biografie
Richter Karel – Apokalypsa v Karpatech – boje na Dukle bez
cenzury a legend
Suvorov Viktor – Akvárium – příběh o fungování sovětské vojenské rozvědky
Hrachovcová Alena – To chce jen klid a zhluboka dýchat –
vtipná kniha vzpomínek
Larsson Stieg – Milénium – Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka,
která si hrála s ohněm, Dívka, která kopla do vosího hnízda
- populární trilogie, kterou spojují hlavní hrdinové – Lisbeth Salanderová (tajemná punkera a hackerka) a Mikael Blomkvist (novinář)
Walden Laura – Půlnoční rituál – Sofie zdědí po matčině smrti
dům na pláži a nemalou hotovost, ale kde se vzal takový majetek…
Javořická Vlasta – Hruška v poli – vesnický román
Šulc Viktorín – Příští stanice smrt – zlatá šedesátá..., hrál se
bigbít, ale také se vraždilo; nové panoptikum hříšných lidí země české
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OCEÁNIE – PERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ
Manželé Lenka a Václav Špillarovi jsou autory řady výpravných cestopisných knih edice „Toulky světem“.
Plány svých cest si sami připravují a zajišují. S batohem na zádech, fotoaparátem, blokem a tužkou procestovali
celý svět. Hledají unikátní přírodní skvosty, navštěvují a poznávají zajímavé obyvatele. Své fotografie vystavovali
v mnoha galeriích po celé republice. K nám do Březnice zavítají manželé Špillarovi poprvé. Klasické diashow si žádá
dokonalé zatemnění, proto vás tentokrát 22. března zveme do březnického kulturního domu. Celou řadu cestopisů manželů Špillarových si můžete vypůjčit v Městské knihovně, nebo také zakoupit, společně s pohlednicemi
a kalendáři, přímo při přednášce.
Za Městskou knihovnu Petra Bartoníčková

Z DĚTSKÉ KNIHOVNY
Pomalu se blíží konec zimy a
všichni se těšíme na příchod
jara. I letošní
zimu se děti
u nás v knihovně nenudily.
Mohly si krátit čas nejen
čtením, ale i zábavnými aktivitami
naší
knihovny.
Spousta dětí
se zapojila do
již každoročně
tradiční výtvarné soutěže „Dopis pro Ježíška“, kde kreslily svá vánoční přání a tři
vylosovaní potom obdržely
malý dárek.
K
vánoční
výzdobě přispívali naši čtenáři vlastnoručně
vytvořenými
ozdobami, spoVyrábění krmítek
lečně jsme vyrobili dlouhý řetěz a ustrojili stromeček do veselého vánočního oblečku.
Během zimního období proběhla také výtvarná a literární soutěž o nejhezčí
zimní obrázek a verš, nazvaná “Barevné rýmy paní Zimy“. Zúčastnilo se
19 soutěžících a všichni jsme pak společně hlasovali o ten nejhezčí. S radostí
se děti zapojovaly i do dětských zábavných a soutěžních odpolední plných
kvízů a uvítaly v hojném počtu piškvorkový turnaj. Pro velký zájem mají
slíbeno v nejbližší době si jej zopakovat. V lednu jsem uspořádala soutěž ve
vyhledávání informací v knihách o zimním tématu, děti vyráběly malá krmítka pro ptáčky, která jsme pak společně zavěsily s potravou na stromky
před Základní školu. Ani na jaře se v knihovně lenit nebude. Každoročně se
připojujeme k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů. Ani letos tomu nebude jinak. Záměrem této akce je propojit čtenáře i nečtenáře mezi sebou. Celý
měsíc potrvá roční registrace nových čtenářů zdarma a nepořádníkům budou odpuštěny poplatky z prodlení. Všichni se opět mohou těšit na další
soutěžní kvízy, malou tvůrčí dílnu – výrobu záložek do knih. Na ty nejpilnější a především nejhodnější čeká nocování v knihovně. I během jarního období mohou všichni malí návštěvníci naší knihovny očekávat programy
v podobě soutěží, tvůrčího vyrábění, zábavy a dalších činností zaměřených
k dětskému čtenáři, jeho zájmu o knihu a četbu.

ČTEŠ RÁD
DETEKTIVKY?
Jsou Herkules Poirot,
Sherlock Holmes,
slečna Marplová
nebo Philip Marlow
tvoji hrdinové?

CHCEŠ SE I TY STÁT
DETEKTIVEM?
MYSLÍŠ, ŽE TI TO MYSLÍ?
KDK Příbram
a dětské oddělení knihovny
v Březnici

vyhlašují
regionální hru

„DETEKTIVNÍ
PÁTRÁNÍ“
pro čtenáře
od 9 do 16 let

od 1. března
do 30. září 2011
Všechny důležité informace
se dozvíte v dětské knihovně

BŘEZNICKÉ NOVINY

20

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
Když se řekne Čmelda a Brumda . . . určitě si všichni
představíte dva podnikavé čmeláčky, jejich pilnou maminku, neohrabaného Pučmelouda i strašidlo Čmelobuba. Jsou to příhody ze světa broučků známé z oblíbených televizních večerníčků, které si ale také můžete
přečíst v knihách Příhody včelích medvídků anebo Včelí
medvídci …… (tajenka).
Tajenku můžete přinést do konce měsíce března do dětské knihovny. Ze správných odpovědí bude vylosovaný
výherce odměněn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. MLÁDĚ KOČKY SE NAZÝVÁ…
2. STROM, NA KTERÉM ROSTOU ŽALUDY.
3. JAK SE NAZÝVÁ ROČNÍ OBDOBÍ, VE KTERÉM KVETOU STROMY?
4. JAKÉ JE JMÉNO DÍVKY, KTERÁ LÍTÁ NA KOŠTĚTI?
5. PILNÝ MRAVENEC S ČERVENÝM ŠÁTKEM OKOLO
KRKU, KAMARÁD BROUKA PYTLÍKA SE JMENUJE…
6. KDO PEČE HOUSKY A CHLÉB?
7. PŘÍBĚH PRO DĚTI SE ŠŤASTNÝM KONCEM SE NAZÝVÁ…
8. VĚC, KAM PATŘÍ ODPADKY SE NAZÝVÁ…
9. OSVĚŽUJÍCÍ KOPEČKOVÁ NEBO TOČENÁ POCHOUTKA V KORNOUTKU JE…
10. JMÉNO DÍVKY Z POHÁDKY PRINCEZNA ZE MLEJNA?
11. HODNÝ VOUSATÝ LOUPEŽNÍK, KTERÝ BYDLÍ V LESE
ŘÁHOLEC U MĚSTA JIČÍNA SE JMENUJE…
12. JMÉNO PEJSKA, JEHOŽ MAJITELEM JE HURVÍNEK?

VONÝ ČAS
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Z obyčejného sýru se dá připravit spousta dobrot. Nejsou
to jen klasické pomazánk
y nebo chuovk
y , pochutnat si
pomazánky
chuovky
můžeme třeba i na plněných rajčatech s nivou, skvělých
kuličkách nebo si doma připravit nakládaný hermelín.

Rajčata se sýrovou náplní
Přibližně 100 g nivy a 60 g másla utřeme do pěny spolu
se lžičkou citronu a špetkou soli. Do vzniklé báze zamícháme 10 dkg nakrájené šunky, kostičky z jedné cibule
a dužinu ze čtyř vydlabaných rajčat, která vzniklou
směsí naplníme. Můžeme dochutit pepřem a tymiánem.

Nakládáme
hermelín
Pro čtyři osoby pokrájíme
4 hermelíny na drobnější
kostičky a v míse zasypeme lžičkou sladké papriky, mletým pepřem, lžičkou tymiánu, lžičkou rozmarýnu, dvěma bobkovými listy a špetkou chilli.
Celé to promícháme se
dvěma deci kvalitního oleje. Necháme několik dní zrát
ve špíži nebo v lednici. Samozřejmě koření můžeme ještě
modifikovat a barvit podle své fantazie.

Plněný hermelín
Pro čtyři osoby si připravíme 4 hermelíny. Ty rozkrojíme a vydlabeme. To, co jsme vydlabali, smícháme s máslem, posekanými vlašskými ořechy, hrubě drceným pepřem, česnekem, pažitkou. Tuto směs koření a hermelínové hmoty vložíme zpátky do rozpůleného sýra, necháme
v lednici vychladit a před podáváním dozdobíme rajčaty
a ořechy.

Sýrové kuličky
Zhruba 10 dkg nivy ustrouháme se stejným množstvím
měkkého tvarohu a obojí smícháme se sklenicí brandy.
Přidáme špetku soli a hrst mletých vlašských ořechů.
Vytvoříme kuličky, obalíme v mletých ořechách a necháme v ledničce odpočinout.

Sýrová roláda
30 dkg eidamu vcelku – ponoříme jej v igelitovém sáčku
do vroucí vody – zhruba na 15 minut, až změkne. Mezitím přichystáme náplň – pracujeme rychle, protože při
rolování musí být sýr tvárný! Na náplň si připravíme
20 dkg šunky, kterou nahrubo nastrouháme. K tomu
přidáme lžíci másla, dva tavené sýry, tři pokrájená vejce
a dvě nadrobno nakrájené nakládané okurky. Změklý
eidam vyválíme na silikonové podložce, rychle potřete
připravenou hmotnou a srolujeme do rolády. Necháme
uležet v lednici a pak krájíme na kolečka.

Pivní pomazánka na topinky
Do menšího hrnce dáme lžíci másla, kterou rozředíme
plechovkou piva, dochutíme lžící hořčice a pomalu v tom
„roztopíme“ 20 dkg strouhaného tvrdého sýra. Vmícháme syrové vejce, sůl, pepř a zahustíme solamylem. Směs
potom mažeme na připravené topinky.
Redakce
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MĚSTO BŘEZNICE
GRATULUJE
Jen patnáct českých či československých tenistů dokázalo
v historii vyhrát některý z vrcholných grandslamů v kategorii
juniorů. Tím šestnáctým se v sobotu 29. ledna stal březnický rodák a odchovanec TC Vitality
Březnice, dnes hrající za Prostějov, Jiří Veselý. Je prvním českým juniorským vítězem v historii tenisového Australian Open.
Navíc v Austrálii vyhrál
kromě dvouhry
i čtyřhru.
Město Březnice
blahopřeje
k tomuto
úspěchu a těší
se na setkání
v reprezentačním
sále MěÚ.

BŘEZNICE A OKOLÍ
NA FILMOVÉM PLÁTNĚ
Vánoce s Alžbětou (27. 3.)- Hubertovi je padesát, je
to nabručený samotář, každé ráno sedne za volant zásobování a do večera zaváží zboží po venkovských prodejnách. Každodenní stereotyp mu naruší až přítomnost
přidělené mladičké závoznice Alžběty. Film nepatří
k nejlepším Kachyňovým dílům, pro nás je ale zajímavý
tím, že se celý odehrává na Příbramsku a krátce se
v něm mihne i Březnice.
Dětem jsou určeny dva březnové filmy Gulliverovy
cesty (6. 3.) a pokračování Letopisů Narnie (23. 3.).
Herecký koncert nabídne nový film s Julianne Moore
a Annette Bening Děcka jsou v pohodě (9. 3.). Něžná
tragikomedie s výborným scénářem a ještě lepším hereckým obsazením o sourozencích, kteří nemají doma tátu
a mámu, ale dvě mámy a biologického tátu se rozhodnou
najít.
Francouzský animovaný film o smutném konci světa
iluzí Iluzionista (16. 3.) vypráví nostalgický příběh
stárnoucího kouzelníka a jeho cesty světem. Skvělé je
zejména zpracování, kdy se tvůrci vrací zpět ke klasickým a tradičním nástrojům animovaného filmu.
Strhující podívanou slibuje jak sci-fi thriller Čtvrtý
druh (13. 3.), tak i dobrodružná historická fantasy
s Nicolasem Cagem Hon na čarodějnice (30. 3.). Čtvrtý druh jsme již uvedli v minulém roce, ale během promítání se nám porouchala jedna z promítacích mašin.
Objednali jsme ho znovu pro ty, kteří se nedozvěděli
a stále přemýšlí, jak je to s tou mimozemskou civilizací.
Maminky, na závěr pro Vás, každou první středu
v měsíci během školního roku promítáme krátké filmy
pro děti vždy v 9.00. Připojte se k mateřským školkám
a poj te do kina i s těmi ratolestmi, které ještě do školky
nechodí. Rádi Vás tu přivítáme.
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Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

přednášku a povídán
povídáníí
s RNDr
ou SL
AVÍK
OVOU
RNDr.. Lenk
Lenkou
SLA
VÍKOVOU

LÉČENÍ

LÁSK
OU
LÁSKO

Dalším tématem volného cyklu „Léčení láskou“
budou děti a rodiče.
ová
Tentokrát bude RNDr
RNDr.. Lenka Slavík
Slavíková
hovořit o tom, jak porozumět svým dětem,
dát jim správný příklad a nedělat chyby.
Láska a úcta, svoboda, respekt, zodpovědnost moje
a mých dětí, dobrý vzor, škola a jiné autority.

Těšíme se na vás v pondělí 14. 3. 2011
v 17 hodin v Městské knihovně
a Infocentru.

Cvičení pro ty, kteří chtějí jarní
sluníčko přivítat „ve formě“
POWER YOGA, ZUMBA,
PILATES, OWERBALLY,
SPINNING
PILATES (Základní škola Březnice)
Úterý
Čtvrtek

19.00 - cvičení s owerbally
18.00 - cvičení Pilates

POWER YOGA (sál Muscle Factory)
Úterý
Pátek

18.00 - Power yoga
18.00 - Power yoga

ZUMBA, BODYSTILING
Pondělí
Středa
Pátek
Pátek
Neděle

18.30
18.00
16.45
19.00
19:00

ZŠ Březnice
ZŠ Březnice
sál Muscle Factory
SPORTCENTRUM VITALITY
SPORTCENTRUM VITALITY

SPINNING (sál Muscle Factory)
Pondělí - Pátek 19.15 hodin
Doplňující informace získáte:

www.musclefactorybreznice.wz.cz
telefon 607 966 189
www.tenisova-skola.cz, telefon 318 543 329
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Jezdecká společnost EQUITANA

PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
V současnosti nás obklopuje mnoho sportů, z nichž některé
jsou tradiční a poměrně staré, další pak patří k novinkám posledních desetiletí. Parkurové skákání, se kterým vás chceme
seznámit, patří svojí podstatou k těm starším, i když méně
známým sportům. Přesto se jedná bezesporu o velmi atraktivní sport a to i z hlediska diváckého. O co se vlastně jedná?
Parkurové skákání je společný sport koně a jeho jezdce a spočívá v překonání řady překážek, které jsou oproti terénnímu
ježdění, kde se zdolávají překážky přirozené, vytvořeny uměle.
Závody se odehrávají na ploše s travnatým povrchem nebo povrchem vhodným pro jakékoliv povětrnostní podmínky, a to jak
venku, tak v hale. Tento prostor je nazýván kolbiště a musí
zaujímat plochu minimálně 3200 m2. Je to olympijský sport
pod patronací FEI (Fédération Equestre Internationale – Mezinárodní jezdecká federace), ale lze ho provozovat na téměř
libovolné úrovni. Dobrá jízda koně a jeho jezdce vyžaduje přesnost a pečlivost. Téměř každý kůň nebo pony dovede skákat,
ale ne všichni mají požadovanou techniku nebo vůli překonávat překážky.
Každé parkurové závody se řídí Všeobecnými a skokovými
pravidly. Pořadatel vydá propozice, které jsou dopředu schváleny ČJF (Česká jezdecká federace) a obsahují datum konání soutěží, jméno hlavního rozhodčího, ředitele, sekretáře závodů,
stavitele parkuru, technického delegáta a veškeré údaje o daných soutěžích. Česká jezdecká federace byla jako řádný člen
FEI zaregistrována po rozdělení Československa v roce 1993.

A jakkoliv se toto zdá poměrně jednoduché, není tomu tak.
My bychom Vás rádi postupně seznámili s řadou pojmů tohoto
jezdeckého sportu tak, abyste mohli jako diváci případně sledovat závody v parkurovém skákání, a již živě z tribuny některého pořadatelského závodiště v našem okolí, nebo například na
televizních obrazovkách či monitorech vašeho počítače, kde
můžete sledovat většinou záznamy závodů na speciálních internetových stránkách.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA, Martinice

PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ A JEHO HISTORIE
V minulém článku o parkurovém skákání jsme vás seznámili
s existencí tohoto sportu a nyní se spolu podíváme do jeho historie.
Za svůj vznik vděčí tento sport nejvíce důstojníkům britské
kavalerie, kteří skoky přes různé překážky považovali za vynikající trénink jak jezdce, tak i koně. Parkur se vyvinul ze
„závodů ve skákání“, které se konaly na různých přehlídkách
v Evropě i Americe na konci předminulého století. Byly to soutěže ve skoku do výšky a do dálky pro koně i jezdce, ale myšlenka překonání řady překážek byla v té době omezena na přirozené terénní překážky. Skákání se stalo olympijským sportem již v roce 1900 v Paříži. Zahrnovalo skoky do dálky a do
výšky a závod přes řadu umělých překážek na čas. V roce 1907
se konala v Olympii
v Londýně první mezinárodní přehlídka koní
a ukázalo se, že parkury jsou velice oblíbené.
Od té doby se po celé
Evropě a v Americe začaly pořádat soutěže
o velké ceny jako například Pohár národů. Ten
začal jako vojenská soutěž pro tři důstojníky
z jedné země, kteří soutěžili v uniformách. Dnes
se této soutěže účastní
dlouhá řada jezdců,
vždy po 4 z každé země
a to jak muži, tak ženy,
vojáci i civilisté.
V západní Evropě se
tento sport pěstuje ne-

přetržitě, v České republice byl díky názorům komunistického
režimu na pokraji zájmu a byl považován za buržoazní zábavu.
Ostatně, v této době koním nebylo obecně přáno, a to i díky
technickému rozvoji. Naštěstí existovala a existuje řada nadšenců a milovníků těchto zvířat, kteří dokázali i přes obecnou
nepřízeň společnosti zachovat jak chov koní, tak i jezdecký
sport jako takový. Známější zůstaly rozhodně rovinné a překážkové dostihy. Parkurové skákání se však v posledních 10 letech
těší velkému sportovnímu i společenskému zájmu, a tak je
možné, že se i v tomto jezdeckém odvětví přiblížíme vyspělému jezdeckému světu, a to na úrovni sportovní, společenské,
divácké a samozřejmě i chovatelské.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA, Martinice

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218, 318 682 453
E-mail:
infobreznice@volny.cz
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DUBEN 2011 – 22. 3. 2011 ve 12 hod.
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LIPATECH s.r.o. Hrnčíře
K Labeškám 190, Praha 4
+420 602 131 791
hrncire@lipatech.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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TV servis Rudolf Vaněk
Marie Kováříková, pojišovací poradce
Na Tržišti 503, 262 72 Březnice

Allianz pojišovny, a.s.

Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

Provozní doba:

Březnice, Rožmitálská 38 (vedle obuvi)

Út, Čt, Pá 16.15 - 18.00 hod.
nebo kdykoli po telefonické domluvě na č.

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

724 803 045

tel. 731 489 362, 602 482 114

AUTO – ŠVEJNOHA

TOPENÍ – VODA – PL
YN
PLYN

BŘEZNICE

Firma HANÍK

•
•
•
•
•
•

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

Telefon

777 336 705

P O T R AV I N Y
V HALE VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

ZNOVU

OTEVŘENY

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá 6.30 – 11.00 13.00 – 16.30 hod.
So 6.30 – 11.00 hod.
PEČIVO, CUKROVINKY, ALKOHOL, NEALKO,
CIGARETY, KOLONIÁL, DROGERIE a další

• Kompletní rekonstrukce bytových jader
• Montáž nových rozvodů pro rodinné domy
• Výměna stoupacích a ležatých rozvodů
• Kanalizační, vodovodní a plynové přípojky
• Strojní čištění odpadního potrubí
• Rekonstrukce kotelen
• Zajištění projektové dokumentace
• Na provedené práce záruka 5 let

Tel. 606 842 009, 732 151 811
e-mail: topenivodahanik@centrum.cz

ŽELEZÁŘSTVÍ Březnice
Renata Mázdrová
nabízí
Výrobu klíčů:
FAB, schránkových, autoklíče, tvarové, dózické
Broušení řetězů motorových pil
Broušení nožů, nůžek, seker, kalačů, vrtáků, dlát,
sekáčů, videových kotoučů, bruslí
* NOVĚ V PRODEJI: náhradní díly na jízdní kola (duše,
ventilky, hustilky, lepení, zvonky, šlahounky, lanka,…)
* Prodej nářadí NAREX, SKK,TUSON, Black&Decker
AKCE – 10% SLEVA na pracovní oděvy

MASÁŽE

Jitka Taterová

tel. 722 013 565 / e-mail: jitka.taterova@seznam.cz
V pohodlí Vašeho domova
Relaxujte ve svém vlastním prostředí
DOPŘEJTE SI PO ZIMNĚ KOMPLETNÍ DETOXIKACI ORGANISMU,
VYUŽIJTE MEDOVOU DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

Med se již po tisíciletí používá jako přírodní prostředek a to nejenom
vnitřně, ale i ve formě masáží. Medová masáž má blahodárný účinek
pro celé tělo, a to nejen z hlediska léčebného, ale také preventivního.
Je to velmi účinná detoxikační metoda. Při masáži medem jsou vysávány
staré usazeniny a toxiny, které se v průběhu let nashromáždily v těle.
Tyto usazeniny jsou vysávány nejen z měkkých tkání, ale i z kostí, a tato
masáž stimuluje reflexní zóny zad a tím i příslušné orgány. Během masáže
se konzistence medu mění, jelikož se vylučují do něj škodlivé látky z těla.
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Jsme tu pro Vás i v Novém roce 2011
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

- povinné ručení sleva až 65%
Jako dárek v r. 2011 k povinnému ručení Vám dáme
zdarma pojištění přívěsného vozíku a motocyklu,
dále zdarma živel (kroupy,voda) a střet se zvířetem,
a to vše do limitu 100.000 Kč bez spoluúčasti.

Vydělávají Vaše finance v bance
na DŮCHOD?
Penzijní fond Allianz má 3% zhodnocení.
Jednorázová Investice Rapidinvest - Zhodnocení
7 % ročně - pouze limitované množství.
Platby od Allianz pojišovny můžete u nás platit bez poplatku

Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Tel. 608 981 204, 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz
O t e v ř e n o : Po, ST 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Ladislav Sládek, generální reprezentant

3/2011
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Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás speciální nabídku.

• Hypoteční úvěry již od 3,89% - samozřejmostí
je kompletní vyřešení, od nabídek po realizci.
• Náš Zlatý investiční fond vydělal našim klientům
za loňský rok 27,34% a náš konzervativní fond
- Fond korporátních dluhopisů 8,37% .
• Veškerá administrativa ke stavebnímu spoření zřízení, ukočení, změny.
• Založení spořícího účtu zdarma, vedení zdarma.
Neplatíte některé pojistky zbytečně?
Chybí vám některé pojištění?
Platíte ve správné výši dětem na studia?
Potřebujete bydlet?
Platíte správnou výši důchodového spoření?
Využíváte možných až 54 000,- Kč, daňově výhodných
peněz na spoření?
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ INFORMOVAT!

Vaše kancelář České pojišovny a.s.
Náměstí 7, Březnice 262 72
Otevírací doba:

pondělí - pátek 9 - 12 13 - 17 hod.

Případně si můžete domluvit schůzku na tel. 318 682 161,
604 238 036

POZVÁNKA
na KONCERTY
19. březen 2011
SPIRITUÁL KVINTET
místo konání aula při ZŠ Jiráskovy sady 273,
Příbram, zahájení v 18.00 hodin

9. duben 2011
PAVEL ŠPORCL a doprovod
program VIOLINO VIRTUOSO
místo konání Divadlo Ant. Dvořáka Příbram,
zahájení v 19.00 hodin
Vstupenky na oba koncerty v prodeji
u paní H. Bimrové - Březnice, tel. 736 767 426,
M. Filipovské - doveze vstupenky až k Vám
- tel. 724 488 218,
Knihovna Jana Drdy Příbram,
a na koncert Pavla Šporcla ještě na
www.divadlopribram.eu

Oba koncerty jsou zařazeny do cyklu
Příbramské hudební večery.
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Příspěvky
do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem na
adresu infobreznice@volny.cz,
nebo přinést na disketě,
CD nebo flash disku,
napsáno v programu Word

(písmo Courier)
do redakce, která sídlí
v prostorách

Městské knihovny
a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.
Na tel. č. 318 682 453 si
ověřte, zda redakce Váš
příspěvek obdržela!
Texty uveřejněné v BN nesmí
obsahovat hanlivé, urážlivé,
zavádějící a poplašné informace
nebo informace s rasistickým
podtextem dle tiskového zákona.

Nabízím ke koupi
hrobové zařízení
– jednoduchá hrobka č. 219

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 100,- Kč ODMĚNY nabízím tomu, kdo přečte nevidomému v době od 8 do 10 hod. noviny nebo informace
z internetu. Tel. 602 124 563.

na březnickém hřbitově.

 PRODÁM zahradu v Březnici. Tel. 605 885 239.

Zájemci volejte na tel. 731 329 252.

 PRONAJMU byt v Březnici 1+0 a 1+1.
Tel. 606 842 009.
 PRONAJMU byt 3+1 v Březnici, ihned k nastěhování. Info na tel. 607 100 354, 607 826 181.

Nevíte kolik Vaše penzijní připojištění
vydělává?
Přijte se zeptat na naše.

 Jste si jisti že vás zaměstnavatel zajistí až do
důchodu? Vytvořte si již nyní zadní vrátka dalším
příjmem (VŠ, SŠ). Tel. 723 100 371.

Penzijní fond ALLIANZ
Martina Bláhová, Přední Poříčí 5, Březnice 262 72
Kontakt: 606 234 797
martinablaha@seznam.cz
Obchodní zástupce společnosti Allianz

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor k pronajmutí

Být ve správný čas
na správném místě!
HLEDÁME v oblasti financí schopné lidi
• stabilita firmy
• školení
• bezkonkurenční výdělky
Více informací na tel: 773 639 716

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

Kulturní dům - tel. 318 682 153
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KINO BŘEZNICE
2. 3. středa v 18.00 hod.

FOTŘI JSOU LOTŘI
Komedie USA 2010, český dabing
Nejhorší věc v životě Grega Jebala je jeho tchán – bývalý elitní
agent tajných služeb. Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se schyluje k velkému třesku, Greg se chce konečně stát hlavou rodinného klanu. A co na to tchán?
Režie: Paul Weitz
Hrají: Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman a další
Vstupné 42 Kč

Q

98 minut

Q

Přístupno

6. 3. neděle v 18.00 hod.

GULLIVEROVY CESTY
Rodinná, dobrodružná komedie USA 2010, český dabing
Obrovské dobrodružství v malém světě. Moderní pojetí klasické pohádky o Lemuelovi Gulliverovi, který se vypraví do Bermudského trojúhelníku a tam…
Režie: Rob Letterman
Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Amanda Peet a další
Vstupné 39 Kč

Q

84 minut

Q

Přístupno

9. 3. středa v 18.00 hod.

DĚCKA JSOU V POHODĚ
Komedie USA 2010, české titulky
Film o dvou dětech, jejich dvou matkách a biologickém otci.
Když se „děcka“ rozhodnou najít „bio-taku“, začíná všem nová
životní etapa, kdy jsou postupně znovu formulovány a definovány rodinné vztahy.
Režie: Lisa Cholodenko
Hrají: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo a další
Vstupné 44 Kč

Q

106 minut

Q

Přístupno od 12 let

13. 3. neděle v 18.00 hod.

ČTVRTÝ DRUH
Sci-fi thriller USA 2009
Zpozorování UFO je označováno jako první druh setkání
s mimozemskou inteligencí, shromáždění důkazů znamená
druhý stupeň, kontakt s mimozemšany je stupněm třetím.
Poslední, čtvrtý druh setkání, označuje únos. Film natočený
podle skutečných událostí z odlehlé části Aljašky.
Režie: Olatunde Osunsanmi
Hrají: Milla Jovovic, Elias Koteas, Will Patton…
Vstupné 42 Kč

Q

98 minut

Q

Přístupno od 15 let
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20. 3. neděle v 18.00 hod.

ČTYŘI LVI
Černá komedie USA 2010
Svérázná teroristická buňka ze severní Anglie plánuje útok, při
kterém má protéct mnoho krve. Jen se nemůžou shodnout, čí krev
by to měla být a co do vzduchu vyhodit. Režie: Christopher Morris
Hrají: Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed a další
Vstupné 44 Kč

Q

101 minut

Přístupno od 15 let

Q

23. 3. středa v 18.00 hod.

LETOPISY NARNIE:
Plavba jitřního poutníka
Dobrodružný film USA 2010, český dabing
Do kouzelného světa Narnie se tentokrát vydává mladší polovina sourozenců Pevensieových a do obrazu s plachetnicí je společně s nimi spláchnut i otravný bratranec Eustace. Kouzelný
svět Narnie se vrací! Režie: Michael Apted
Hrají: Ben Barnes, Liam Neeson, Bill Nighy a další
Vstupné 44 Kč

Q

114 minut

Q

Přístupno

27. 3. neděle v 18.00 hod.

VÁNOCE S ALŽBĚTOU
Film ČR 1968
Ponuré podzimní počasí, ponurá atmosféra hlubokého socialismu, nabručený řidič zásobování Jednoty a mladičká závoznice,
která neví, co si počít se životem. Celý film se odehrává na Příbramsku, uvidíte spoustu známých prodejen, návsí a ulic.
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Vlado Müller, Pavla Kárníková, Zdena Hadrbolcová a další
Vstupné 42 Kč

Q

91 minut

Q

Přístupno

30. 3. středa v 18.00 hod.

HON NA ČARODĚJNICE
Dobrodružný film USA 2010
Středověká fantasy ze 14. století, kdy se dva kamarádi vracejí
z křižáckých výprav do rodného města, zdecimovaného morovou epidemií. Jaký bude osud dívky obviněné z čarodějnictví
a rozpoutání epidemie? Režie: Dominic Sena
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman a další
Vstupné 42 Kč

Q

98 minut

Q

Přístupno od 12 let

P ř i p r a v u j e m e : Na vlásku, Černá labu, Nevinnost

Dětské představení: 9. 3. v 9 hod. Krtek a medicína
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.

16. 3. středa v 18.00 hod.

ILUZIONISTA

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Animovaný film Francie, Velká Británie 2010, české titulky
Příběh zestárlého iluzionisty, který putuje od vesnice k vesnici,
až jednou potká dívku, která opravdu věří tomu, že dokáže
dělat zázraky. Film podle nerealizovaného scénáře herce a režiséra Jacquese Tatiho z roku 1956.
Režie: Sylvian Chomet

12. 3. Sportovní zábava KD Q 20.00 hod.
15. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva

Vstupné 42 Kč

Q

90 minut

Q

Přístupno

KD – vinárna
18. 3. Oldies KD

16.30 hod.
21.00 hod.
22. 3. Cestopisná beseda KD – vinárna Q 17 hod.
26. 3. Swingový večer KD Q 19.00 hod.
Q

Q
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