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Z obsahu:  z jednání rady a zastupitelstva  z městaa  komunální volby  historie  fotostřípky
 z redakční pošty  MC Pampeliška  ZŠ  VOŠ a SOŠ  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

ZAVÍRÁNÍ
STUDÁNEK
Povídání a promítání
se spisovatelem
ONDŘEJEM FIBICHEM
o zázračných a léčivých studánkách.

26. 10. 2010 v 16 hodin
v Městské knihovně a Infocentru
Foto Ivana Řandová, verše Ondřej Fibich

Vážení občané,
v říjnu rozhodnete o budoucnosti a dalším rozvoji města Březnice. Konají se komunální volby a s nimi skončí i mandát současného vedení města. Ráda bych proto poděkovala všem zastupitelkám a zastupitelům za to, že zodpovědně vykonávali
funkce a svou pracovitostí i nápady posunuli naše město opět
o kousek dál.
Chtěla bych poděkovat také všem občanským sdružením,
spolkům, sportovním klubům, dobrovolným hasičům, skupině
zvelebující Stráž a také všem Bozním – baráčnické obci, nadačnímu fondu i spolku rodáků a přátel města Březnice za jejich dobrovolnou práci. Uspořádali pro nás nezištně a nadšeně
množství překrásných akcí, nadační fond pomohl i finančně.
Ráda bych prostřednictvím Březnických novin všechny občany města pozvala: přijte k volbám. Pokud jste spokojeni se
současným vedením, dejte mu hlas znova. Patříte-li do skupiny
lidí, kteří tvrdí, že se v Březnici nic neděje a nemění, vyberte
si nové zástupce. Ale nesete doma a nenechávejte to na jiných.
V Březnici se bude tentokrát o přízeň voličů ucházet více stran
a více kandidátů, než tomu bylo před čtyřmi lety. Na sedmi
kandidátkách najdete 108 jmen, vybírat si můžete z pěti politických stran - KDU-ČSL, ODS, ČSSD, TOP 09 a KSČM a dvou sdružení - Nezávislí 2010 – sdružení nezávislých kandidátů a Šance 2010 - sdružení politického hnutí „starostové
a nezávislí“ a nezávislí kandidáti.
Jana Krajmerová

Léta 2006 až 2010
Během uplynulých čtyř let se v Březnici udělalo mnoho dobrého a nového, ale zároveň se zde – stejně jako všude - nahromadilo dost problémů. Některé se povedlo vyřešit, ale samozřejmě, že se vše nepodařilo a asi nikdy nepodaří dořešit
ke spokojenosti všech obyvatel. Každé zastupitelstvo by mělo
na konci volebního období zveřejnit, jak hospodařilo. Zde je
tedy základní informace pro vás občany: hodnota vzrostla skoro
o dvacet milionů. V roce 2007 město vlastnilo majetek
za 694 111 294 korun. K 31. 12. 2009 se zvýšila tato částka
na 713 325 788 korun. A to i přesto, že se podařilo prodat například objekt bývalých kasáren v Dobré Vodě, dům číslo 82
V Koleji nebo pozemky v průmyslové zóně, majetek města se
nezmenšil, naopak. Dovolím si tedy tvrdit, že zastupitelé hospodařili s obecním majetkem zodpovědně a rozšířili jej dle programu volebních stran či sdružení.
Ráda bych zde ještě shrnula nejdůležitější věci a akce, které
se od našeho zvolení na podzim 2006 povedlo zrealizovat a na
něž jsme také získali dotace:

Rok 2007
• Zprovoznění skateparku – dotace Ministerstva vnitra ČR
• Vypracování zásad prodeje pozemků v Březnici a jejích částech
• Převod kasáren na město
(pokračování na str. 2)
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Rok 2007
(dokončení ze str. 1)

•
•
•
•

Oprava sociálního zařízení v kulturním domě
Výměna vstupních dveří na poliklinice
Výměna oken v domě číslo 21
2. etapa opravy tribuny – dotace Středočeského krajského
úřadu
• Oprava střechy domu čp. 10 – dotace z programu regenerace
• Rekonstrukce a přístavba 2. mateřské školy za 12,3 milionů
korun - dotace 5 miliónů z Ministerstva financí ČR
• Schválena smlouva o výstavbě Penny marketu

Rok 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalace hlásného profilu kategorie B v Zadním Poříčí
Zprovozněno zasílání SMS zpráv občanům
Oprava asfaltového povrchu v Blatenská ulice
Oprava komunikací v Dobré Vodě, Předním a Zadním Poříčí
a v Martinicích
Oslava 70. výročí založení baráčnické obce Bozeň
90. výročí založení SK kopaná Březnice 1918
Navázání kontaktu se stejnojmennou obcí Březnice u Zlína
Oprava velké tělocvičny na základní škole
Darování cisterny CAS 25 Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje místním dobrovolným hasičům
Zřízení stanoviště rychlé záchranné služby místo lékařské
služby první pomoci
Odsouhlaseno pořízení nového územního plánu
Oprava domu čp. 10 - okna, fasáda a výlohy - dotace z programu regenerace
Oprava střechy domu čp. 48 - dotace z programu regenerace

Rok 2009
• Rekonstrukce I. mateřské školy, vybudování prostor pro mateřské centrum Pampeliška za 9,7 milionu korun - dotace
Regionálního operačního programu 3,3 milionu korun
• 3. etapa opravy tribuny na stadionu - dotace Středočeského
krajského úřadu
• Pořízení a instalování tří radarů - dotace Středočeského krajského úřadu
• Oprava válečných hrobů na hřbitově – dotace Ministerstva
obrany ČR
• Nové silnice u novostaveb v Počapské ulici a u hřbitova
• Pokračovaly úpravy v konventu, kde se pracovalo na bytu
správce a východním křídle, v němž se plánuje galerie a muzeum
• Výměna výkladů na poště - dotace z programu regenerace
• Koupě pozemku pod hřištěm na stadionu
• Výměna kotle a rozvodů topení na stadionu
• Demolice komínu u kotelny K 15
• Nové veřejné osvětlení v Počapské ulici
• Nové autobusové čekárny v Předním Poříčí a Dobré Vodě
• Oprava sociálního zařízení ve 2. mateřské škole
• Výměna 3 úsekových šoupat v Bubovické ulici
• Pokračovaly přípravy nového územního plánu Březnice,
Dobré Vody, Předního i Zadního Poříčí a Martinic
• Oslava 130. výročí založení březnického sboru dobrovolných
hasičů
• Schválen projekt pro revitalizaci centrální části města Březnice

Rok 2010
• Prodej objektu v Dobré Vodě
• Byla akceptovaná žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zjištění ekologických škod v bývalém KOVU
• Akceptování žádostí o podporu ze Státního fondu životního
prostředí projektu Polikliniky Březnice - snižování spotřeby
energie
• Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životního prostředí His-
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torická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potencionálu
• Opravy sociálního zařízení na ZŠ – 3,1 milionu korun
• Oprava silnic v Boru a U Blatenky
• Probíhá výměna nefunkčního řídicího systému na úpravně vody

Do konce roku budou uskutečněny ještě tyto akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace veřejného osvětlení v Boru
Realizace veřejného osvětlení v průmyslové zóně
Realizace veřejného osvětlení Tochovická
Realizace veřejného osvětlení Kamenická - Blatenská
Výměna oken v domě číslo 67
Výměna oken v domě číslo 64
Výměna části oken v kulturním domě
Zakoupení nového parkovacího automatu
Oprava tribuny – 4. etapa – dotace Středočeského krajského
úřadu
• Oprava sochy Panny Marie Bolestné - dotace Středočeského
krajského úřadu
• Pokračují úpravy v konventu - dotace z programu regenerace
Nově zvolení zastupitelé mohou plynule navázat na naši práci,
protože jim zanecháváme připravené a nebo rozpracované projekty na tyto akce:
• Stavební úpravy 1. a 2. mateřské školy
• Prodloužení vodovodního řadu v Borské ulici
• Vedení vody a kanalizace v průmyslové zóně
• Zřízení sběrného dvora
• Výměna oken a zateplení budovy základní školy
• Další etapa renovace sociálního zařízení na základní škole
• Snižování spotřeby energie na obou poliklinikách
• Výstavba a rekonstrukce objektů pro distribuci pitné vody
• Komunikace Švermova ulice
• Kanalizace v Lokšanech
• Kanalizace Martinice
• Studie pro individuelní výstavbu rodinných domů Hluboká
cesta a Hlubyňská
V minulém volebním období byla navázána i spolupráce
s dalšími městy – s Březnicí u Zlína a německým městem
Lindow.
Vzniklo i několik akcí, ze kterých se již stává tradice. Jde o Novoroční výstup na Stráž, soutěž v požárním sportu O putovní
pohár starosty Březnice, květnový koncert Venkovanky pod
májkou, či březnický Rockfest.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V úterý 14. září se sešli zastupitelé na posledním společném
zasedání. V plánu jednání sice najdete ještě jednu schůzi svolanou na 12. října, termín však zastupitelé zrušili, protože by
vznikl problém s napsáním a ověřením zápisu do konce volebního období. Pokud by bylo třeba něco důležitého ve městě
řešit, svolám mimořádné jednání.
Poslední zasedání mělo 27 bodů. Rozhodovalo se o výběrových řízeních na schválené akce, prodeji pozemků i uzavření
smluv o dílo, které jsou nutné pro další pokračování úprav zeleně okolo řeky. Zastupitelé řešili i parkovací automat na Náměstí, protože starý už nejde opravit.
Ani toto jednání se nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti.
Ráda bych vás proto vyzvala do budoucnosti, pokud chcete vidět,
jak vámi zvolení zástupci budou pro obec pracovat, navštivte alespoň jedenkrát některou schůzi zastupitelstva. Uvidíte, co se
ve městě opravdu děje a kdo a jakým způsobem zastupuje vaše
zájmy. Takové detaily se do Březnických novin nevejdou.
Na konci volebního období bych chtěla vyjít vstříc těm, kteří
volali po zveřejňování celého usnesení zastupitelstva. Stejné
znění je samozřejmě na obou úředních deskách. Vy, občané posute, co je přínosnější - tento zápis, nebo mé komentované
informace, které jste měly čtyři roky k dispozici:
(pokračování na str. 3)
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4. zastupitelstvo bere na vědomí výběrové řízení na akci Březnice - zdravotní středisko, kabelové vedení veřejného osvětlení
a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou Elektroservis Vlastislav Placák, Borská 648, 262 72 Březnice za celkovou
částku 780 728,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
5. zastupitelstvo města bere na vědomí výběrové řízení na akci
Březnice - komunikace Za Nádražím, kabelové vedení veřejného osvětlení a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou
Elektrostav Strakonice, s.r.o, Písecká 283, 286 01 Strakonice
za celkovou částku 210 371,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
Zastupitelé města Březnice s paní starostkou J. Krajmerovou

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(dokončení ze str. 2)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
1. Zápis a zprávu o plnění usnesení z jednání zastupitelstva
města ze dne 3. 8. 2010.
2. Počet jednání výborů ZM v roce 2010.
3. Děkovný dopis strážníku MěP Františku Ottovi za obětavé
a profesionální jednání.
ZM schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 2000,- Kč panu
Františku Ottovi, strážníku MěP Březnice.
Pro 14 zastupitelů
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2. 8. 2010.
5. Tabulku účasti zastupitelů na zasedáních, po opravě bude
tabulka uveřejněna v říjnových Březnických novinách.
6. Informaci o realizaci paspartu místních komunikací. Tato
akce je řešena svazkem obcí Březnicko z finančních prostředků svazku.
7. Informaci o průběhu příprav podání žádosti na OPŽP na akci
Sběrný dvůr Březnice.
8. Plán investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku města. ZM pověřuje pracovní skupinu, která se zabývá
touto tématikou, vytipovat akce které jsou nezbytné pro
provoz vodovodního a kanalizačního řadu v závislosti na finančních prostředcích.
Pro 14 zastupitelů

Zastupitelstvo města schvaluje
1. mandátní smlouva o zabezpečení inženýrské a poradenské
činnosti - Historická úprava nábřeží s Annou Bímovou, Březohorská 253, 261 01 Příbram VII. Předmětem smlouvy je zajištění a realizace zadavatelských činností vyplývajících ze znění zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách za částku 228 000,- Kč
včetně DPH. Výběrové řízení na uvedenou akci bude probíhat
jako nadlimitní zakázka s finančním limitem pro veřejné zakázky na služby, podaná přes IS VZ US, který spravuje Česká pošta.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
2. Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 536 a násl. obch. zakázek
s Ing. Lenkou Musilovou, Komenského 1140, Řevnice 252 30.
Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy vytvořit pro
objednatele realizační projektovou dokumentaci Město Březnice – historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability
a rekreačního potenciálu za cenu 239 280,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
3. doplnění zásuvkových obvodů k osvícení exponátů a instalaci
topení k udržení stálé temperovací teploty a temperování
místností č. 129, 130, 131 v šatlavě dle nabídky firmy ELEKTROMONTÁŽE Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, 261 01 Příbram XI za cenu 17 677,92 Kč včetně DPH. Tato částka bude
zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 13 zastupitelů proti 1

6. zastupitelstvo města bere na vědomí výběrové řízení na akci
Březnice, veřejné osvětlení – komunikace ulice Kamenická –
Blatenská, zemní vedení veřejného osvětlení a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou Elektroservis Vlastislav
Placák, Borská 648, 262 72 Březnice za celkovou částku
878 582,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 12 zastupitelů zdrželi se 2
7. zastupitelstvo města bere na vědomí výběrové řízení na akci
Březnice, oprava tribuny – 4. etapa a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s Janem Kottem, Tochovická 286, 262 72 Březnice za celkovou částku 389 971,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
8. zastupitelstvo města bere na vědomí výběrové řízení na akci
Kulturní dům - výměna oken jižní strana a schvaluje uzavření
smlouvy na tuto akci s firmou Adorn s.r.o, Obecnická 285, 261
01 Příbram za celkovou částku 299 595,- Kč včetně DPH.
Pro 14 zastupitelů
9. v souladu s § 39, odstavce 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 1675 lesní pozemek dle geometrického plánu č. 1104200/2009 nově označený jako pozemek parc. č. 1675/2 lesní
pozemek o výměře 52 m v k.ú. a obci Březnice.
Pro 3 zastupitelé proti 6 zdrželo se 5
10. v souladu s § 85, odstavce a, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, odprodej části pozemku parc. č. 2290/8
ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 1104-200/2009
nově označeného jako pozemek parc. č. 2290/13 ostatní komunikace o výměře 36 m2, část pozemku parc. č. 1670/1 jiná plocha, dle geometrického plánu nově označeného jako pozemek
1670/4 jiná plocha o výměře 92 m2 vše v k.ú. a obci Březnice
žadateli M. B. Březnice za kupní cenu 210,- Kč/m2, tj. 210,- Kč
x 128,0 m2 = 26.880,- Kč
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro 12 zastupitelů
zdrželi se 2
11. v souladu s § 85, odstavce a, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ZM daruje část pozemku p.p.č 321/2 dle
geometrického plánu číslo 1109-138/2009 nově označeného
jako pozemek parc.č. 321/5 plocha, jiná plocha o výměře 60 m2,
v k.ú. a obci Březnice a ve vlastnictví města Březnice Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí obdarovaný.
Pro 14 zastupitelů
12. směnu pozemků p.p.č. 308/2 - zahrada o výměře 136 m2,
p.p.č. 309/2 – zahrada o výměře 68 m2, p.p.č. 310/2 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 190 m2, p.p.č. 311/2 – zahrada o výměře 102 m2, p.p.č. 301/6 – ostatní plocha o výměře 2 m2, p.p.č.
2192/2 – ostatní komunikace o výměře 99 m2 vše v k.ú a obci
Březnice ve vlastnictví manželů V., Březnice o celkové výměře
597 m2. Tyto parcely budou směněny za pozemek p.č. 352/2 –
(pokračování na str. 4)
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trace projektu, přípravy zadávací dokumentace a odborné části
výběrového řízení a odborného dozoru při realizaci projektu.
Pro 14 zastupitelů

(dokončení ze str. 3)

zahrada o celkové výměře 999 m2 v k.ú. a obci Březnice ve
vlastnictví města Březnice. Cena 358,- Kč za 1 m2 byla odsouhlasena dle zásad prodeje. V důsledku rozdílných výměr směňovaných pozemků uhradí manželé V. městu Březnice 143 916, - Kč
Cena pozemku města Březnice – 357 642,- Kč
Cena pozemku manželů V. – 213 726,- Kč
Finanční dorovnání manželů V. městu Březnice činí 143 916,- Kč.
Pro 13 zastupitelů zdržel se 1
13. nákup parkovacího automatu TicketLine 2011 typ PSA-5
od společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachtě 156,
250 73 Radotice za nabídkovou cenu 174 636,-Kč včetně DPH.
Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 4.
Pro 14 zastupitelů
14. rozpočtové opatření číslo 4 dle přílohy.
Pro 14 zastupitelů
15. prodloužení termínu podávání nabídek na koupi bytu č. 3,
Borská ulice č.p. 439, Březnice do 15. 11. 2010.
Pro 14 zastupitelů
16. ZM bere na vědomí informaci k projektu Analýza rizik lokality bývalé KOVO Březnice. Ukládá OSM oslovit RNDr. Radku
Fürychovou, aby zaslala městu nabídku na zpracování adminis-

Zastupitelstvo města neschvaluje
1. umístnění zastávky v ul. Tochovická (u Sázky), typ AM 10 od
firmy KARIM.
Pro 14 zastupitelů
2. prodej pozemku p.p.č. 754/1 o výměře 195 m v.k.ú. a obci
Březnice.
Pro 14 zastupitelů
Zastupitelstvo města odkládá
1. instalaci samoregulačního systému na vytápění okapových
žlabů a okapových svodů k zamezení poškozování zdiva objektu konventu.
Pro 11 zastupitelů zdržel se 1 proti 2
2. instalaci automatické regulace akumulačního topení, která
zabezpečí snížení budoucí spotřeby el. energie a udržení stálé
teploty v budoucí galerii a ve výstavních sálech.
Pro 14 zastupitelů

Zastupitelstvo města ruší
1. veřejné zasedání ZM plánované na den 12. 10. 2010.
Pro 14 zastupitelů

Český svaz včelařů – ZO Březnice

OZNÁMENÍ
V noci ze 7. 10. na 8. 10. 2010 proběhne
odkalení vodovodní sítě ve městě Březnice.
Za případné zhoršení kvality vody během
a po odkalení, se předem omlouváme.

děkuje
Městu Březnice
za poskytnutí příspěvku na rok 2010.

Jiří Čížek, VaK Beroun, a.s.

Josef Němec, předseda ZO

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

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

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

V ě c i , k t e r é v z í t n e m ů ž e m e : 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:
dne:

21. 10. 2010

čas: 8 - 17 hod.

místo: GARÁŽ – kotelna – sídlo 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 V a š i p o m o c . Informace na tel č. 318 403 166 nebo mob. 733 656 855
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Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice

PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
– OBÁLKOVÁ METODA
Město Březnice nabízí k prodeji do vlastnictví níže uvedenou bytovou jednotku.
Prodej uvolněné bytové jednotky se uskuteční ve výběrovém
řízení formou obálkové metody v souladu s podmínkami a pravidly níže uvedenými.
Bytová jednotka bude prodána do vlastnictví zájemci, který učiní
nejvyšší cenovou nabídku.
1/ Zadavatel:

Město Březnice,
IČ: 00242004
Náměstí 11, 262 72 Březnice
tel. 318 403 161
e-mail: byty@breznice.cz

2/ Předmět nabídky:
Bytová jednotka č. 3 nacházející se v 2. NP domu čp. 439 na adrese Borská ulice, Březnice spolu se spoluvlastnickým podílem
v rozsahu 437/2000 na společných částech domu a pozemku
č. parc. 969 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2 a pozemku č. 970 zahrada o výměře 393 m2 - LV 1643 - katastrální území
a obec Březnice.
2

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 62,05 m
z toho
kuchyně
16,00 m2
pokoj
22,50 m2
koupelna
3,25 m2
WC
1,20 m2
předsíň
4,00 m2
sklep
13,70 m2
spíž
1,40 m2
3/ Způsob podávání nabídek:
Nabídku je nutné učinit na předepsaném formuláři, který je k dispozici u zadavatele.
Vyplněná nabídka v zalepené obálce musí být doručená na Město
Březnice, Náměstí 11, Březnice, podatelnu. Obálka bude čitelně
nadepsána „BYT č. 3, NABÍDKA, NEOTEVÍRAT“.
Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa odesilatele.
Zájemce je povinen složit peněžní jistotu ve výši 10.000,- Kč na účet
města Březnice číslo 0521695389/0800, var. symbol 3112.

5/ Obvyklá cena zjištěná znaleckým posudkem znalce Ing. Karla
Cibulky č. 2233-41/2010 ze dne 22. 6. 2010 činí částku 518 620 Kč.
6/ Místo a den otevírání obálek: Veřejné zasedání zastupitelstva
města, o termínu budou zájemci včas informováni.
7/ Kupní cena za předmětnou bytovou jednotku musí být uhrazena
nejpozději do 2 měsíců od uzavření kupní smlouvy, jinak bude byt
nabídnut dalšímu zájemci v pořadí.
Teprve po zaplacení celé kupní ceny bude podán návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí k předmětnému bytu
a spoluvlastnickým podílům ve prospěch výherce. Nebude-li kupní
cena řádně a včas zaplacena, má prodávající právo od kupní
smlouvy odstoupit.
Správní poplatek - kolek ve výši dle platných právních předpisů
v době podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí vlastník bytu.
Smlouva je sepisována právním zástupcem města bezúplatně.
8/ V případě potřeby se může vítěz obálkové metody obrátit na
město Březnice se žádostí o zřízení zástavního práva k předmětnému bytu a spoluvlastnickým podílům za účelem zajištění úvěru, který by mu měl být poskytnut za účelem úhrady kupní ceny bytu
a spoluvlastnických podílů.
U p o z o r n ě n í:
Nabídky bez složené jistoty, nepodané na předepsaném formuláři
či chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky budou
vyřazeny!!!
Zájemce o koupi bytu nesmí být dlužníkem vůči městu Březnice.
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční po telefonické
dohodě s D. Váchovou nebo O. Hrušovskou.
Informace na č. tel: 318 403 161
Město Březnice si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených
nabídek a tím neuzavřít smlouvu o převodu bytové jednotky
s žádným zájemcem, případně záměr zrušit.
Další informace jsou zveřejněny na úředních deskách města.
Jana Krajmerová, starostka

4/ Datum a hod. ukončení podávání nabídek: 15. 11. 2010 do 12 hod.

Město Březnice zveřejňuje záměr:
1) pronájem bytu v budově čp. 21,
ulice Rožmitálská (budova České pošty)
2

o velikosti 3+1 - 132 m obytné plochy
(1. pokoj 23 m2, 2. pokoj 20,50 m2,
3. pokoj 22,80 m2, kuchyň 18,50 m2,
předsíň 21,90 m2, koupelna 9,20 m2,
WC 2 m2, spíž 2 m2, komora 8 m2,
balkon 3,80 m2. Vytápění plynové.
Bližší informace v kanceláři OSM.

2) pronájmu služebního bytu
v budově Konventu čp. 1,
o velikosti 2+1 - 77,33 m2
(1. pokoj 24,85 m2, 2. pokoj 25,16 m2,
kuchyně 17,70 m2, předsíň 4,62 m2,
WC 1,58 m2, koupelna 3,42 m2).
Vytápění elektrické.
Bližší informace v kanceláři OSM.

NABÍDKA JÍDEL domácí kuchyně
za 64,- Kč.
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
n a b í z í od října
„hotová jídla každý den a pro každého.“
V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo
na telefonu: 318 682 614.

Základní škola Březnice
Rožmitálská 419, 262 72 Březnice

nabízí možnost vaření obědů pro cizí strávníky.
Cena oběda: 53 Kč
Možnost výběru ze dvou jídel, výdej obědů
od 10.00 do 10.45 hod. v zadním traktu školní kuchyně.
Telefon 3 1 8 6 8 2 1 6 6
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SŇATEK v Březnici uzavřeli
Zámek Březnice:
21. 8. 2010
Simona Šrámková, Pičín a Josef Troller, Pičín
Michaela Mundlová, Vrhaveč a Radek Čížek, Počaply
Jana Krejčová, Praha a Miroslav Kovář, Praha
27. 8. 2010
Eva Svobodová, Praha a Sam William McDaniel, USA
28. 8. 2010
Lucie Rezková, Bělčice a Bohumil Kočka, Bělčice
Pavlína Frühaufová, Praha a Dušan Nusl, Láz
11. 9. 2010
Zuzana Bělková, Tochovice
Barry James Gilmour, Velká Británie
Pavlína Slunečková, Volenice a Radek Skůra, Praha
Zuzana Krištofovičová, Hudčice a David Kmeo, Příbram
18. 9. 2010
Miroslav Posekaný, Příbram a Miloslava Šípová, Příbram
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VZPOMÍNKA
Dne 23. října 2010 uplyne 15 let od úmrtí
pana Jaroslava Paula , ředitele školy.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami

Reprezentační sál MěÚ Březnice
11. 9. 2010
Lenka Patková, Chrást a Jaromír Šum, Chrást
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Na Stráži opět řádili vandalové . . .
Foto Městská policie

Souhrnná informace o činnosti kontrolního výboru ZM Březnice
za funkční období 2007-2010
Na úvod bych chtěl poděkovat všem členům kontrolního výboru za odvedenou práci ve prospěch našeho města. Při své
činnosti jsme vždy upřednostňovali postoje, které napomáhaly
řešit problémy a orientovat se ve spleti velkého množství zákonů a předpisů. Chci ocenit a vyzdvihnout práci všech členů
výboru, mých kolegů, za trpělivé, rozvážné a konstruktivní postoje. O tom, že činnost našeho výboru nebyla pouze formalitou, svědčí desítky návrhů předložených k projednání zastupitelům, ale i upozornění na některá přijatá usnesení, která nebyla v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré zápisy
a usnesení z jednání kontrolního výboru, včetně provedených
kontrol, jsou uloženy na sekretariátu města. Jako občané máte
možnost nahlížet jak do zápisů z jednání zastupitelstva, tak
i do usnesení z jednání kontrolního výboru. Ano, oprávněně můžete namítnout, že toto jsou jen všeobecné fráze nic neříkající
o vlastní práci, a tak předkládáme některé konkrétní návrhy
předložené naším výborem k projednání na zastupitelstvu.
12 / 2006 - KV doporučuje přístavbu nové společné kuchyně
u 2. MŠ včetně propojení s 1. MŠ.
2 / 2007 - Odměna místostarosty – KV má za to, že výše odměny neuvolněného místostarosty je nepřiměřená. Na základě
funkční náplně a časové náročnosti výkonu této funkce považuje
za přiměřenou této funkci a místě Březnici částku – Kč 14 500.
5 / 2007 - KV doporučuje vytvoření „Programu rozvoje
města Březnice včetně přidružených obcí“, který by měl
obsahovat nejdůležitější priority, jejich financování, včetně časového rozložení. Např. nutnost vypracování cenové mapy
pozemků, koncepční řešení veřejného osvětlení, sběrný dvůr,
vzhled náměstí, informovanost občanů- městský rozhlas, řešení
kanalizace, vodovodu, a to i v přidružených obcích, postupná
rekonstrukce stávajících sítí.
ZM 9 / 2007 Návrh na stanovení výše zálohy při uzavření
kupní smlouvy na prodej pozemků (pro stavbu Penny marketu)
společnosti A+R s.r.o. ve výši Kč 3 000 000. Přítomní zástupci
společnosti s výší zálohy souhlasili. Zastupitelé však příslušný

návrh usnesení neschválili, schválili zálohu ve výši Kč 2 000 000.
V následném bodu stejného jednání ZM schválili poté přijetí
investičního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši Kč 3 500 000,
se splatností 8 let a příslušnou úrokovou sazbou.
2 / 2009 - Zpráva KV k plnění usnesení ZM – cílem zastupitelů i vedení města je jistě zajištění co nejotevřenějšího hospodaření města. V rámci transparentnosti a zamezení různých
pochybností doporučuje KV zastupitelům zvážení možnosti
zadat prověření hospodaření města včetně personálního auditu nezávislé auditorské firmě.
3 / 2010 - KV doporučuje ponechat výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva na úrovni roku 2009, případně zvážit
předpokládané snížení příjmů rozpočtu města v roce 2010
a toto reflektovat ve snížení těchto odměn. Odměna místostarosty- navržená tabulková výše této odměny by měla náležet
při plném měsíčním pracovním úvazku místostarosty. Konkrétní měsíční výše odměny by se pak měla odvíjet od skutečně
odpracovaných hodin v daném měsíci.
Hlavní náplň činnosti kontrolního výboru, jak už vyplývá
z názvu, je zaměřena na kontrolu dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku městské samosprávy včetně plnění usnesení zastupitelstva a rady města. K této práci je zapotřebí i jistá míra osobní odvahy, jelikož ne vždy je výsledné
zjištění v souladu se stanoviskem představitelů města. Výsledkem naší práce je ale například výrazné zlepšení předkládaných materiálů, potřebných pro zodpovědné rozhodování zastupitelů, ale i další dílčí změny. Na druhou stranu musím
bohužel konstatovat, že v zastupitelstvu nebyla vždy „potřebná většinová vůle“, a tak část návrhů předložených kontrolním
výborem, včetně kontrolních zjištění, vzali zastupitelé pouze
na vědomí, aniž by učinili nějaká opatření.
Kontrolní výbor se ke svému řádnému jednání v uvedeném
období sešel celkem jedenatřicetkrát. V tomto výčtu ale není
započtena vlastní kontrolní činnost a další pracovní jednání.
(pokračování na str. 7)
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Souhrnná informace o činnosti kontrolního výboru ZM Březnice
(dokončení ze str. 6)

Z důvodu změny trvalého bydliště ukončil p. Havlišta v listopadu 2009 činnost v KV a na prosincovém jednání byl výbor doplněn o p. Tomáška. Celková účast členů KV na jednání výboru
vyplývá z následující tabulky.
předseda výboru:
Jiří Štěrba

- 31 x

člen výboru:
Ing. Ladislav Hovorka
Ing. Jiří Stehlík
Michal Havlišta
Stanislav Bartoníček
Josef Tomášek

-

24
24
19
13
4

x
x
x člen KV do 11 / 2009
x více než 1 rok v pracovní neschop.
x člen KV od 12 / 2009

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se na náš výbor v průběhu uplynulých čtyř let s důvěrou obrátili. Vždy jsme
se snažili veškeré podněty projednat, prověřit, případně doporučit vhodná řešení.

slední řadě člověk, který svým vystupováním získal
přirozenou autoritu, respekt a vážnost. Nenechte si
namluvit, že dobrý zastupitel je ten, který především
nedělá tzv. problémy, tedy moc se neptá, nechává vše
na radě obce či starostovi a … nezdržuje. Opak je
pravdou. Dobrý zastupitel se ptá, když chce vědět, rozhoduje jen tehdy, když věci rozumí, a bez ohledu na to,
zda zasedání skončí o hodinu dříve či později.“
Hlavní úlohou zastupitelstva je zvelebovat, zhodnocovat
a rozšiřovat svěřený majetek, ale hlavně co nejlépe spravovat
záležitosti města ku prospěchu všech jeho občanů. U příležitosti blížících se komunálních voleb si přejme, aby se nově zvoleným zastupitelům podařil tento základní princip samosprávy
zcela naplnit.
Jiří Štěrba, předseda KV ZM Březnice

Závěrem, i pro budoucí zastupitele, cituji poučku z publikace
Profesionální zastupitel, která mi byla ve výkonu mandátu
vždy dobrým rádcem: „Profesionální zastupitel je ten,
který má ve svém rozhodování na mysli především zájem své obce, který se orientuje v předkládaných materiálech, který zná svá práva i povinnosti, který si
dokáže utvořit vlastní názor, vyslovit jej a prosazovat.
Zná zákon o obcích alespoň v tom základním, ví, co si
vůči němu může dovolit úředník, jaká práva mají občané, zkrátka – není apatickým členem zastupitelstva
obce, který zvedne ruku automaticky pro všechno, co
je mu předloženo. Profesionální zastupitel je v nepo-

Celkový přehled účasti zastupitelů na jednání ZM v období r. 2006 - 2010
ZM – rok

2006
P

Č

2007
N

P

Č

2008
N

P

Krajmerová

3

11

10

Pinkava

3

11

11

Hašek

3

6

2

3

5

Č

2009
N

P

1

12

Č

2010
N

P

1

9

12

1
2

6

5

1

5

P

Č

45

8
3

N

4

N
2

96

1

45

1

1

98

2

22

13

12

74

2

96

37

4

6

87

2

32

8

7

85

3

33

4

10

79

Teska R.

3

10

1

11

1

9

Tůmová

3

10

1

7

1

3

10

1

2

7

2

Bartoníček

3

11

9

1

1

6

3

4

3

4

Bendová

3

8

8

1

2

8

2

3

6

Čížek

3

11

8

2

1

11

1

1

3

4

2

36

7

4

91

Fořt

3

9

2

11

1

1

2

1

6

36

2

9

81

Hofman

2

10

1

9

1

3

6

2

1

37

4

6

87

Koch

3

10

2

11

1

1

6

3

37

3

7

85

Kovář

3

10

Kozlík

3

9

Macháčková

3

7

2

Matoušek

3

10

Štěrba

3

11

11

Teska V.

3

11

10

1

2

11
1

10

Tomášek

3

9

Vajdová

3

10

mezisoučet

56

0

1

186

1
1

12

Č

Účast
v%

celkem

7

2

1

10

1

12

2

9

2

9

4

7

1

3

7

1

8

1

2

2
1

1

10

1

2

42

2

3

94

5

3

1

35

11

1

98

5

4

1

4

28

5

14

70

10

3

5

4

36

1

10

79

10

3

4

2

3

39

2

6

87

2

7

1

1

41

2

4

91

1

2

13

72

7

85

10

1

1

7

1

8

3

7

6

5

1

9

2

10

3

8

13

167

25

182

46

107

17

45

19

25

3

32

1

40

39

698

71

124

86 %
(průměr)

P – přítomen celému jednání • Č – přítomen části jednání / pozdní příchod, předčasný odchod • N – nepřítomen
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Z MĚSTA

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 16. 10. 2010 od 8 do 12 hodin
uskuteční město Březnice sběr

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 16. 10. 2010 od 9 do
11.30 hod. uskuteční město Březnice sběr

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Tento sběr zajišuje
1. březnická komunální, s.r.o.

Tento sběr zajišuje
1. březnická komunální, s.r.o.

ve vyjmenovaných obcích dle tabulky
V areálu garáží
1. březnické
komunální s.r.o.
odbočka
u SOŠ – VOŠ
z Rožmitálské ulice
ke garážím

Název obce

sběr
od

do

Zadní Poříčí

9.00

9.30

Přední Poříčí

9.30

10.00

Dobrá Voda

10.00

10.30

Bor

10.30

11.00

Martinice

11.00

11.30

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného
nebude likvidován a nebude ho možno ani složit
na sběrném místě.

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného
nebude likvidován a nebude ho možno ani složit
na sběrném místě.

Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače,
monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony,
faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače,
monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony,
faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

1. březnická komunální, s.r.o.
Náměstí 11
262 72 Březnice

neděle 31. 10. 2010

Sadová
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany

Podzim 2010

sobota 6. 11. 2010

9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finančního úřadu
Drahenická

neděle 7. 11. 2010

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Upozorňujeme, že do kontejnerů je možno ukládat pouze
bioodpad
sobota 30. 10. 2010

U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově

Kontejnery budou na určených místech
od 8.00 do 12.00 hodin.
Jaroslav Havelka, jednatel společnosti
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva města Březnice se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Hasičské zbrojnici Březnice, Tochovická 468
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – viz příloha Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kulturním domě Březnice, Dolní valy 63
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – viz příloha Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Základní umělecké škole Březnice, Náměstí 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – viz příloha Seznam volebních okrsků
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Základní škole Březnice, Rožmitálská 419
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – viz příloha Seznam volebních okrsků
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
V Březnici dne 20. 9. 2010
Jana K r a j m e r o v á
starostka

Seznam volebních okrsků
Okrsek č. 1 – Hasičská zbrojnice Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 284, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 310,314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 398, 411, 412, 416,
417, 418, 427,430, 433, 436,437, 438, 439, 452, 458, 460,
461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559, 560, 562, 563, 564,
565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740,
741, 743, 748
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,

414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,
550, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 687, 688, 689, 690, 691,
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703,
705, 706, 707, 710, 711, 831
Martinice

450,
520,
535,
547,
576,
588,
600,
627,
639,
692,
704,

Okrsek č. 3 – Základní umělecká škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32,
33, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 132, 263, 264, 266, 267, 268, 269,
270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 306,
308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434, 457, 464, 467, 477,
510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 747
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549, 561, 604, 800, 801
Přední Poříčí, Zadní Poříčí

129,
339,
407,
455,
507,
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Kandidátní listina ODS pro komunální volby,
konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010
1. Roman TESKA
Na odboji 418, Březnice
44 let, technik / člen ODS
2. Jana BENDOVÁ
Bubovická 138, Březnice
64 let, důchodce / členka ODS
3. Jana POBŘÍSLOVÁ
Dolní Valy 205, Březnice
44 let, personalistka / členka ODS
4. Stanislav MELICHAR
Pod Stráží 541, Březnice
52 let, OSVČ / člen ODS

Zleva:

Roman Teska, Olga Bambasová, Gustav
Čermák, Martin Češka, Martin Zárybnický,
Lenka Petráňová, Petr Vršecký, Svatopluk
Koňas, Marie Váchová, Jiří Mišinec,
Zuzana Němcová, Jan Kott, Roman Cibulka,
Stanislav Melichar, Jana Pobříslová,
Kateřina Vaněčková, Jana Bendová

10. Jan KOTT
Tochovická 286, Březnice
39 let, OSVČ
není členem žádné politické strany
11. Bc. Martin ZÁRYBNICKÝ
Ludvíka Kuby 462, Březnice
27 let, student VŠ
není členem žádné politické strany
12. Lenka PETRÁŇOVÁ
Dolní Valy 205, Březnice
33 let, na mateřské dovolené
není členkou žádné politické strany

5. Petr VRŠECKÝ
Dr. Jurenky 203, Březnice
33 let, výpravčí / člen ODS

13. Marie VÁCHOVÁ
Kamenická 580, Březnice
55 let, zdravotní sestra
není členem žádné politické strany

6. Svatopluk KOŇAS
Rožmitálská 20, Březnice
31 let, dělník / člen ODS

14. Gustav ČERMÁK
Rožmitálská 147, Březnice
60 let, dělník / člen ODS

7. Kateřina VANĚČKOVÁ
Blatenská 193, Březnice
22 let, OSVČ
členka ODS

15. Martin ČEŠKA
Rožmitálská 126, Březnice
35 let, OSVČ
není členem žádné politické strany

8. Roman CIBULKA
Dr. Jurenky 696, Březnice
47 let, elektromechanik
není členem žádné politické strany

16. Jiří MIŠINEC
Rožmitálská 124, Březnice
53 let, řidič
není členem žádné politické strany

9. Zuzana NĚMCOVÁ
Borská 412, Březnice
45 let, OSVČ
není členem žádné politické strany

17. Olga BAMBASOVÁ
Dr. Jurenky 203, Březnice
38 let, dělnice
není členem žádné politické strany

Místní sdružení ODS v Březnici a komunální volby 2010
Vážení občané,
opět se přiblížil termín komunálních voleb, a tak i my Vás chceme
oslovit a představit Vám program, se kterým se budeme ucházet
o Vaši podporu.
Komunální volby nejsou soubojem stranických sekretariátů, ale možností, jak ovlivnit chod města a přispět k jeho rozvoji. Získávání dotací
pro město musí být prioritou pro všechny členy zastupitelstva, bez
ohledu na stranickou příslušnost či pozici v zastupitelstvu.
Zejména v komunálních volbách tak máme pomocí preferenčních hlasů (takzvané křížkování - 17 křížků napříč stranami = 17 zastupitelů)
možnost vybrat skutečné osobnosti, zastupitele, kteří jsou ochotni
a schopni pro město Březnici, bez ohledu na stranickost, pracovat
a vytvářet tak místo pro příjemný život ve městě.
Představujeme Vám několik hlavních bodů, kterými se chceme v nadcházejícím volebním období zabývat.
1. Vybudování nové úpravny vody v prostorách stávajícího vodojemu
na Stráži, včetně nového přivaděče z prameniště v Martinicích.
- navázat na již rozpracovaný projekt „Výstavba a rekonstrukce objektů pro
úpravu a distribuci pitné vody ve městě“
- zajištění financování této nezbytné stavby, a z dotačních titulů či samofinancování formou úvěru
2. Podpora rozpracovaných projektů z předešlého volebního období
- navázat na projekt „Analýza rizik lokality bývalé KOVO Březnice“ – dotažení
celé akce, včetně získání dotace a realizace – odstranění ekologické zátěže
v areálu bývalého závodu KOVO – ohrožení podzemních vod v dané lokalitě
- podpora realizace akce „Město Březnice - Historická úprava nábřeží“
podpora projektu čerpání dotace z fondu životního prostředí na zateplení,
výměnu oken, výměnu topného media (plyn) poliklinika a staré středisko
a u této budovy i výměna střešní krytiny
- rekonstrukce prostor hasičárny tak, aby bylo umožněno parkování všech
hasičských vozů pod jednou střechou
- obnova centrální části města – včetně náměstí, Lokšan a prostor před KD,
při stavebním řízení zapracování připomínek občanů z petiční akce a po
diskusi s občany dotažení projektu do finální podoby
- podpora záměru vybudování rozhledny na Stráži
3. Podpora škol a předškolních zařízení, zlepšení péče o děti a mládež se zaměřením na využití jejich volného času, podpora zájmové
činnosti
- pokračování v rekonstrukci sociálního zařízení WC v budově ZŠ
- pokusit se získat dotaci na zateplení a výměnu oken v nové části budovy ZŠ

- zpřístupnění dětského hřiště u ZŠ pro děti a mládež i v odpoledních hodinách, případně o víkendech
- vyhledat městský pozemek v lokalitě nad kulturním domem pro vybudování dětského hřiště
- zajištění letního provozu MŠ v době letních prázdnin tak, aby i v těchto
měsících měla alespoň jedna z MŠ otevřeno, jedná se pouze o jiný způsob čerpání volna v těchto školkách
4. Podpora kulturní činnosti, sportovního vyžití
- využití potenciálu státního zámku Březnice jako přirozeného centra kultury
v Březnici
- podpořit lepší využití kulturního domu - kromě kina, prodejních bazarů
a kurzů tance se objevují další akce jen velmi sporadicky
- navázání spolupráce se svazem obcí mikroregion Třemšín
- zlepšení informovanosti občanů o tom, co se děje v našem regionu –
nová podoba a hlavně aktualizace internetových stránek, větší využití
a rozšíření SMS zpráv, Březnické noviny
- možnost nahlédnout do kroniky města, převedení do digitální formy a zveřejnění na internetových stránkách
- realizovat zatím alespoň jedenkrát ročně tzv. Den pro Březnici – umožnit
tento den ZDARMA všem, kdo umí něco vyrobit, podnikatelům i jednotlivým spolkům z Březnice a přilehlých obcí, aby mohli představit svou činnost široké veřejnosti, a to například formou prodeje, praktických ukázek
nebo fotografií na náměstí a v infocentru a to vše pod záštitou města
- více akcí pořádaných pro seniory
- podpora činnosti spolků a zájmových sdružení
- pokračování v rekonstrukci objektů v areálu stadionu
- nalezení důstojných prostor pro spolek baráčníků
- zvážit znovuobnovení letního kina
Je pochopitelně celá řada dalších témat, kterým se budou muset zastupitelé
věnovat, a již je to pozornost o vzhled města, a to i v okrajových částech
a přidružených obcích, obnova místních komunikací a chodníků, zlepšení
stavu životního prostředí, stav okolo sběrných míst tříděného odpadu, vybudování sběrného dvora, řešení dopravní situace na přetížených komunikacích, zejména v ulicích Počapská, Rožmitálská, Blatenská, v okolí škol
a na příjezdu od Příbrami a Milína.

Přijte prosím ve dnech 15. – 16. 10. 2010 k volbám a dejte hlas
těm, které znáte, kterým důvěřujete a pomozte i Vy ke zlepšení
života v našem městě.
Z a h l a s y, k t e r é o d V á s d o s t a n e m e , p ř e d e m d ě k u j e m e .
Za místní sdružení ODS Březnice
kolektiv kandidátů na kandidátce ODS
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Březnice – naše město, domov můj
Programové prohlášení ČSSD - Integrovaný plán rozvoje
města Březnice
V polovině tohoto měsíce rozhodnete svými hlasy o dalším směrování města. Chceme vás proto oslovit, seznámit s volebním programem a zároveň představit kandidáty,
kteří jsou ochotni pracovat ve prospěch Březnice. Naším společným cílem je rozvoj
a prosperita města i přidružených obcí s cílem spokojeného života všech jeho obyvatel. Vnímáme Březnici jako náš domov, místo, se kterým spojujeme jak svůj, tak život
našich dětí.
Město je samosprávný orgán, jehož hlavním úkolem je vytvářet prostředí pro co nejpříjemnější život a prostor pro co nejsvobodnější rozvoj aktivit jeho občanů. Zastupitelé
jsou pak jeho koordinátoři a hospodáři.
Jejich úlohou je zvelebovat, zhodnocovat
a rozšiřovat svěřený majetek. Hlavně ale řídit obec tak, aby se občané cítili bezpečně,
svobodně a spokojeně. Chceme proto využívat zkušeností, rad i podnětů odborných komisí a výborů, naslouchat občanům a činit
z jejich připomínek patřičné závěry. Prohlašujeme, že budeme vždy konat a rozhodovat v souladu s tímto programem, abychom
mohli s čistým svědomím na konci volebního období složit vám, našim voličům, účet
s výrazně kladným výsledkem.
Kandidáti do Zastupitelstva města Březnice jsou si vědomi nezbytnosti otevřeného
jednání vůči veřejnosti a potřeby spolupráce
se všemi občany, jak ve veřejném zájmu, tak
i v zájmu města. Nejdůležitější priority rozvoje města Březnice spatřujeme v následujících oblastech, na jejichž podpoře jsme se
společně dohodli.

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

Rozvoj města, investiční priority
Rozvoj města bude spojován se zájmy občanské i podnikatelské veřejnosti. Ta musí
mít příležitost aktivně se účastnit procesu
jeho plánování i realizace. Důraz bude kladen na postupnou rekonstrukci i odpovídající údržbu nemovitého majetku, udržování a
zvelebování veřejné zeleně i parků, stav komunikací a celkovou čistotu města. Zvláštní
prioritou bude systematické řešení vodovodních i kanalizačních sítí, revitalizace
městského centra a rekonstrukce veřejného
osvětlení. Pozornost si jistě zaslouží i plakátovací plochy, nástěnky, odpadkové koše, lavičky i další mobiliář. Pro zajištění nové bytové výstavby budeme pokračovat v přípravě lokalit v okrajových částech. Zaměříme se
i na plochy pro sportovní i volnočasové aktivity, hřiště či pískoviště pro děti, značení
cykloturistických tras a další sportovní infrastruktury. Kandidáti se shodují na rozpracování koncepce rozvoje, která bude podkladem pro aktualizaci Akčního plánu města

Březnice. V něm bude uveden seznam předpokládaných projektů, s nimiž město počítá
jako investor pro období let 2011 – 2014.

Finance
Hlásíme se k dlouhodobému finančnímu
plánu, který zabezpečí vyrovnané hospodaření a průhlednost finančních toků tak, aby
byl zajištěn rovnoměrný rozvoj města.
Úspory budou hledány především v provozních nákladech úřadu a příspěvkových organizací, v transparentním a efektivním nakládání s majetkem města a investicemi z veřejných rozpočtů. Ale i v důsledném vymáhání pohledávek od dlužníků a plnění práv
ze smluvních vztahů. Necháme vypracovat
nezávislý finanční a personální audit
k zajištění možných úspor v rozpočtu. Dodatečné příjmy budou aktivně hledány jak ve
státním rozpočtu a jeho fondech, tak především v dotačních titulech Středočeského
kraje a v dotačních programech Evropské
unie. Bez finančních prostředků získaných
z dotací nelze zajistit potřebný rozvoj. Při
řešení předložených záměrů využijeme existující kontakty na zastupitele Středočeského kraje, členy Parlamentu a Senátu ČR.

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

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

Doprava
Budeme vycházet z podkladů a materiálů
návrhu řešení dopravy v centru města, protože vnímáme fakt, že příčinou dopravních
problémů je nadměrná koncentrace nákladní automobilové dopravy. Zvláštní pozornost
bude věnována řešení parkování hlavně
v okolí panelových domů.

Majetek města
Podporujeme dokončení pasportu veškerého majetku, na základě kterého bude sestaven plán oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku pro léta 2011 – 2014, v souladu
se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Březnice, který je postupně roz-

pracováván do jednotlivých ročních akčních
plánů. Součástí bytové podpory bude aktivita města směřující k získání nových ploch
vhodných pro bytovou výstavbu.

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

Bezpečnost
V rámci programu integrovaného záchranného systému podpoříme vybudování bezdrátového rozhlasu. Pokusíme se o instalaci
kamerového systému ve vybraných lokalitách
města. Nedílnou součástí bezpečnosti
a ochrany obyvatel je i zvyšování kvalifikace
a připravenosti městské policie a sboru dobrovolných hasičů.
Vážení voliči,
představili jsme vám ve stručnosti naše záměry o budoucím směrování města a je tedy
na vás, abyste se rozhodli pro volební program, který nejlépe splňuje vaše představy.
Chceme, aby občané měli více možností mluvit do chodu obce, proto plánujeme minimálně dvakrát ročně uspořádat veřejnou besedu
se zastupiteli. Záměry našeho volebního programu však můžeme realizovat jen s vaší aktivní pomocí. Jsme připraveni a otevřeni ke
spolupráci se všemi politickými subjekty,
s místními společenskými i zájmovými organizacemi s cílem zajistit rozvoj našeho města
ku prospěchu všech jeho občanů. Přijte proto k volbám, nebo svým hlasem máte možnost rozhodnout o dalším osudu našeho krásného a pro většinu z nás i rodného města.
Jiří Štěrba, Stanislav Bartoníček, Jana Krajmerová, Miroslav Batěk, Miroslava Macháčková, Václav Kozák, Jaroslav Paprštein, Eva
Nováková, Ludmila Duková, Jana Nováková,
Hana Tomášková, Vladimír Raška, František
Petrášek, Martina Šafránková, Jiří Vokál,
Miloš Nepivoda, Karel Vilikovský.
Děkujeme za vaši podporu.
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KSČM

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
základní organizace Březnice
Kandidáti do zastupitelstva města pro volby
15. - 16. října 2010
Jan Noháček
Jan Kovář
Jaroslav Hofman
Petra Janošcová
(roz. Vajdová)
Zdeněk Mastný
Hedvika Fořtová
František Pavlík
Jakub Labuda

lakýrník
důchodce
důchodce

53 let
73 let
70 let

dámská krejčová
strojní zámečník
knihovnice
řidič
řidič

36
62
58
55
21

let
let
let
let
let

Věra Vajdová
Václav Strnad
Marie Pilná
Jana Kasíková
Stanislav Kolář
Jaroslav Zajíček
Josef Havlena
Vlasta Forejtová
František Pavlík

dělnice
důchodce
důchodkyně
důchodkyně
zedník
řidič
důchodce
důchodkyně
důchodce

54
67
71
60
58
61
76
71
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy spolu s námi navrhovanými kandidáty
do zastupitelstva města Březnice předstupují před vás s návrhem volebního programu pro období let
2010 - 2014.
Ve svém programu preferujeme zásadu, že všichni občané mají právo na slušné životní podmínky bez
ohledu na obsah svých peněženek. Jde především o to, zajistit právo na práci, na bydlení, na bezplatné
vzdělání, také na bezplatnou lékařskou péči a důstojný život ve stáří.
Proto námi navrhovaní a vámi zvolení zastupitelé budou předkládat návrhy ke zlepšení životních
podmínek občanů našeho města. Jako prioritní
vidíme:
- zařadit do plánu oprav dům s pečovatelskou službou čp.132 - výměnu oken, zateplení celého domu,
který je v provozu již od 70. let minulého století
- opravy domů ve vlastnictví města na náměstí čp. 6,
45 a 67
- pokračovat v přípravách dle zpracovaného projektu
na zateplení polikliniky a zdravotního střediska na
Tochovické silnici s využitím dotačních fondů
- během tohoto volebního období zařadit do plánu
předláždění chodníku v ulici Ludvíka Kuby od nádraží až k bývalému výkupu
- provést úpravu ulice Jana Švermy dle vypracovaného projektu
- v Předním Poříčí provést vyčistění usazovacího rybníka za komunikací č. I/19 včetně odtokové strouhy
do řeky Vlčavy
- projednat se správou a údržbou silnic snížení zátěže dopravy v našem městě tím, že kamiony projíždějící od Tochovic do jižních Čech by byly odkloněny
již u Milína po silnici č. 4 směr Písek a Strakonice.
K tomu využít uzavření komunikace ve správě města od výkupu kolem Metamaxu až na silnici č.174
pro kamionovou dopravu s výjimkou těch, které by
měly cílovou stanici Březnice
- projednat se správou Českých drah úpravu přilehlých pozemků kolem nádraží, které jsou v majetku
ČD, nebo zajistit jejich bezplatný převod na město
- zahájit jednání s ústředím Sokola o havarijním stavu
Sokolovny Březnice, která je ostudou a nebezpečným
objektem ve městě

- udržet obvodní oddělení Policie ČR ve městě, aby
byla zajištěna bezpečnost, veřejný pořádek a nezvyšovala se kriminalita
- nadále usilovat o zaměstnanost v našem městě
a vytvářet k tomu dobré podmínky.
Jako zastupitelé chceme důsledně obhajovat potřeby sociálně slabších občanů, mladých rodin, seniorů
a národnostních menšin, aby i pro ně, nejen pro
majetné, bylo dostupné bydlení, kultura, aby byly
udrženy přijatelné ceny za vodné a stočné, za svoz
komunálního odpadu, aby byla dostatečná kapacita
a vybavenost předškolních a školních zařízení, podporovány a rozšiřovány sportovní a volno časové
aktivity, aby bylo zajištěno zdravé životní prostředí
a sociální služby.
Za nezbytné považujeme:
- odpovědné hospodaření města a jeho přísnou kontrolu
- využití možnosti čerpat prostředky z fondů EU,
ministerstev ČR a grantů Středočeského kraje
- hospodárně a plánovitě vynakládat prostředky na
údržbu, opravy, služby, investice a na zlepšování
životního prostředí
- podporovat občanské a společenské organizace, jejichž činnost je pro občany města přínosem.
Vážení občané, návrh volebního programu KSČM
není uzavřený, na další můžete upozornit vy sami.
K tomu, aby mohl být naplněn, je nutná především
vaše spolupráce, zájem a podpora našim kandidátům
v podzimních volbách do zastupitelstva města.
ZO KSČM a kandidáti na zastupitele
za KSČM v Březnici
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„Šance 2010“
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám naše sdružení základními myšlenkami,
kterými se řídíme ve svém životě a nabízíme je pro každodenní život v našem městě.
• Morálka a podpora rodiny
• Bezpečnost a pořádek
• Rovnost před zákonem
1. Miloš Pop – 49 let
vzdělání: středoškolské
zaměstnání: koordinátor projektu
„Březnice Město Pro Život“
hlavní cíl: Rovnost před zákonem
„Pracuji stále na tom, aby se vyrovnala nespravedlnost nejen sociální, územní, ale i ostatní.“

Sociální – někdo je rovnější než druhý a nevím proč
Územní – součástí města Březnice jsou přidružené obce Bor, Dobrá
Voda, Martinice, Přední a Zadní Poříčí
Tyto obce se v dobré víře připojily k městu Březnice s tím, že se zjednoduší a zlevní jejich agenda. Skutečností je degradování správy obcí
zřízením osadních výborů, které nemají žádnou výkonnou pravomoc.
Pouze doporučují. V katastru Poříčí se prodaly pozemky pod skládkou. V Martinicích vytvořili za posledních 20 let zaměstnanost, o které
si může Březnice nechat jen zdát. To se týká i volnočasových aktivit
a prezentace na celostátní úrovni. Městem jsou skutečnosti opomíjeny
tak, že se cesty nyní v majetku města vykazují zbídačeným stavem.
Převážný objem vody je také z těchto lokalit. V Boru a Dobré Vodě přistoupili zastupitelé k modelu jako v Poříčí, odprodejem pozemků a budov s jediným cílem – získat prostředky na krytí následků špatných manažerských rozhodnutí. Areál, který město Březnice získalo bezúplatně
Darovací smlouvou č.718311944 od státu v účetní ceně 13 381 457,- Kč
a podepsanou starostkou Janou Krajmerovou dne 22. 6. 2007 na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2007 č. 070621/06, byl
prodán, přestože osadní výbor a revizní komise vyjádřila k prodeji pochybnosti. Prodej se uskutečnil kupní smlouvou podepsanou starostkou
Janou Krajmerovou dne 6. 4. 2010 na základě usnesení zastupitelstva
ze dne 26. 1. 2010. Nemovitosti byly prodány za částku 4 900 000,- Kč
hrubého. Daní a zaměstnanosti, která by z uvedených nemovitostí pro
občany vznikla, se vedení města jednorázově zřeklo. Uvedený areál byl
prodán v rozporu se zákonem. V městě samotném byl záměr mimo jiné
prodat včetně pozemků budovu zbrojovácké mateřské školky za částku 4 mil. Kč, přestože stávající územní plán prodej staveb občanské
vybavenosti zakazuje. Na srpnovém zastupitelstvu, při požadavku realitní kanceláře na snížení prodejní ceny na 3 mil., byl prodej pozastaven. O dalším osudu budovy rozhodnou volby a nové zastupitelstvo
z nich vzešlé. Já osobně si přeji obnovit a zřídit: „Regionální mateřskou školku v Březnici.“ Do mateřských školek se investovalo z rozpočtu města v řádu desítek milionů Kč, přesto nejsou v regionu Březnicka pokryty požadavky na umístění předškoláků.
Vzhledem k tomu, že stávající forma informovanosti občanů není zcela
adekvátní době, spustili přátelé projektu „Březnice Město Pro Život“
dne 21. 9. 2010 webové stránky: www.breznice.info - pro kvalitnější
informovanost nás všech. Webové stránky jsou přístupné všem občanům i návštěvníkům zdarma. Své příspěvky můžete podávat dle pokynů správce webu. Po komunálních volbách budou na těchto stránkách pro voliče města Březnice, v souladu s požadavky Úřadu ochrany osobních údajů (ÚOOÚ), uvedena všechna usnesení rady města
a zastupitelstva v plném znění, včetně jmen. Věřím, že to přinese více
volného času pro občany a vyšší informovanost, která je validní. Proto
volíme své zastupitele, aby nás zastupovali v našich zájmech, a ne
s nimi trávili čas při dlouhých jednáních, kontrolovali je bez pravomocí. K tomu máme nyní svůj web: w w w. b r e z n i c e . i n f o
„A� se Březnice stane spravedlivým městem pro život.“

2. Stanislav Vonášek – 36 let
vzdělání: střední
zaměstnání: řidič sanitky
v Městském zdravotnickém zařízení
hlavní cíl: Cesta za zdravím
„Rád bych se ve své práci pro město zaměřil nejen
na zkvalitňování stávající zdravotní péče, ale především na kvalitu samotného životního stylu. Chci organizovat a podpořit veškeré aktivity
orientované na zdraví a aktivní způsob života, na prevenci a informovanost. To vše v rámci všech věkových kategorií našich občanů.“
„A� se Březnice stane zdravým městem pro život.“

• Hospodaření a finanční prosperita
• Celoživotní vzdělávání
• Zdraví pro tělo i duši
3. Ivana Čížková – 37 let
vzdělání: úplné střední
zaměstnání: Finanční úřad v Příbrami
hlavní cíl: Podpora účelného vynakládání městských prostředků a správné hospodaření s nimi
„V dnešní době trápí mnohé občany, organizace
a města nedostatek finančních prostředků. Svým zvolením se chci podílet na správě obce a spolurozhodovat o tom, jaké stavby a projekty se v něm uskuteční. Chci, aby městské prostředky i prostředky poskytnuté z evropských fondů byly vynaloženy efektivně a účelně
ku prospěchu všech občanů. Nabízím na odborných konzultacích
a seminářích, aby se i občané jako spotřebitelé orientovali v problematice peněz a cen a byli schopni odpovědně spravovat rodinný rozpočet s ohledem na měnící se životní situace.
Finančně vzdělaný člověk je schopen splácet své závazky, není závislý
na sociálních dávkách, své příjmy zvyšuje spořením a investováním,
tím zvyšuje kvalitu svého života.“
„A� se Březnice stane bohatým městem pro život.“
4. Mgr. Oldřich Motáň – 42 let
vzdělání: vysokoškolské
zaměstnání: středoškolský učitel
VOŠ a SOŠ Březnice
hlavní cíl: Vzdělávání a tělovýchova
„Chci se zaměřit na vzdělávání od předškolního věku
až po vzdělávání třetího věku a na větší zapojení seniorů do společenského dění našeho města. Ve sportovní činnosti chci podporovat aktivní tělovýchovné kluby a další spolky, které budou organizovat sportovní a kulturní akce nejen pro děti a mládež.“
„A� se Březnice stane vzdělaným městem pro život.“
5. Bc. Roman Zárybnický – 38 let
vzdělání: vysokoškolské
zaměstnání: vrchní komisař Územního odboru
Policie ČR Příbram
hlavní cíl: Bezpečnost a pořádek
„Již 18 let se snažím prací u policie podílet na zvýšení
bezpečnosti všech svých spoluobčanů a tuto svoji aktivitu bych rád
rozšířil i mimo rámec policie a to svojí podporou při realizaci různých
preventivních programů v našem městě. Rovněž tak bych chtěl navázat mnohem větší spolupráci mezi zdejším Obvodním oddělením policie v Březnici (na kterém jsem 17 let působil a prakticky jsem ho do
dnešního dne ani neopustil) a Městskou policií Březnice, tak jak se
nám to již daří např. v Příbrami. Společné hlídky obou těchto policií
a jejich společný cíl k zajištění klidu a pořádku v našem městě zcela
jistě pomůže.“ „A� se Březnice stane bezpečným městem pro život.“
6. Mgr. Ivana Popová - 47 let
vzdělání: vysokoškolské
zaměstnání: psycholožka ZŠ Březnice
hlavní cíl: Morálka a rodina
„Podporuji rodinný život a kvalitní výchovu v rodinách, podmínky pro harmonický vývoj dětí, přípravu pro celoživotní učení a výchovu, pro rozvoj občanského života města a společnosti vůbec.
Péče o rodinu zahrnuje i právo všech členů rodiny na naplnění svých
osobních cílů i výběr účasti na společenském životě města. Druhou
stranou mince je i výchova k odpovědnosti za svůj život, své chování
a dodržování zákonů, pravidel občanského soužití a zákonů lidskosti.
Povinnost starat se o své zájmy a nepřehazovat svou zodpovědnost
na společnost a na obec. Dále pak podporuji ty, co pomoc lidskou
i odbornou potřebují, váží si jí a nezneužívají.
Péče o rodinu má zahrnovat péči o děti, mládež, dospělé i seniory.
Život občanů je nutno oživit otevřenou komunikací mezi lidmi i mezi
úřady a občany.“ „A� se Březnice stane příjemným městem pro život.“
To jsou hlavní priority pro následující čtyřleté volební období!!!!
„Ten kdo říká, že to nejde, by neměl rušit ty, co to dělají!“
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Komunální volby nejsou soutěž v tom, kdo slíbí opravit více ulic nebo kdo naslibuje větší podporu tomu či onomu spolku. Uvědomujeme
si, že žijeme v 21. století a že má-li se v Březnici lépe žít a má-li Březnice co nejlépe využívat svého potenciálu, nelze rozhodování
o dalším rozvoji města stavět jen na rozhodnutích radnice a zastupitelstva. Cestu k Březnici 21. století jsme shrnuli do devíti kroků
a vás zveme k účasti na změnách, které ovlivní život v Březnici nejen v následujících čtyřech letech.
KROK 01 - VYTVOŘÍME STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
A JEHO ČÁSTÍ
Ve volebním období 2010 – 2014 vytvoříme za účasti veřejnosti
a se zapojením odborníků Strategický plán rozvoje města a jeho
částí, ze kterého bude vycházet katalog projektů, které je třeba realizovat pro jeho naplnění.
• budeme využívat možnosti evropských dotačních programů otevřených
do roku 2013 a národní dotační programy
• navážeme na projekty, které byly vytvořeny v minulých volebních
obdobích - před jejich realizací je však podrobíme veřejné a odborné
diskusi
• územní plán Březnice i místních částí změníme tak, aby zahrnoval
dostatek ploch pro výstavbu rodinných či bytových domů a pro rozšíření průmyslové zóny
KROK 02 - ZLEPŠÍME KOMUNIKACI A INFORMOVANOST
Pouze otevřená komunikace a včasné a srozumitelné poskytování
informací může zlepšit společenské klima a omezit prostor pro šíření
fám, polopravd a účelových lží. Proto provedeme následující:
• zpřehledníme internetové stránky města a zavedeme internetové
diskusní fórum
• budeme provádět pravidelná anketní šetření týkající se života ve městě
• vytvoříme záznamovou telefonní službu pro náměty a připomínky občanů
• budeme bezodkladně zveřejňovat veškerá usnesení z jednání rady
a zastupitelstva na internetových stránkách města
• rozšíříme spektrum informací šířených prostřednictvím SMS Infokanálu
• využijeme informační centrum pro předávání připomínek a námětů
občanů kompetentním osobám na městském úřadě
KROK 03 - ZKULTIVUJEME VEŘEJNÝ PROSTOR
Mají-li vyniknout všechny krásy našeho města, je nezbytné promyšleně
upravovat celý veřejný prostor.
• za účasti veřejnosti vybereme další lokality, jejichž vzhled a funkční
využití je potřebné zlepšit
• náměstí a jeho bezprostřední okolí je vizitkou města, proto nezavrhujeme myšlenku na jeho rekonstrukci, existující projekt však považujeme
za nepřijatelný
• povedeme jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní
cesty o zlepšení odpudivého stavu prostoru kolem nádraží
• budeme pokračovat v projektu Historická úprava nábřeží, současně jej
ale podrobíme revizi
• ve spolupráci se Státním zámkem Březnice se bude město podílet na
údržbách cest v zámecké oboře i v zimním období
KROK 04 - ZKLIDNÍME DOPRAVU V BŘEZNICI
Využijeme všechny dostupné možnosti, které umožní zklidnit dopravu a zvýšit pohodlí a bezpečnost chodců v dopravně exponovaných
lokalitách.
• v rámci úprav nábřeží vybudujeme chodník od mostu k lékárně
• doplníme chybějící přechody pro chodce
• s pomocí občanů vybereme volná prostranství vhodná pro vznik
parkovacích míst
• bude-li to ekonomicky únosné, opravíme most přes Vlčavu za zbrojovkou tak, aby byl opět vhodný pro nákladní dopravu
KROK 05 - ZLEPŠÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ
Oblast životního prostředí se prolíná do většiny oblastí, které chceme
řešit. Stav veřejné zeleně, nedostatečné možnosti pro třídění odpadu a neuspokojivé řešení vodohospodářské infrastruktury v místních
částech považujeme za závažný problém. Výslovně se chceme věnovat těmto prioritám:
• zrevidujeme pokrytí města stanovišti pro kontejnery na tříděný odpad
a zaměříme se na další postupné zvýšení jejich počtu
• uvedeme do provozu sběrný dvůr
• zahájíme koncepční úpravy veřejné zeleně
• budeme investovat do vodohospodářské infrastruktury v místních částech (např. do kořenové čističky odpadních vod v Boru či do napojení
Martinic na současnou ČOV)
• budeme řešit napojení ulice Za Nádražím (oblast BOVY a METAMAXu)
na kanalizaci
více informací naleznete na

www.bozensko.org

KROK 06 - ZEFEKTIVNÍME A ZLEPŠÍME ČINNOST MĚSTSKÉHO
ÚŘADU A MĚSTEM ZŘÍZENÝCH INSTITUCÍ
Naší prioritou je koncepční, nepolitické a odbornými argumenty
a analýzami podložené snižování nákladů na provoz městského
úřadu a příspěvkových organizací.
• posílíme vliv volených zástupců na činnost městského úřadu
• rozšíříme úřední hodiny městského úřadu
• zajistíme zpracování nezávislého procesního a personálního auditu
městského úřadu a budeme se řídit jeho výsledky a doporučeními
• zasadíme se o efektivní fungování základní školy a všech mateřských
škol
• v případě potřeby zajistíme vznik další třídy mateřské školy
• přehodnotíme spolupráci města s 1. Březnickou komunální s.r.o.
KROK 07 - BUDEME PODPOROVAT SOUNÁLEŽITOST MÍSTNÍCH
ČÁSTÍ S BŘEZNICÍ
Ve spolupráci s osadními výbory v Boru, Dobré Vodě, Martinicích, Předním a Zadním Poříčí každoročně prosadíme do rozpočtu města určitý
objem finančních prostředků, které budou směřovat do místních částí
k využití podle priorit stanovených jejich obyvateli.
KROK 08 - BUDEME PODPOROVAT KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ
A SPORTOVNÍ AKTIVITY
Jestli může být Březnice na něco hrdá, tak je to množství nejrozličnějších
a hlavně živoucích spolků a občanských sdružení. Vytvoříme průhledný systém podpory spolků působících v oblasti kultury, sportu a práce
s dětmi, mládeží i rodinami. Kromě toho:
• budeme spolupracovat s Židovskou obcí na vytvoření stálé expozice
v synagoze a na aktivitách v židovském ghettu v Lokšanech
• vytvoříme podmínky pro zřízení stálé expozice Ludvíka Kuby v konventu
• prosadíme organizační a obsahové propojení největších turistických
atraktivit: zámku, konventu a synagogy
• vytvoříme podmínky pro zpřístupnění školního hřiště po skončení
vyučování
• zpracujeme projekt nového, veřejnosti přístupného, dětského hřiště
v areálu základní školy
• zajistíme vybudování bezpečného přístupu k zadnímu vchodu
do tělocvičen základní školy
• zpracujeme koncepci rozvoje a údržby sportovního a volnočasového
areálu v Sadové ulici
KROK 09 - OŽIVÍME A ROZVINEME TRADICI BOZEŇSKA
Meziobecní a regionální spolupráci považujeme za jeden z hlavních předpokladů rozvoje Březnice. Naše aktivity v této oblasti budou vycházet
z historie Bozeňska, na kterou chceme navázat a rozvíjet ji.
• budeme usilovat o postavení Březnice coby centra rozvoje Bozeňska
• budeme usilovat o přetvoření nečinného Svazku obcí Březnicko
v aktivní Svazek obcí Bozeňsko
• budeme usilovat o vystoupení Svazku obcí Březnicko z nefungující
Místní akční skupiny Podbrdsko
• budeme jednat o přistoupení Svazku obcí Bozeňsko k Místní akční
skupině Svazku obcí Blatenska
TYTO KROKY S PODPOROU VAŠICH HLASŮ USKUTEČNÍ:
1. Vladimír Doul, 60 let, důchodce, člen TOP 09
2. Mgr. Naděžda Červenková, 52 let, učitelka ZŠ, člen TOP 09
3. Tomáš Bubeník, 21 let, student VŠ, člen TOP 09
4. Bc. Petr Chotívka, 41 let, manažer, člen TOP 09
5. Karel Kůrka, 48 let, zaměstnanec, člen TOP 09
6. Bc. Šimon Mrázek, 22 let, student VŠ, člen TOP 09
7. Josef Ovsík, 44 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
8. Olga Kotrbatá, 29 let, vychovatelka, bez politické příslušnosti
9. Ing. Jiří Nepivoda, 46 let, zaměstnanec, bez politické příslušnosti
10. Bohuslav Říha, 55 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Zdeněk Jelínek, 61 let, ředitel ZŠ, bez politické příslušnosti
12. Ludmila Hošková, 58 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
13. Marie Rousová, 54 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
14. Ondřej Duka, 30 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
15. Veronika Viktorová, 21 let, studentka VŠ, bez politické příslušnosti
16. Jiří Soběslavský, 30 let, zaměstnanec, bez politické příslušnosti
17. Josef Štefan, 66 let, důchodce, bez politické příslušnosti
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Kandidáti do Městského zastupitelstva města Březnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Antonín Hanák
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc
František Pinkava
Ing. Jan Hašek
Petra Ottová
Milan Velcl
Karel Bláha
Václav Staněk ml.
Jiří Novotný

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Josef Šejna
Eliška Pinkavová
Dana Seibertová ml.
František Hrdina
Marie Štvánová
Dana Seibertová st.
Antonín Hanák
Ludmila Skalická

Vážení spoluobčané,
Křesanská a demokratická unie Československá strana lidová Vám na tomto místě představuje svoje kandidáty
do zastupitelstva a předkládá následující program.
Cílem tohoto programu je celkové oživení města a okolí, zejména po stránce ekonomické. Naše město nemůže plnit přirozenou funkci
regionu, nebude-li dostatečně ekonomicky silné. Nechceme, aby naši lidé museli hledat práci jinde a do města, kde bydlí chodili pouze
přespávat. Březnice pamatuje i lepší časy a ty jí chceme pomoci navrátit. V našem křesanském kodexu nechybí pomoc slabým, potřebným, starším lidem, orientace na podporu dětí a maminek vracejících se do práce. To vše chceme naplňovat i v místních podmínkách. K spokojenému životu patří rovněž sport, rozvoj spolkových činností a kultury. To vše náš program obsahuje, jako i rozvoj obcí
patřících pod město a necháme na Vás voličích, zda Vás osloví. Pokud ano a dáte nám svou důvěru, pak nezůstane jen u plánů, ale
proměníme své sliby také v činy.

Volební program KDU-ČSL pro nadcházející období let 2010 – 2014
1. Ekonomické oživení města a celého mikroregionu.
Přivedeme do města silné firmy zvnějšku. S několika takovými jednáme. Z vnitřních zdrojů plánujeme vybudovat saunu, regionální
mateřskou školku, menší krytý bazén a městskou bažantnici. Tyto
projekty nejsou tak finančně náročné, vytvoří nám nová pracovní
místa a přinesou do městské pokladny další prostředky. Při zadávání městských zakázek budeme preferovat místní živnostníky,
řemeslníky a podnikatele, chceme do města vrátit farmářské
a řemeslné trhy.
2. Stop rozprodeji městského majetku
Revize majetku města a všech pro město nevýhodných smluv.
3. Nezdražovat vodu
Po vypršení smlouvy s VAK Beroun vypsání nového výběrového
řízení, evn. zřízení vlastní městské vodárenské společnosti.
4. Změna 1.březnické komunální společnosti na fungující
podnik sloužící potřebám obyvatel.
Vyšší péče o veřejnou zeleň, úklid veřejných prostranství, dostupnost kontejnerů.
5. A co děti? Mají si kde hrát?
Myslíme si, že nemají a chceme to změnit vybudováním pískoviš
v místech, kde vždy bývala, obnovením hřiš na volejbal a malou
kopanou a pro obyvatele zejména panelových domů odpočinkové altány s lavicemi a stoly.
6. Starší spoluobčané
Oprava chodníků a přechodů pro hůře se pohybující spoluobčany včetně vozíčkářů je pro nás nejen jednou z priorit, ale samozřejmostí. V případě zájmu chceme napomoci vzniku „ Klubu seniorů“ a zabezpečení místa pro klidné a důstojné setkávání.
7. Sokolovna
Není města. Ale necháme ji spadnout? Chceme se pokusit o její záchranu se všemi těmi, kteří k tomu mají co říct. Kryté sportoviště
pro maminky s dětmi, ale i muže nebo mládež by se nám jistě hodilo.
8. Spolky a organizace
Jsou chloubou Březnice. Ale mají se kde scházet? Mají rybáři,
myslivci, včelaři, skauti, baráčníci a jiní, odpovídající místnosti
pro klubovou činnost? Není jim město v tomto ohledu něco dlužné? My si myslíme, že je a chceme to změnit. Město prostory má,
jen je umět najít a využít.

9. Za Březnici atraktivnější
O sauně, bazénu i bažantnici již byla řeč. Vedle ekonomického
efektu je tu i ten společenský.
A k němu by jistě přispělo i paintbalové a airsoftové hřiště, jehož
vybudování není nákladné a přitom široko-daleko není. Proč by
centrem, těchto mezi mládeží tak populárních sportů, nemohla
být právě Březnice? Ve městě působí dva kluby vojenské historie.
I jejich pomocí chceme město zviditelnit. Budeme podporovat
všechny aktivity v oblasti sportu, kultury, historie i jiných činností, které pomohou město zatraktivnit a podpoří turistický ruch
v našem městě i blízkém okolí.
10. Informovanost obyvatel a jejich podíl na chodu města.
Občan nemá informace hledat, má mu být nabídnuta. V otázce
městského rozhlasu říkáme rozhodné ANO. Chceme zkrátit jednání zastupitelstva a dát větší prostor pro diskusi. Ostatně zastupitelé jsou voleni občany, jsou tu pro ně, vykonávají jejich vůli, tak by
jim také měli umět naslouchat a jejich reflexe a přání respektovat.
11. Doprava
S tou se v našem městě moc dělat nedá, ale něco přece. Budeme
jednat s okresním ředitelstvím policie o odstranění zbytečných
tabulí, které často víc hyzdí, než informují (viz náměstí). Pokusíme se vyjednat zřízení retardérů, které by snížili hladinu hluku
a zplodin zejména na náměstí a přispěli by i k větší bezpečnosti
zejména chodců. Parkovací místa jsou bolestí i našeho města
a budeme spolupracovat se všemi, kdo pomůžou tuto situaci vyřešit k lepšímu.
12. Přilehlé obce.
Všichni jim slíbí všechno a nakonec nedostanou nikdy nic.
My chceme vybočit z řady. Voda a kanalizace, věci dlouho slibované, se musí řešit jinak než formou dotací, na které město nedosáhlo a nedosáhne v systému nesmyslných koeficientů, které není
schopno splnit. My víme jak na to. Dejte nám šanci to dokázat.
Tento program, který Vám nabízíme, není uzavřenou záležitostí.
To, co zdůrazňujeme, je role Vás voličů. Jsme připraveni kdykoliv svůj
program doplnit o Vaše podněty a bereme jej jako živý organismus.
Na naší kandidátce nejsou jenom členové KDU, jsou
tam všichni ti, kteří se cítí na to, pro nás všechny něco
udělat. Je na Vás, dáte-li jim svou důvěru.
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OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
já vím, že toto oslovení je možná banální, ale vyjadřuje úctu
a pokoru, se kterou jdeme do letošních voleb. Vždy vážený spoluobčan je ten, ze kterého chceme udělat i spoluobčana spokojeného. Jsme Vaši sousedé, žijeme mezi Vámi a záleží nám, tak
jako Vám, jak bude naše město příští čtyři roky vypadat a jak
se v něm bude žít. A k tomu potřebujeme Vaši důvěru a podporu. Chceme být dobrými hospodáři, tak jak je to běžné
v rodinách. Spotřebovat jen tolik, kolik vytvoříme a investovat
s rozumem do projektů, které Březnici nejen pozvednou, ale
fatálně nezatíží její rozpočet.
Naší prioritou je ekonomické oživení Březnice. To je alfou
a omegou veškerého dění ve městě. Chceme do Březnice přivést silné firmy, ale nespoléháme jen na ně. Pracovní místa dokážeme zajistit i z vlastních zdrojů, pomocí projektů, které
naše město zatraktivní pro širší veřejnost a do budoucna se
nám i finančně vyplatí. Máme na mysli třeba saunu, která tady
kdysi byla, menší krytý bazén, který využije nejen školní mládež v dopoledních hodinách, ale i starší lidé a posléze my všichni. Město má i lesní pozemky. Ne tak rozsáhlé, aby přinášely
městu dlouhodobý finanční efekt, ale vybudováním městské
bažantnice bychom tohoto efektu dosáhli. Když hovoříme o rozumném hospodaření, tak se to týká i březnické vody a její
ceny, která představuje dlouhodobý problém. Víme o něm,
vždy tu žijeme a jsme připraveni jej řešit. Město má prachbídné prostory pro odpočinek, zejména se to týká obyvatel panelových domů, kteří nemají dvory a zahrádky, kde by našli kousek
soukromí. Pro ně chceme vybudovat altány, oživit bývalá volejbalová hřiště i hřišátka na kopanou a pro děti pískoviště. Do
tohoto tématu patří i sokolovna. Města není, ale bu jí necháme tiše spadnout a budeme se tvářit, jako by tu nikdy nebyla,
anebo najdeme společný konsensus a uděláme z ní zařízení,
které nám pro odpočinkový sport, zejména v zimních měsících
postačí. Vyjmenoval jsem, co všechno chceme vybudovat, ale
jsou tu i věci, které už máme, jen nefungují tak, jak by měly.
Mám na mysli zeleň na území města, její údržbu a všeobecný

úklid městských částí, kde vidíme značné rezervy. Pohyb po
našich chodnících představuje problém pro každého, zejména
pro starší spoluobčany, nebo vozíčkáře. Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, ale více se dočtete v našem programu, který
je obsáhlejší, než těchto pár vět, kterými se na Vás obracím.
Pokud Vás náš program zaujme, přijte si s námi popovídat k táboráku v sobotu 2. 10 do Předního Poříčí
a v neděli 3. 10. do Boru, vždy od 18.00 hod. Máme
co říct i občanům těchto obcí, na které nechceme v žádném případě zapomenout. O týden později - v sobotu 9. 10. nás
najdete na březnickém náměstí, kde se našich kandidátů
po sousedsku u piva můžete zeptat na to, co Vás zajímá.
Na naší kandidátce najdete vedle dvou matadorů místní politiky,
vesměs nové tváře, které se chtějí ucházet o Vaši přízeň a vnést
nový pohled na řadu věcí, které Březnici a přilehlé obce trápí.
Na tomto místě se patří poděkovat těm, kteří nás v minulém
volebním období zastupovali a na naší kandidátce se dál neobjevují. Mám na mysli pana Josefa Tomáška, který se staral
o městské lesy a patří mu náš dík, potom pana doktora Kozlíka, dlouholetého činovníka naší strany, kde výčet činů jeho
dlouholetého působení v místní politice by vydal na ještě jeden
takovýto, ne-li delší článek. Oběma přeji pevné zdraví v kruhu
rodinném a snad někdy na shledanou na toulkách okolní přírodou, kterou mají oba tak rádi.
Všem Vám, kteří jste dočetli až sem, děkuji za vaši laskavou
pozornost a snad se mi podařilo Vás přesvědčit, že lidé kandidující za nás jsou na vaší straně. O náš společný majetek se
budou starat péčí dobrého hospodáře a věci veřejné spravovat
tak, aby vůle občana byla vždy na prvním místě. Dovoluji si
apelovat na Vás, na své sousedy, aby jste přišli k volbám a vyjádřili svou vůli. Vždy jsou o nás a našem městě. Přeji Vám všem
zdraví a štěstí v kruhu rodinném a spokojený život v našem
městě a jeho krásném okolí.
Ing. Antonín Hanák, předseda MO KDU – ČSL
a kandidát na starostu města Březnice
– PLACENÝ PŘÍSPĚVEK –

Místní sdružení ODS Březnice
Vás srdečně zve na

DRAKIÁDU
a setkání s kandidáty ODS
do komunálních voleb
MO ČSSD Březnice
srdečně zve rodiče a děti na

Sejdeme se na stadionu v Březnici
10. 10. 2010 od 13 do 16 hodin

ODPOLEDNE

Občerstvení:
opékání špekáčků, pivo, limo, káva, zákusky

plné her a zábavy
2. října 2010 ve 14 hodin na Stráži
• soutěže, hry
• odměny pro každého
• opékání buřtů
• občerstvení

Program:
- soutěž o nejkrásnějšího vlastnoručně
vyrobeného draka
- prezentace
pivovaru HEROLD
- ukázka techniky
SDH Březnice
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Vážení spoluobčané

PŘÁNÍ…

V posledních číslech Březnických novin vycházely články
k revitalizaci březnického Náměstí v takových podobách, že se
běžný občan již v nich nedokázal orientovat. Zvláště články
p. Popa a p. starostky byly plné polopravd a lží. Zvláště statě
p. starostky o informovanosti a komunikaci se spoluobčany, což
dokazuje i článek zastupitele p. Štěrby.
Velkým problémem radnice je, že veškerá hlasování zastupitelstva jsou anonymní. V závažných rozhodnutích by mělo být
jasné a dohledatelné, kdo jak hlasuje, a aby občan, potažmo
volič věděl, jak a pro co zvedá ruku jeho zastupitel, kterého si
zvolil. Někteří radní již toto chtěli prosadit, ale návrh neprošel. Většině vyhovuje, když se jen napíše např. pro bylo 17
a proti 2 a tím to končí. Zastupitel je od slova zastupovat a každý zastupitel, pokud na sebe bere tuto odpovědnost, musí počítat s tím, že nese svoji kůži na trh a prosazuje zájmy své strany
a svých voličů veřejně a ne anonymně. Pak by se nemohlo stát,
že zastupitelé prosadí revitalizaci Náměstí, kterou neměla
v programu žádná strana.
Nyní před volbami je na voličích, aby zvážili svá rozhodnutí
a dali hlas lidem, kteří příští funkční období budou zastupovat
je a jejich město. Pro úplnost přidávám seznam zastupitelů,
kteří rozhodovali o dění ve městě, dobře či špatně, to nechávám na občanech.
Jana Krajmerová, František Pinkava, ing. Jan Hašek, Roman
Teska, Danuše Tůmová, Stanislav Bartoníček, Jana Bendová,
Milan Čížek, Jiří Fořt, Jaroslav Hofman, Miroslav Koch, Jan
Kovář, PhDr. Jaroslav Kozlík, Miroslava Macháčková, Pavel
Matoušek, Jiří Štěrba, Mgr. Vladimír Teska, Josef Tomášek,
Věra Vajdová.
Přeji voličům, aby si pečlivě vybírali správné zastupitele.
rodák města Jiří Krůta

Pečlivému čtenáři Březnických novin je jistě známo, že se
ve svých příspěvcích do těchto novin často vracívám k činům
a osobnostem meziválečného období v Březnici. Připomínám
tyto časy starším a snad poodhaluji mladším, jak tato léta
(1918 – 1938) v Březnici probíhala a čeho zde pro časy budoucí
bylo dosaženo. Dnes jen namátkou zmíním několik příkladů:
postavení školních budov, zřízení vodovodu a kanalizace, regulace řeky, při níž vzniklo městské koupaliště, vytvoření parku
s památníkem Hanuše z Kolowrat a v neposlední řadě to bylo
před druhou světovou válkou také březnické Náměstí. Dodnes
je nám to všechno k užitku. Nutno podotknout, že na to všechno tehdy bylo pouhých dvacet let mezi první a druhou světovou válkou. Navíc tehdejší doby ve světě a v Československu
nebyly zcela klidné.
Ve svých článcích nejednou porovnávám naše skutky se skutky březnických osobností meziválečné doby, které nám svými
rozhodnutími a činy obrazně řečeno nastavily laku vskutku
vysoko a my ji v těchto časech nejednou spíš podlezeme, než
abychom ji přeskočili! Mám zde na mysli to, že mnohá rozhodnutí, jichž jsme v naší rovněž dvacetileté době demokratických
poměrů v Březnici svědky, nepůsobí dobrým dojmem již nyní
a v příštích dobách sotva kdy budou.
Jsem přesvědčen o tom, že své kroky bychom měli poměřovat skutky našich celkem ještě ne tak dávných předků a být ve
srovnání s nimi ještě lepší než byli oni. Mám-li být na závěr
konkrétnější, pak myslím, že by se našim zastupitelům při
tomto srovnání nedostalo moc příznivého ohodnocení.
Přeji těm příštím, aby se jim dařilo lépe…
MUDr. Jiří Beran

MNOHO SLOV – MÁLO ČINŮ
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ŘÍJEN
1. 10. 1941 od tohoto dne pozbyla platnosti všechna povolení k provozování hry
na flašinet.

1. 10. 1959 zrušena pobočka lidového soudu a zároveň notářství v čp. 1.
1. 10. 1971 bylo dáno do provozu autobusové nádraží.
9. 10. 1973 v sále hotelu Vlčava pořádalo Městské kulturní středisko koncert
Marthy a Teny Elefteriadu.

12. 10. 1905 byla provedena kolaudace nových městských jatek.
14. 10. 1873 na zdejší měšanskou školu přišel nový učitel Jan Kout, jehož záliba
v archeologii pomohla osvětlit pravěk našeho kraje.

17. 10. 1985 na zahajovacím koncertě Březnických hudebních večerů účinkovali
Vítězslav Drápal – flétna a Lubomír Brabec - kytara.

20. 10. 1931 zahájila provoz akciová společnost Sublima; prvním ředitelem byl
jmenován ing. Pavel Jírů ze Strakonic.

21. 10. 1928 začal jezdit autobus mezi Březnicí a Blatnou.
23. 10. 1894 březnická fara byla povýšena na děkanství.
24. 10. 1888 se v Březnici narodil J. R. Schuster, malíř – krajinář a učitel.
27. 10. 1784 se narodil březnický lékárník Emanuel Sies.
28. 10. 1881 přijela loutkářka Arnošta Kopecká ze Spáleného Poříčí; druhý den
odjela do Drahenic.

28. 10. 1934 před budovou Základní školy byl odhalen pomník padlým v 1. světové válce.
Čerpáno z Březnických zpravodajů

Připravila Kateřina Štěrbová
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ŘÍJNOVÉ PRANOSTIKY
V říjnu mnoho dešů, v prosinci mnoho
větrů.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden
hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to
zima stálá.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště,
po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět
ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se
přikrade.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik
dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte
v budoucí zimě sníh padati má.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější
příští rok.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Jaký den Havel ukazuje, taková zima
objevuje.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí
rok suchý.
Zdroj Internet
Připravila Kateřina Štěrbová

Z biskupových úst byla skloňována Březnice
Po měsíční odmlce po březnické pouti farnost zase slavila, ale trošku jinak, než bychom čekali. V sobotu dne
4. září si museli někteří farníci z Březnice a okolí po
ránu přivstat, protože časně ráno již na ně čekal autobus, který měl namířeno do Českých Budějovic, kde
musel být již před desátou hodinou. A to z toho důvodu,
že v katedrále svatého Mikuláše na náměstí Přemysla
Otakara II. v Českých Budějovicích slavila celá diecéze.
Jistě mnohé z vás bude zajímat, jaký byl důvod k této
slavnosti a proč březničtí vyrazili až do Českých Budějovic?
Hlavním důvodem této slavnosti bylo jáhenské svěcení
třech kandidátů, kteří se připravují ke kněžství a nutnou podmínkou pro přijetí kněžského svěcení je přijetí
jáhenského svěcení. A zároveň je potřeba říci, že jeden
z těchto kandidátů byl ustanoven pro konání své jáhenské služby ve farnosti Březnice a z ní spravovaných farností.
Pro mnohé je jistě „jáhenská služba“ něčím neznámým až novým. A tak mi dovolte, abych jen v pár řádcích nastínil alespoň základní charakteristiku této služby. S funkcí jáhna nebo též jinak řečeno diakona (z řeckého slova diakonos, tzn. služebník) se setkáváme již
v apoštolské době. Tuto službu katolická církev po celou
dobu své existence různě využívala, až identita diakonátu se téměř vyprázdnila a k její restauraci dochází až
v druhé polovině 20. století, kdy jako vzor pro tuto službu je nalézán v době raného křesanství a v něm se odráží i současná praxe zmiňované služby. K úkolům jáhnů patří, pokud k tomu příslušná autorita svolí, slavnostně udílet křest, uchovávat a rozdávat eucharistii,

jménem církve asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, starat se o nemocné, zvláště přinášet jim eucharistii, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat lid, předsedat pobožnostem a modlitbě věřících,
udělovat svátostiny a vést obřady rozloučení se zemřelými a pohřební obřady. Mezi jejich další povinnosti patří
věnovat se věcem charitativním a administrativním.
Zjednodušeně řečeno jejich funkcí je „stát se služebníkem všech.“
V 10 hodin již katedrála přeplněná zvláště mladými věřícími, což bylo i jakýmsi povzbuzením pro všechny,
praskala ve švech a průvod asistence, kněží a jáhnů,
vyjadřoval svou četností slavnostnost celého obřadu,
(pokračování na str. 20)
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Za Janem Strnadem
Jan Strnad pocházel z rodiny známého březnického
praktického lékaře MUDr. Jana Strnada.

(dokončení ze str. 19)

se ubíral do presbytáře, kde se vše odehrálo. Tento průvod uzavírali českobudějovičtí biskupové, otec biskup
Mons. Pavel Posád, jenž je v současnosti pomocným biskupem českobudějovickým, a otec biskup Mons. Jiří Paour OFM Cap., který je současným sídelním biskupem
naší diecéze a zároveň byl světitelem oněch třech kandidátů jáhenství. Celá liturgie začala bohoslužbou slova
a po ní začal samotný obřad svěcení představením kandidátů svěcení a poté homilie sídelního biskupa. Jakmile
dokončil biskup svou řeč pro všechny věřící, opět se adresáty jeho slov stali pouze svěcenci sami. V této chvíli
došlo k jednomu nejdůležitějších momentů. Tito tři muži
v okamžiku složili sliby, jimiž se zavázali mimo jiné
k modlitbě breviáře, poslušnosti biskupovi a jeho nástupcům a tak často diskutovanému celibátu. Je nutno
podotknout všechny sliby byli činěny svobodně a bez
donucení.

Narodil se v Březnici 20. září 1943.
Po maturitě studoval práva a v roce
1975 ukončil studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Byl právníkem Státního statku Tochovice. Řadu let působil ve finanční správě.
Od roku 1991 až do roku 2008 (září)
vedl Finanční úřad v Příbrami.
Byl členem občanského sdružení Bozeň
- Spolek rodáků a přátel Březnice.

Jan Strnad
(20. 9. 1943
– 6. 9. 2010)

O dění v Březnici se aktivně zajímal. Mimo jiné se
v poslední době zasazoval o to, aby (soudě podle jeho
článku na stránkách Březnických novin) dosavadní charakter březnického Náměstí zůstal zachován.
Zemřel 6. září 2010 ve věku nedožitých 67 let.
MUDr. Jiří Beran

SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude 6. října 2010 v domečku
na náměstí od 10.30 do 12.30 hodin.
Dne 14. října 2010 bude v Mladé Boleslavi Okresní setkání
členů SPCCH.
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN REKONDIC V ROCE 2011:
Stráž pod Ralskem
11. 6. – 18. 6. 2011
Klatovy
9. 7. – 16. 7. 2011
Štikov u Nové Paky
3. 9. – 10. 9. 2011
Chlum u Třeboně
28. 12.- 2. 1. 2012
POZVÁNKA
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Březnici zve své členy na podzimní členskou schůzi,
která se uskuteční dne 12. října 2010 v Kulturním domě
od 14.30 hodin.
Součástí schůze bude i kulturní program a věcná tombola.
Za ZO SPCCH Březnice připravila
Jana Štefanová

Asi nejpůsobivějším momentem celého obřadu byla
modlitba litanií, během nichž pouze svěcenci leží tváří
obráceni k zemi, čímž je symbolizováno naprosté oddání
se Bohu. Po litaniích následovala ta nejhlavnější část
celého obřadu, takzvané vzkládání rukou světitele, jímž
může být pouze biskup, a konsekrační modlitba. Prostřednictvím tohoto úkonu a zmíněné modlitby se stali
z kandidátů novosvěcení jáhni. Poté došlo předání insignií, které jsou vlastní danému stupni svěcení, také
k slavnostnímu oblečení do jáhenských liturgických
rouch a pozdravení pokoje novosvěcenců s biskupem
a sborem jáhnů, které je vyjádřením přijetí do stavu kleriků. Pak již mše proběhla obvyklým způsobem s tím
rozdílem, že nový jáhni vykonávali úkony, které jim náleží . Až na závěr bohoslužby se 37 zástupců z Březnice
a okolí dočkali svého. Z biskupových úst byla skloňována farnost Březnice a předáním jmenovacího dekretu,
bylo vše stvrzeno: V Březnici je o klerika navíc!

Léto a prázdniny jsou už jen hezkou vzpomínkou, začala škola a my skautky se opět setkáváme na svých pravidelných
schůzkách. Tábor se nám letos opravdu vydařil, díky překrásnému počasí, koupání a letním hrám jsme prožily nádherný týden na našem oblíbeném tábořišti na Vystrkově. Ale i krásný
podzim je pro nás inspirací k novým hrám v přírodě a společným výpravám do přírody i za kulturou. A ani zimy se nemusíme obávat. Díky tomu, jak nás naše město štědře a ochotně
podporuje, můžeme trávit chladné a pošmourné podvečery
v naší krásné klubovně. Nastane čas ručních prací, veselých her
a učení se novým dovednostem. Chceme touto cestou poděkovat zastupitelům (zejména paní starostce) a vedení města za
vstřícnost a spolupráci po celé jejich funkční období. A doufáme, že i nově zvolení zastupitelé nás též budou podporovat.
Přejeme Vám všem krásný, barevný, prosluněný podzim.

Jan Mikeš

Eva Stehlíková, I. dívčí skautský oddíl Březnice

ZPRÁVIČKY NAŠEHO ODDÍLU
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Mateřské centrum

Novinky z 1. mateřské školy
Březnice „KLUBÍČKO“

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

ŘÍJEN 2010
Pravidelné programy v říjnu
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek
od 9.00 do 12.00 hod.

pondělí
úterý
od 10.00 DIVADÉLKO OD IVY + SVAČINKY OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
od 14.30 ANGLIČTINA pro malé školáky s Jitkou Bartákovou
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 17.00 NĚMČINA pro začátečníky s Renátou Cvrkovou –
NOVINKA
čtvrtek
od 14.30 ODPOLEDNÍ HERNA pro pracující rodiče a jejich
děti do 17.30
pátek
od 8.00 ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 LALALA A TANYNY – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší
od 15.00 POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let s Lenkou Jorovou
od 19.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Evou Štefanovou
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI

Mimořádné akce v říjnu 2010
4. 10. od 10.00 hod. Děti a racionální stravování
- přednáška MUDr. Skalské o výživě našich dětí
7. 10. od 16.30 hod. Efektivní využívání energie
- přednáška ekologického sdružení Arnika o úsporách
v domácnosti
14. 10. od 16.30 hod. Kurz kojení
- předporodní příprava na kojení s laktační poradkyní Janou
Čechovou. Přihlášky na tel. 739 085 966 nebo
na e-mail jcechova@email.cz
17. 10. od 15.30 hod. Nedělní divadélko

„Tři prasátka“
- odpolední pohádka pro nejmenší, včetně divadelní kavárny

18. – 22. 10. Podzimní burza – v prostorách MC
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

18.
19.
20.
21.
22.
25.

10.
10.
10.
10.
10.
10.

8
8
8
8
8
8

–
–
–
–
–
–

12hod.
12hod.
12hod.
12hod.
12hod.
12hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

13
13
13
13
13
13

21

–
–
–
–
–
–

17hod.
17hod.
17hod.
17hod.
17hod.
17hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského,
kojenecké potřeby, veškerou obuv, sportovní potřeby, brusle,
sáňky, lyže…

Dne 7. září 2010 v 15.30 hodin se konala první schůzka rodičů v naší mateřské školce. Paní ředitelka pro nás
měla připraveno mnoho zajímavých informací, takže
bylo dobře, že jsme se sešli v hojném počtu. Všechno
jsme probrali a naplánovali v příjemné náladě a těšíme
se na chvíle strávené s našimi i ostatními dětmi a rodiči
na společných akcích ve školce.
Na programu bylo také zvolení předsedkyně Unie rodičů, kterou se stala paní Dagmar Nesvedová a dále je
nově zvolena paní Emilie Rousová, která bude pokladníkem. V práci ve výboru dále pokračují Marie Mourková,
Martina Jedličková a Eva Veltruská.
Naše první společné odpoledne v tomto školním roce
byla podzimní akce - Dýňová strašidýlka dne 23. 9. 2010.
Datum naší další akce – Vánoční besídky bude upřesněn.
Školní program pro naše děti je velmi pestrý. Je zde
možnost plaveckého výcviku a 1x měsíčně dochází
všechny děti zdarma sportovat do Sportovního centra
Vitality. Naše děti navštěvují 1x měsíčně filmová a divadelní nebo varietní představení. Školka sbírá plastová
víčka a hliník.
Těším se na další společnou akci ☺

Petra Ottová

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
na VOŠ a SOŠ Březnice
čeká na Vaše výpěstky
Každý sudý rok se společenský sál VOŠ a SOŠ Březnice stává místem přehlídky toho nejhezčího, co se podařilo vypěstovat zahrádkářům z Březnicka i vzdálenějších
míst našeho regionu. Tradiční výstavu ovoce a zeleniny
pořádáme již několik desítek let a je to vždy zajímavý
estetický zážitek i příležitost k setkání s přáteli. V neposlední řadě je výstava zdrojem informací o novinkách
mezi odrůdami i oceněním pěstitelského úspěchu.
Již potřetí výstavu doplní výtvarné práce dětí
z mateřských školek nazvané Podzimníčci.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v pátek 22. října 2010 od 13.00 hod do 16.00 hod v sobotu
23. října 2010 od 09.00 do 12.00 hod. Pro školy
a hromadné výpravy je vyhrazeno páteční dopoledne
(22. 10. 2010 9.00 - 13.00 hod).
I v letošním roce se výstava neobejde bez příspěvků
pěstitelů a nadšenců, kteří mají na svých zahrádkách ty
správné exponáty. Poskytnutím svých výpěstků získáte
možnost porovnat je s exponáty ostatních vystavujících,
mnohdy se podaří i určit chutnou, leč dosud neznámou
či zapomenutou odrůdu ovoce.
Vyzýváme tedy všechny, kterým se na zahrádce urodilo
něco pěkného či zajímavého, podělte se s ostatními.
Vaše výpěstky k vystavení rádi převezmeme v budově
školy od pondělí 18. října do čtvrtka 21. října vždy
v době od 7.30 do 8.00 hod a v době od 9.30 do
10.00 hod. (L. Pivoňka, M. Rolniková, I. Švejdová)
Pochlubte se tím, co Vám příroda na zahrádkách nadělila.
Na Vaše výpěstky se těší pořadatelé a předem děkují za příspěvky ke zdaru výstavy.
I. Švejdová
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VYUČUJEME PODLE NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
V letošním školním roce odstartovala na naší střední
škole výuka všech oborů podle nových školních vzdělávacích programů.
Pro obor Agropodnikání jsou vytvořena tři zaměření a žáci v nich studují již druhým rokem. První zaměření má podtitul Ekologie, provoz a obnovitelné
zdroje energie a reaguje na zvýšenou poptávku po odbornících (zemědělských technicích), kteří kromě základů zemědělského provozu budou vybaveni dostatečnými
znalostmi z oblasti ekologie a získávání energie
z obnovitelných zdrojů. Absolventi se uplatní mimo jiné
v podnicích provozujících bioplynové stanice, případně
v podnicích zabývajících se výrobou biolihu a tzv. bionafty. V druhém zaměření – Podnikání - je důraz kladen na výuku ekonomických předmětů, zejména účetnictví a marketingu. Absolventi naleznou uplatnění na
všech ekonomických pozicích v nejrůznějších firmách,
ve srovnání s absolventy čistě ekonomických škol mají
výhodu ve větším propojení vyučované ekonomiky
s praxí. Třetí zaměření – Místní správa a rozvoj regionu - je unikátní a reaguje na poptávku po absolventech, kteří mají přehled o možnostech získávání finančních prostředků a dotací z rozpočtu ČR i EU, podílejí se
na tvorbě a realizaci programů rozvoje regionu a firmy
a orientují se ve státní správě a samosprávě. Významná
pozornost je věnována výuce práva a základům státní
správy a samosprávy. Absolventi jsou tak připravováni
pro práci na obecních úřadech, v různých občanských
sdruženích a místních akčních skupinách, v poradenských firmách připravujících pro podniky projekty,
v informačních střediscích pro zemědělce a venkov a na
referátech městských i krajských úřadů. Zaměření je jedinečné v rámci celé ČR.
Obor Informační technologie nahradil dosavadní
obor Výpočetní technika. Ve srovnání s ním mají žáci více
hodin programování (každý rok 2 hodiny týdně), významný je rovněž rozsah výuky grafických systémů. Stěžejním
předmětem jsou informační a komunikační technologie, ve
kterých žáci do hloubky proniknou do tajů hardware
i software jednotlivých počítačů i počítačových sítí.
V prvním ročníku se podle nových osnov vzdělávají
žáci oboru Sociální činnost, který zastřešil obě původ-

ní zaměření oboru Sociální péče. Výhodné pro uchazeče
je to, že se mohou hlásit do jediného oboru Sociální činnost a konečné zaměření si zvolí na konci druhého ročníku vzdělávání. Po dvou letech studia žáci mají mnohem přesnější představu o tom, čemu se v rámci oboru
chtějí věnovat, na jakou vysokou školu směřují, kde by
po maturitě chtěli pracovat. Výsledkem je, že si pro 3. a
4. ročník studia zvolí ty předměty, které je baví a které
jim skutečně pomohou dotvořit jejich odbornost.
Obor Rostlinolékařství je lahůdkou pro uchazeče zajímající se o přírodu, ochranu rostlin a ekologii. Žáci se
podrobně naučí rozpoznat choroby, škůdce a plevele, které snižují výnosy a kvalitu pěstovaných plodin, včetně
ovoce, zeleniny a květin. Zároveň získají široké znalosti
z ekologie a ochrany životního prostředí, zejména
v oblasti používání biologických způsobů ochrany rostlin. Absolventi tohoto oboru jsou v praxi žádaní právě
pro to, že jsou odborníky na pěstování plodin bez chemických přípravků a produkci tzv. biopotravin. I to je
jeden z důvodů, proč nemáme v oboru Rostlinolékařství
žádné nezaměstnané absolventy.
Uchazeče o studium na naší SOŠ srdečně zveme na dny
otevřených dveří, které se konají:
v pátek
v sobotu
v pátek
v sobotu
v pátek
v sobotu
ve čtvrtek

22.
23.
03.
04.
21.
22.
10.

10.
10.
12.
12.
01.
01.
02.

Náš vedoucí skupiny Jonah byl jedním z nejoblíbenějších členů skupiny, proto jsme ho označili slovy „cool
und witzig“ – skvělý a vtipný. Jonah popsal naši skupinu při závěrečném hodnocení jako dobře vychované lidi,
a proto bychom mu chtěli moc a moc poděkovat za jeho
velkou snahu nás něco nového naučit a hlavně se skvěle pobavit!
Naše obrazy ztvárňovaly naše představy o pohledu na
život z jiné strany, než jsme zvyklí. Fantazie pracovala
naplno a při závěrečné prezentaci jsme měli veliký
úspěch.

14.00
09.00
14.00
09.00
14.00
09.00
14.00

do
do
do
do
do
do
do

16.00
12.00
17.00
12.00
17.00
12.00
17.00

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

Kromě podrobných informací o studiu je pro zájemce
samozřejmě připravena prohlídka školy.
Závěrem ještě jedna dobrá zpráva pro zájemce o studium – v roce 2011 přijímáme uchazeče na SOŠ bez přijímacích zkoušek, pouze podle průměrného prospěchu v 8.
třídě a v prvním pololetí 9. třídy ZŠ. Vzhledem k tomu,
že na výše uvedené obory můžeme přijmout celkem 90
uchazečů, věříme, že budeme moci uspokojit všechny
opravdové zájemce o studium na naší škole.
P. Čámský
zást. ředitelky VOŠ a SOŠ Březnice

GRAFFITYWORKSHOP
I já měl tu možnost zúčastnit se Uměleckého léta mládeže ve Flecken Zechlin. Já osobně jsem pracoval
v Graffityworkshopu. Naše parta byla ze všech skupin
největší a cílem této skupiny bylo proměnit ošklivé
„kusy dřeva“ v krásné obrazy na téma „Obrazy lidí –
Second Life“, nebo-li druhý život.

od
od
od
od
od
od
od

Myslím, že účast
na uměleckém létě
mládeže byla pro nás
všechny velikým zážitkem, na který hned
tak nezapomeneme.
Poznali jsme spoustu
nových kamarádů,
procvičili si své znalosti němčiny a angličtiny a já jen doufám, že se budeme
moci v příštím roce
této akce opět zúčastnit.
Zapsal:
Radek Kubík,
student 4. AS
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Umělecké léto mládeže – Jugendkunstsommer 2010
Jak jsem slíbila, navazuji na předchozí článek v Březnických
novinách o pobytu našich studentů ve Flecken Zechlin na mezinárodním Uměleckém létu mládeže 2010. Tuto akci pořádala země Brandenburg a my jsme sem byli pozváni naším německým partnerským městem Lindow.
V týdnu od 15. 8. – 20. 8. 2010 probíhaly ve vzdělávacím
středisku různé workshopy, které vedli umělci a profesionálové. Bylo zde celkem 7 workshopů – divadelní, hudební, grafity,
filmový, fotografický, výtvarný a redakční workshop. Po 6 dní
studenti pracovali na projektu a vytvářeli díla, která potom
byla předvedena na veřejné prezentaci v obci Zechlin.
Mezinárodní akce uspořádaná v letošním roce na téma „Obrazy lidí – Second Life“, které se zúčastnili mladí lidé z Polska,
Česka, Braniborska a Berlína, byla velmi akční a všem zúčastněným se velmi líbila. Na veřejné prezentaci všichni přítomní
žasli, co dokázali mladí pod vedením zkušených profesionálů
a umělců vytvořit. A již to byly umělecké fotografie, 6 krátkých
filmů, nádherné grafity malby na panelech, výtvory výtvarného
workshopu znázorňující místo úniku ze všedního života pro lidi,
velmi pěkně a autenticky zahrané divadelní scénky ze života,
vystoupení hudební skupiny se známými skladbami, ale i dvěma nově zkomponovanými skladbami a v poslední řadě i vydané noviny o celém průběhu akce v trojjazyčném provedení.
To vše dokázali mladí za týden pobytu na této akci vytvořit!
Kdo se chce dozvědět více, může si prohlédnout stránky
www.dgbjugendbildungsstaette.de
Zapsala: Alice Fořtová

Na svůj pobyt na této akci vzpomíná
i naše studentka ročníku 2. VOŠ, Pavla Laznová:

Náš týden v Německu
Začátky nebývají jednoduché, a i když jsme ve Flecken Zechlin pobyli jenom 6 dní, první dva byly opravdu náročné. Cesta
vlakem byla vyčerpávající, ale mnohem horší bylo po celém
tom dni rozumět němčině, která nás obklopovala ze všech
stran. Naštěstí zde byla ještě skupina Poláků, kteří také nerozuměli slovo od slova, tak jsme nebyli jediní znevýhodnění.
Německá mládež byla velmi bujará, my jsme byli nakonec rádi,
že jsme mohli jít brzy spát.
Druhý den ráno se mi ani nechtělo z postele. Nejenže pršelo,
to člověku na náladě nepřidá, ale vědomí toho, že budu mezi

cizími lidmi, kteří mluví jinak než já, mě zahnalo do kouta
pochybností a nejistoty, jak celý den přetrpím… Postavit se na
nohy mě přiměla až myšlenka na snídani, která se jako ostatní
jídla konala v podobě rautů. Tento den se rozhodovalo o tom,
kdo bude přidělen do kterého workshopu. Byla jsem zklamaná,
protože jsem se nedostala do workshopu, do kterého jsem chtěla. Nakonec jsem byla umístěna v divadelní skupině.
Celý den jsem se snažila rozumět němčině, jídlo pro mne
bylo vysvobozením, protože jsem se nemusela soustředit na cizí
jazyk. Večer jsem byla naprosto psychicky unavená – celý den se
soustředit, dávat pozor a být ve střehu, to člověka vyčerpá. Byl
to prostě „mazec“. Těšila jsem se domů jako malá.
V úterý, třetí den pobytu, jsem se vzchopila, řekla si, že jsem
si to tam přijela užít a ne přetrpět a vyrazila jsem z temnoty
pokoje mezi lidi. Našla jsem Polky z našeho workshopu, povídaly jsme si a připojili se i někteří „místní“ (domorodci).
Bavili jsme se více i ve volném čase a začali jsme využívat
možností budovy – za vše zmíním například saunu, internet,
kulečník, jízdní kola, kajaky…., ale bylo tam toho mnohem
více. My z divadelního kruhu jsme moc volného času neměli,
protože jsme museli hodně zkoušet, začínali jsme brzy a vraceli
se pozdě.
Dny začaly najednou rychle utíkat, mluvení nám šlo lépe, ale
stále jsme občas byli rádi, že máme ruce a nohy… Pomalu nám
docházelo, jak byl ten týden krátký a že se možná už nikdy
neuvidíme.
Přišel poslední den, vrchol našeho projektu – veřejná prezentace výsledků a výtvorů jednotlivých workshopů. Byla jsem
ráda, že divadelní představení bylo první na programu. Odbyla
jsem si svoje a pak, když ze mne opadla tréma a nervozita, jsem
si ostatní ukázky týdenní práce mohla užít. Bylo to krásné, ale
zároveň to věštilo konec… Po prezentaci proběhla „afterparty“,
kterou jsme si užili, někdo šel spát dříve, někdo později a někdo vůbec….
I přes počáteční rozpaky a únavu z jazykové bariéry musím
říci, že to byl týden plný nových zážitků, nezapomenutelných
dojmů, zajímavých lidí a kreativní činnosti. Bylo toho mnohem
více, ale ne všechno se vejde na papír a ne všechno se dá na
papír slovy vyjádřit…
Zapsala:
Pavla Laznová, studentka 2. VOŠ

LÉTOVÁNÍ 2010 - ÚBORSKO
V týdnu od 25. 7. do 31. 7. 2010 prožilo 23 dětí ze ZŠ
Březnice dny plné her, soutěží, tvoření a pohybu na čerstvém vzduchu, v malé vesničce Úborsko v západní části
Šumavy. Ubytování bylo zajištěno v útulném penzionu
„U Jandů“. V okolí se nachází tenisové kurty a bazén,
kde se děti mohly sportovně vyžít.
Účelem pobytu bylo dětem umožnit naučit se něco nového z výtvarných technik, zapojit se do dramatických
her a užít si nádherné přírody. V jedné z her se děti přiblížily ptačímu světu a stavěly čapí hnízda. Krásné letní

počasí zpříjemnily i dva výlety. Na hrad a zámek Klenová a vodní hrad Švihov.
Velké poděkování patří občanskému sdružení Podbrdské tvoření a jeho členkám paní B. Brůnové, E. Čabrádkové, Z. Kláskové, M. Šlapákové, R. Radilové, M. Vlkové, paním učitelkám Mgr. N. Červenkové, Mgr. J. Hlaváčové.
Za SRPŠ Iveta Hrzalová
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NA BŘEZNICKOU ŠKOLU VZPOMÍNÁME RÁDI
Není to tak dávno, kdy jsme slavnostně oblečeni stáli
v hudebním sále březnického zámku a z rukou představitelů školy a starostky města Březnice přijímali gratulace při předávání maturitních vysvědčení. V květnu červnu roku 2005 jsme byli na Vyšší odborné škole
a Střední odborné škole Březnice historicky prvními absolventy studijního oboru Výpočetní technika. I když se
s námi muselo několik spolužáků kvůli nedostačujícím
studijním výsledkům rozloučit, na prahu další životní
etapy nás přesto tehdy stálo dvacet šest z třiceti. Šlo
o prestižní obor a většina z nás, kteří jsme se do Březnice hlásili, měla o informatiku a výpočetní techniku skutečný zájem. Štěstí jsme měli i na skvělou třídní, Ing.
Jaroslavu Mochánovou, která za „svými kluky“(jak
nám po celé čtyři roky říkala, přestože maturitní vysvědčení z oboru, který se tehdy profiloval spíše jako
„mužský“, si odnášely i tři naše spolužačky) neochvějně
stála a třídu leckdy – přiznejme si – pubertálně a postpubertálně rozjívených kluků dokázala usměrnit. (A že
to nebylo vždy lehké, ví nejlépe ona sama – a s odstupem
let si to samozřejmě při setkáních u příležitosti školou
pořádaných Dnech otevřených dveří, při maturitních
plesech naší školy i dalších neformálních příležitostech
přiznáváme i my).
S příslibem, že si určitě někdy zavoláme a určitě se
setkáme, jsme se rozběhli do života. Někteří do prvního
zaměstnání, jiní za dalším vzděláním. Po třech letech už
měla Ing. Mochánová mezi „svými kluky“ i několik bakalářů, po pěti letech pak první inženýry. Nemůžeme
mluvit za všechny spolužáky, ale my tři jsme ji na pátek
9. července na svoji druhou promoci pozvali a měli obrovskou radost, když nám po slavnostním ceremoniálu
a posledních tónech studentské hymny Gaudeamus igitur blahopřála současně s našimi nejbližšími. Ukončili
jsme magisterské studium v oborech Distribuované systémy a počítačové sítě (Lukáš) a Inteligentní počítačové
systémy (Petr a Tomáš) na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni. Všechnu moudrost světa jsme určitě
nepobrali, ale s odstupem pěti let snad můžeme zhodno-

tit, co nás střední škola ve vztahu k našemu oboru naučila, a přátelsky doporučit současným studentům, čemu
by měli věnovat zvýšené úsilí a pozornost.
Za nejužitečnější považujeme výbornou výuku matematiky a cizích jazyků. A se nám to líbí nebo ne, programování je především o matematice a ta vysokoškolská beze zbytku staví na základech získaných na střední škole. A že programovacím jazykem je angličtina,
není také žádná novinka. K zahození nebylo ani osvojení si schopnosti psát všemi deseti, protože veškeré semestrální práce se stejně jako bakalářská i diplomová
práce píšou na počítači. A píšeme-li „naslepo“, ušetříme
si spoustu času a starostí s opravováním překlepů a
také nemusíme váhat, zda pracně naklepaný odstavec,
který se tak úplně nepovedl, máme smazat, když nám
dal tolik práce. Docela nás překvapilo, že někteří vyučující na tak technicky zaměřeném oboru velmi dbají na
dodržování pravidel českého pravopisu a bazírují i na
čárce v souvětí, která pak může dokonce ovlivnit nerozhodnou známku. Takže se nevyplácí odložit na vedlejší
kolej ani češtinu. Dnes se nemusíme stydět za svůj písemný projev. Patřičný prostor je ovšem věnován i fyzice, a i když i třetí pokus může být úspěšný, jsou to
„nervy“. Prostě jsme zjistili, že ledacos, čemu jsme nevěnovali příliš pozornosti, by se nám bývalo hodilo.
Štěstí tedy přeje připraveným, a kdo se na střední škole učil, bude mít na vysoké určitý náskok. Ale bez šancí
nejsou ani ti s horším prospěchem, protože – co si budeme povídat – někteří z nás dospívají poněkud komplikovaněji a déle. Říká se, že střední škola je o schopnosti
pojmout určitý objem vědomostí k určitému datu – tedy
k maturitě. A vysoká? Stojí za to poznat úplně jiný systém výuky. A navíc ten současný nabízí po třech až čtyřech letech šikovný cílový bod studia v podobě absolvování bakalářských oborů. A pokud naopak ještě po absolvování magisterského studia dychtíte po dalším vzdělávání, nabízí se navazující doktorské studium. To už je
ale úplně jiný příběh.
Ing. Tomáš Řondík, Ing. Petr Soukal
a Ing. Lukáš Peterka

PIVOVAR HEROLD VAŘÍ
NEALKOHOLICKÉ PIVO STŘÍZLÍK
Široká nabídka piv ze zámeckého pivovaru Herold se od října
rozšířila o nealkoholické pivo Střízlík. Recepturu vymyslel sládek František Pinkava ve spolupráci se společností Pivo Praha,
sdružující nejlepší pivovarské technology v České republice.
Pivo Střízlík má charakteristickou chmelovou hořkost a bohatou pěnu. Je uvařeno z ječného sladu vyrobeného ve sladovně
pivovaru Herold, pšeničného sladu z Bavorska, chmelu a pramenité vody ze zámecké studny. Etiketa je stínovaná
tmavě modrá.
Od října by
mělo být nealkoholické pivo Střízlík k dostání všude tam, kde se
v současné době
prodává lahvové

pivo Herold. Koupit ho můžete i v podnikové prodejně s nonstop provozem v pivovaru. První vzorky již byly zaslány
i zahraničním odběratelům.
František Trantina

10/2010

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM

Zajímavé tituly knih
a novinky

V týdnu od 4. do 10. října vyhlašuje sekce veřejných knihoven SKIP již 14. ročník celostátní akce
Týden knihoven.
Letošní motto – KNIHOVNA PRO VŠECHNY
Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům,
ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

2. 10. – 31. 10. – výstava fotografií pana Arnošta Fürsta „Březnice ve fotografii“

■

1. 10. – 23. 10. – „KORÁLE a KORÁLKY“
- výstava šperků a výrobků z FIMA slečny Lucie
Hoblové
V „Týdnu knihoven“ registrace nových čtenářů
zdarma

■
■

Čtenářská amnestie pro všechny zapomnětlivé

■

1/2 hodiny internetu zdarma
5. 10. – Den otevřených dveří – Knihovna pro
všechny - zveme do knihovny každého, kdo si chce prohlédnout její prostory, zároveň ho seznámíme s knihovním
fondem a se službami, které poskytujeme
26. 10. v 16 hodin – „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“
– povídání a promítání se spisovatelem Ondřejem
Fibichem
Tématická výstavka knih „Kniha pro každého“

■

■

■

Oddělení pro děti na ZŠ
■
■

■
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4. 10. od 14 hodin - „MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU“
– v areálu školní zahrady
Tematická výstavka knih – výročí narození spisovatele
Vojtěcha Steklače (*21. 10. 1945, Příbram), oblíbeného autora dětských knih
25. 10. – tvůrčí dílna - „HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ“ – výroba papírových dýní a strašidýlek k zavěšení

■

V Týdnu knihoven amnestie pro všechny nepořádníky a zapomnětlivé čtenáře

■

Registrace nových čtenářů zdarma

Hart John – Dole u řeky – napínavý thriller
Harper Brian – Vražedné pronásledování – detektivní příběh
Smith Wilbur – Leopard loví v temnotách – napínavý dobrodružný román z afrického prostředí
Kessler Leo – Montyho utajené vítězství – román z 2. světové
války, autor ve svých románech vychází z vlastních zážitků
Jamesová P. D. – Smrt v sutaně – klíč k řešení složitého detektivního případu leží v hluboké minulosti
Granger Ann – Skvělé místo pro smrt – další případ detektivů
Mitchellové a Markbyho, tentokrát pátrají po vrahovi patnáctileté
dívky
Shahrad Cyrus – Tajemství královské rodiny – slovem i obrazem historií i současností britské královské rodiny
Jamesová P. D. – Soukromá pacientka – Adam Dalgliesh vyšetřuje vraždu známé novinářky
Small Bertrice – Nebezpečné radosti – milostný román
Clarková Mary Higgins – Děvčátka v modrém – tříletá dvojčata Kelly a Kathy jsou unesena; po zaplacení výkupného je však
vrácena jen Kelly…
Michaels Fern – Všechny barvy lásky – Ricky se začne starat o
bratrův hotel v Jižní Karolíně a tam se dopátrá největšího tajemství
bratrova navenek poklidného života
P. D. Jamesová – Vím, že jsi vrah – Adam Dalgliesh řeší spletitý
případ vraždy v advokátní kanceláři
Finder Joseph – Vražedný instinkt – mistr moderního thrilleru
vás zve do nelítostné války obchodních společností…., pokračovatel
tradice „profesních románů“ ve stylu Artura Haileyho
Rešetnikov Vasilij – Pilot bombardéru – autorovy vzpomínky
Rybář Jan – Historky z konce světa – 50 novinářských historek
a 150 fotografií z podivuhodných míst
Volencová Dagmar – Jaromír Štětina – Život v epicentru –
knižní rozhovor s Jaromírem Štětinou, jehož jméno je spojováno
s válečnou žurnalistikou
Korfu – průvodce po nejzelenějším ostrově Řecka
Deveraux Jude – Svůdkyně – romantický příběh pro ženy
Cimický Jan – Usměvavý Buddha - psychologický román známého psychiatra
Heather Terrelová – Kukla motýla – napínavý příběh obrazu
krásné ženy
Frey James – Můj přítel Leonard – román o neobvyklém přátelství
Hejcman Pavel, Fráňa Gerard – Sbohem moře, sbohem oceány – válečný příběh přímého účastníka a jediného československého námořního důstojníka – lodního lékaře Gerarda Fráni
Pastor Ben – Zloděj vody – dobrodružný příběh s prvky fantastické literatury, historického románu a psychologické introspekce
Nurowská Maria – Setkání v Paříži – román polské autorky
o lásce zralé ženy a mladého muže

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

výstavu LUCIE HOBLOVÉ

„Korále a korálky“
1. 10. – 23. 10. 2010
v Městské knihovně a Infocentru
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

Dětské oddělení knihovny zve všechny děti,

které potěší malování křídou na

„MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU“
podtitul zní:

Podzim v lese

ZA PĚKNÉHO POČASÍ se sejdeme
U STROMU POHÁDKOVNÍKU
- v prostorách před ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
v Březnici
v pondělí 4. října 2010 ve 14 hodin
Za nepříznivého počasí se dozvíte další termín
v dětské knihovně.

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
Přírodu plnou odstínů - co se chystá ke spánku, zvířátka
- co si dělají zásoby na zimu, padající listí ze stromů,
čas sklízení poslední úrody, nám přináší…
(tajenku můžete odevzdat v dětské knihovně do 29. 10.
Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn)
1.
2.
3.
4.
5.
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RECEPTY PRO MIMINKA
Příkrmy od 6. měsíce
Pokud naše dítě zvládá do této doby různou zeleninu a ovoce, je
čas začít s masem (děti, které začaly s příkrmy až v šestém
měsíci, maso dostávají až od osmého). Nejprve můžeme zkusit
maso podávat 2x až 3x týdně k zavedené zelenině. První přijde
na řadu maso drůbeží (kuře, krůta) a bílé (králík), později
i červené (telecí, vepřové nebo hovězí panenka). Maso je vždy
libové a vaříme ho bez soli i koření do 8. měsíce raději v kojenecké vodě.

Zeleninová polévka s kuřecím masem
100 g míchané zeleniny (mrkev, květák, brokolice),
50 g kuřecích prsou, lžička olivového oleje,
100 ml kojenecké vody
Postup: Omyté a nakrájené maso uvaříme ve vodě spolu s očištěnou a na kousky pokrájenou zeleninou. Můžeme přidat i dvě
tři zrnka kmínu, která pak po uvaření vyjmeme a vše následně
rozmixujeme.

Kuřecí prsa v mrkvi
50 g mrkve, 50 g kuřecích prsíček,
100 g brambor,
1 lžička olivového oleje,
100 ml kojenecké vody
Postup: Mrkev i brambor oloupeme,
omyjeme a pokrájíme na kousky do
hrnce. Povaříme v kojenecké vodě do změknutí. Kuřecí maso
bez kůže pokrájíme na kousky, podusíme pod pokličkou a přidáme k zelenině. Zakápneme olivovým olejem a rozmixujeme.
(viz foto)

Rizoto s krůtou

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. KAMARÁD BOBA - KRÁLÍKA Z KLOBOUKU, SE JMENUJE …
2. NEJMLADŠÍ PRINCEZNA Z POHÁDKY SŮL NAD ZLATO SE JMENUJE…
3. KDYŽ CHCI NĚCO ZMĚŘIT, VEZMU SI…
4. JE POMALÝ, MÁ DVA RŮŽKY A NOSÍ SI SVŮJ DOMEČEK NA
ZÁDECH.
5. JAK SE JMENUJE POHÁDKOVÝ ZELENÝ MUŽÍČEK ŽIJÍCÍ VE
VODĚ?
6. KDO JEZDÍ V POHÁDKÁCH NA KONI A ZACHRAŇUJE PRINCEZNY?
7. JAK SE JMENUJE DCERA RYTÍŘE VILÉMA BRTNÍKA
Z BRTNÍKOVA V POHÁDCE „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ ?
8. KAMARÁD KRYŠTŮFKA ROBINA, PRASÁTKA, KRÁLÍČKA, OSLÍČKA IJÁČKA SE JMENUJE MEDVÍDEK…
9. KDO TENKÉ NITKY V PAVUČINU SOUKÁ?
10. JAK NAZÝVÁME ROČNÍ OBDOBÍ, KDY SE PŘÍRODA PŘIPRAVUJE A CHYSTÁ SE K ZIMNÍMU SPÁNKU?
11. KTERÉ ZVÍŘE NOSÍ NA TĚLE PRUHY?
12. SESTRA ARABELY SE JMENUJE…
13. KOLIK BYLO TRPASLÍKŮ V POHÁDCE O SNĚHURCE?

3 polévkové lžíce rýže, 50 g mrkve, 2 malé růžičky brokolice,
50 g krůtích prsíček, 1 lžička olivového oleje,
200 ml kojenecké vody
Postup: Uvaříme rýži, zeleninu očistíme, pokrájíme a podusíme
asi 10 až 15 minut stejně jako prsíčka nakrájená na kousky. Vše
pak smícháme a zakápneme lžičkou oleje. Na závěr rozmixujeme.

Příkrmy od 8. měsíce
V osmi měsících už má většina dětí první zoubky a je potřeba
podporovat jejich kousání. Proto se snažíme stravu nemixovat
na úplné kaše, ale spíš rozmačkat vidličkou. Samozřejmě podle
schopností dítěte, některé totiž potřebuje mixovat kašičky ještě v 9 měsících, jiné už „dlabe“ kousky poměrně brzy. Již není
nutné vařit dětem z kojenecké vody. A je čas vyzkoušet nové
chutě. Můžeme přidat další přílohy: těstoviny, kuskus, rýžové
nudle, jáhly i červenou čočku.

Polévka s jáhlovými vločkami
30 g kuřecího nebo krůtího masa, 2 malé růžičky brokolice,
2 růžičkové kapusty, 1 mrkev, 1 lžíce jáhlových vloček,
kousek másla
Postup: Maso i zeleninu drobně nakrájíme a uvaříme doměkka. Pak vsypeme spařené jáhlové vločky, ještě chvilku povaříme,
vmícháme kousek másla a důkladně pomačkáme vidličkou.

Těstoviny se špenátem a kuřecím masem
80 g těstovin, 50 g špenátu, 50 g kuřecích prsíček,
lžička olivového oleje
Postup: Uvaříme těstoviny, špenát připravíme dle návodu
a prsíčka nakrájená na kousky rovněž uvaříme ve vodě. Vše rozmačkáme vidličkou a podáváme.
Zdroj Internet

Připravila Kateřina Štěrbová
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HRADIŠŤAN
v BŘEZNICI
Sdružení přátel projektu „ Březnice Město Pro Život“
a Obec baráčnická „BOZEŇ“ Březnice
nabízejí pro Březnici a široké okolí setkání se známým
a oblíbeným souborem

„HRADIŠŤAN“ - umělecký vedoucí Jiří Pavlica

středa 6. října 2010 v 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Večer plný hudby, písní a písniček bude nejen o životě, dobré vodě,
vínečku, ale i o člověku.
Věříme, že se dobře pobavíme, poučíme a načerpáme mnoho elánu
a chuti do dalšího života.
Předprodej vstupenek je v papírnictví u Nuslů, Infocentru Březnice, v prodejně lidového řemesla „U Sv. Kateřiny“ na Náměstí
Míru 209 Blatná, Infocentru Rožmitál pod Třemšínem a v prodejně zeleniny Mirovice.
Bližší informace na plakátech a na internetové stránce www.breznice.info / cena vstupenky: 250,- Kč v předprodeji je 210,- Kč

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zve

na výstavu fotografií
ARNOŠTA FÜRSTA

„Březnice ve fotografii“
2. října – 31. října 2010
v Městské knihovně a Infocentru

HUDEBNÍ

PODZIM NA VYSOKÉ

16. ročník cyklu komorních koncertů

1. října 2010 v 19 hodin

„ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU“
Táňa Medvecká, Petr Stach, Filip Sychra - recitace Jan Dušek - klavír
PhDr. Věra Šustíková - režie, dramaturgie a průvodní slovo
PROGRAM
Zdeněk Fibich / Jaroslav Vrchlický: HAKON
Josef Bohuslav Foerster / Jaroslav Vrchlický: MŠE BISKUPA TURPINA
Josef Bohuslav Foerster / Jaroslav Vrchlický: FAUSTULUS
Zdeněk Fibich / Jaroslav Vrchlický: HIPPODAMIE - dialog Chrysippa a Thyesta
Jan Trojan / Jan Trojan (podle Jacka Londona): POSLEDNÍ SLOVA ZE SAN QUENTINU
Josef Marek / Josef Marek (podle W. Shakespeara): SENÁTOR
Vladimír Franz / Jaroslav Seifert: KŘIK STRAŠIDEL
Zdeněk Zahradník / William Shakespeare: DVA MONOLOGY JULIE
V s t u p n é : 80 Kč
R e z e r v a c e v s t u p e n e k : tel. 318 618 115 • e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
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NAŠE MILÁ
PANÍ TONINKA
Čas odnáší vzpomínku do tmy, ale někdy se tomu
musíme bránit zvláš rozhodně. Totiž jedná-li se
o člověka, jenž by měl mít pevné místo v paměti národní, ale ještě více v paměti regionální. Mluvím
o paní Bohuslavě Čelakovské – Rajské, vlastním jménem Antonii Reissové, Tonince pro přátele a narozené v městě Rožmitálu pod Třemšínem.
Narodila se 11. 7. 1817 v domku bývalého Šichtantu jako nejmladší dcera manželům Marii a Antonínovi Reissovým, její otec, přítel J. J. Ryby, pracoval
jako úředník v místní slévárně. Záhy se rodina přestěhovala do Prahy, kde vedla obchod s litinovým
zbožím. Dvě starší sestry se vdaly za české vlastence,
do obrozeneckého života se však nejvíce zapojila
Antonie. Na svou dobu velmi vzdělaná v humanitních
i přírodních vědách, pronikla do nejvyšších kruhů
české kulturní společnosti, stala se vedoucí postavou
ženského vzdělávání, ovlivnila přítelkyni Boženu
Němcovou… Zřídila si vlastní dívčí vzdělávací školu,
byla první kvalifikovaná česká učitelka, měla kontakty s podobnými ústavy v zahraničí… Byla obdivovaná a milovaná pro svou krásu a nadšeného ducha
českými i zahraničními umělci a vzdělanci…
Pak se provdala, ač zamilována do slovenského
básníka Hroboně, za slavného českého obrozence
Františka Ladislava Čelakovského. Její osud to snad
nemohlo změnit více, ale jak, to se již sami přijte
podívat a případně si pobrečet 3. 10. v kulturním
domu Březnice. Bližší informace a fotky z premiéry
jsou k dispozici na www.divadlo-brds.cz. Krátkou hru
napsal a režíruje Miloslav Pešta, předvedou ji amatérští herci Březnického a rožmitálského divadelního
BRDS
spolku.

Dernisáž výstavy „Stodeset let“ v zámecké baště

Výstava „Malováno pro radost“ paní Antonie Tomanové

FILMOVÝ KLUB
S BOŽENOU NĚMCOVOU
Podzimní filmový klub jsme věnovali českému dokumentu (zářijový Český mír, Oko nad Prahou,
v listopadu Největší z Čechů), jen v měsíci říjnu jsme
udělali malou změnu. 24. 10. v 18.00 Vám v rámci filmového klubu promítneme německý film z roku 2005
„A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu“.

Antonie Tomanová - Březnický zámek

Film je natočen podle posledních dopisů, které Božena Němcová adresovala z Litomyšle svým dětem a
přátelům. Do Litomyšle se uchýlila po rozchodu se
svým manželem, aby se mohla věnovat psaní, sama
však věděla, že už je na vše pozdě a že její nemoc postoupila příliš daleko. V hlavní roli uvidíte německou
herečku Corinnu Harfouchovou, ostatní role ztvárnili
vesměs čeští herci (Bolek Polívka, Petr Forman, Ondřej Vetchý, Anna Polívková, Táňa Fischerová…).
Životní příběh přední české spisovatelky bude společně s divadelní hrou o Antonii Čelakovské Rajské
„Toninka“(3. 10. 15:30, KD Březnice) malým exkurzem do doby národního obrození a časů 19. století
v Čechách.

Václavské rybářské závody v Březnici
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PODBRDSKÉ MUZEUM
1. 7. 2010 bylo otevřeno v Rožmitále pod Třemšínem Podbrdské muzeum s památníkem
Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů.
Nová expozice přibližuje dobu, kdy kraj osídlil rod
Buziců, postavil zde hrad, začal používat přídomek
z Rožmitála a dostal se do nejvyšších státních
služeb.
Druhé patro je věnováno historii kraje, jeho kouzelné
přírodě, která odpradávna poskytovala obyvatelům
suroviny, které určovaly rozvoj řemeslné výroby,
chudému životu místních obyvatel, historii města,
významným osobnostem i lidové umělecké tvořivosti.
Expozice 3. patra je věnována životu
a dílu J. J. Ryby, autorovi slavné České mše vánoční.

Kontakty:

Součástí muzea je také galerie a expozice
historických automobilů, převážně značky Aero.
Nová muzejní expozice je velmi pestrá je vybavena
audio a audiovizuální technikou a dotykovými
počítači. Je určena dospělým i dětem, celý komplex
je klimatizovaný a bezbariérový.
K muzeu patří dětské hřiště a venkovní učebna, která
bude postupně doplněna o interaktivní hravé prvky.
Pro předem ohlášené výpravy je možná prohlídka
kostela Povýšení sv. Kříže s ukázkou hry na historické
varhany, na které hrával J. J. Ryba.

Podbrdské muzeum, Palackého 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Tel. 311 249 262, pm@rozmitalptr.cz, www.podbrdskemuzeum.cz
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Poděkování
Obec Drahenice děkuje panu Jiřímu Štěrbovi,
místopředsedovi komise rady Středočeského kraje
pro rozvoj podnikání,
za aktivní pomoc při přípravě žádosti o dotaci
z fondu rozvoje obcí a měst.
Díky získání dotace ve výši 900 000,- Kč
se nám podařilo opravit obvodovou ze
na místním hřbitově.
Jiří Trefný, starosta obce

CO SE U NÁS UDÁLO
24. 7. 2010
Další ročník pouového turnaje v Počaplech se odehrál, jako
každý rok, předposlední sobotu v červenci. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm družstev z místních a přespolních hráčů. Družstva byla rozlosována a pak přišly na řadu zápasy o umístění.
Prvenství nám sice uteklo o kousíček, ale i na druhé místo
můžeme být pyšní. Poděkování patří všem hráčům za sportovní výkony a organizátorům za přípravu akce.
14. 8. 2010
Již tradičně proběhl v sobotu v dopoledních hodinách třetí ročník hasičské soutěže o „Pohár starosty obce Počaply“, kde se
zúčastnilo šest družstev - SDH Počaply, Martinice, Drahenice,
Březnice ženy, Březnice muži a Rožmitál pod Třemšínem ženy.
Celé odpoledne začalo nástupem všech zúčastněných, hlášením
velitele SDH Počaply Rostislavem Koňasem starostovi obce.
Po přivítání starostou panem Jiřím Čížkem se začala samotná
soutěž. Šlo o to, co nejrychleji připravit a zprovoznit techniku,
natáhnout a spojit hadice a proudem vody sundat kužel ze stojanu. Družstva nám ukázala své výkony a nakonec ten nejlepší
získal prvenství v poháru starosty obce. Tím vítězem bylo
družstvo SDH Počaply. Na druhém místě se umístilo družstvo
SDH Martinice a třetí místo obsadili hasiči z Březnice.

Zajímavé výkony předvedlo družstvo žen, kde se na prvním
místě umístilo SDH Březnice a druhém ženy z Rožmitálu.
Ale tímto vše neskončilo - ba naopak - na všechny soutěžící čekala již tradiční štafeta. Úkolem byla jízda na koloběžce, kde
se muselo prokličkovat mezi překážkami, sebrat podběráky
a naskočit na připravenou lo, a co nejrychleji dopádlovat do
cíle. Nebylo to však jednoduché, jelikož se pádlovalo lopatami
a do podběráků se museli nasbírat všechny předměty, které jim
do vody naházeli záškodníci. A bylo opravdu na co koukat. Kdo
neměl sílu v rukou skončil ve vodě a svému družstvu pomáhal
jak se dalo. Tuto štafetu opět obhájilo družstvo z Martinic
a měli z ní velkou radost.
Myslím, že se celá akce povedla a všichni zúčastnění si ji náležitě užili.

V sobotu 28. 8. 2010 se děti v Tochovicích loučili s prázdninami. Akce proběhla u rybníka Džbánek pod záštitou obce a v novém zázemí získaného z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Děti se mohly svézt na koních Anety Chladové ze Žežic, na ponících Roberta Vršeckého a Petry Čížkové z Nestrašovic, zastřílet si
z paintbolových zbraní na terče ze skupinou S.P.A.S z Březnice
nebo si zachytat ryby. Dětem nakonec přálo i počasí a celé odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků u nové chaty.
Radek Walter - starosta obce

28. 8. 2010
Prázdniny jsou již za námi a nám na ně zbývá jen pouhá vzpomínka. I letos jsme se s nimi rozloučili. V sobotu jsme uspořádali pro děti „Rozloučení s prázdninami“.
A jak to u nás bývá, slavilo se v duchu vánoc. Nechyběl ozdobený vánoční stromeček, vůně vánočního cukroví a nějaký ten dáreček pro radost.
Tímto bych chtěla popřát všem dětem do toho nového školního
roku mnoho úspěchů a samé jedničky.
Hana Koňasová
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USPĚŠNÝ MINITENIS
V TC VITALITY BŘEZNICE
Mládežnický tenis v TC Vitality Březnice v letošním
roce znovu potvrdil, že kvalitní trenérská práce, nadšení dětí a obětavost rodičů přináší úspěch. Poprvé ve své
pětileté historii reprezentovalo náš klub rekordních
5 družstev mládeže v kategoriích minitenisu, babytenisu, mladšího žactva a staršího žactva. Tato skutečnost
umožnila více než polovině ze 40-ti mladých tenistů si
zahrát svůj první opravdový tenisový zápas. Největší
radost nám udělalo družstvo minitenisu (6 – 7letí), které ve složení Jakub Ureš, Adam Veselý, Jan Kubát
a Antonín Boltnár, skončilo na 2. místě v celém Středočeském kraji a pouze jeden prohraný zápas jim zabránil
k postupu na mistrovství ČR družstev minitenisu. Naše
minitenisové družstvo však dokázalo malý „tenisový zázrak“, když v boji o postup do krajského finále porazilo
předloňské mistry republiky, družstvo TK Neride.
Úspěchy všech našich tenisových mládežníků, nejen
těch nejmenších, jsou velkou odměnou pro obětavé rodiče a tenisové trenéry, kteří se pravidelně věnují více než
90-ti dětem v naší stále se rozrůstající tenisové škole.
Velmi nás také těší spolupráce s Městským úřadem
Březnice, bez jehož podpory by rozvoj sportu v našem

CVIČENÍ
PRO HARMONII
Rehabilitační a dechová cvičení
I.MŠ Březnice
Každé pondělí v 17.30 hod.

Začínáme
4. 10. 2010

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.

městě nebyl možný. Za tuto spolupráci a podporu ze
strany města chceme poděkovat a věříme, že i v dalších
letech bude tato spolupráce pokračovat.
TC Vitality Březnice
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu

J UDO PŘÍBRAM,
SPORTOVNÍ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
- je příbramský klub s dlouholetou tradicí, zabývající se výcvikem judo a sebeobrany. Mnozí lidé mají judo za pouhý sport.
Je třeba říci, že úplný název je Kodokan Judo - jde o ucelený
bojový systém sebeobrany, ve kterém se žáci učí jak úderové
techniky, tak techniky porazů a znehybnění soupeře.
V našem klubu jsou dva
směry jednak
sportovní, který provozují
převážně děti.
Jednak účelový, který preferují převážně
starší členové,
kteří již nejsou
aktivními závodníky.
V současné době nabíráme žáky všech věkových kategorií,
děti jsou rozděleny na přípravku a žáky. Přípravky máme
v současné době dvě, to jsou děti do 7 let a děti do 10-ti let,
žáci od 11 do 14-ti let. Dorostenci /mládež 15-16let/ trénují již
s dospělými judisty. Od října 2010 trénujeme od pondělí
do čtvrtka od 16.45 hodin v tělocvičně ZŠ v Jiráskových sadech
v Příbrami. Každé pondělí od 18.45 cvičíme sebeobranu.
Na měsíce říjen, listopad a prosinec chystáme víkendové kurzy
sebeobrany pro ty zájemce, kteří se nemohou zúčastňovat pravidelných tréninků, a přesto se chtějí s cvičením sebeobrany seznámit.
Další informace o klubu i s fotografiemi z naší činnosti najdete na našich klubových stránkách www.judopribram.cz .
Za Judo Příbram
Karel Kříž
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REPORT – KAČEŘI 2010
V sobotu 21. 8. se uskutečnil již 5. ročník sportovně
laděného hudebního festivalu KAČEŘI 2010. Na louce
u obce Horčápsko (mezi Tochovicemi a Březnicí), které se familiérně říká Kačerov, byl pro přítomné připraven celodenní program.
Na své si přišli fotbalisti, kteří od 10.00 do 15.00 sváděli
urputné boje o vítězství ve fotbalovém turnaji. Příznivci hudby
mohli na vlastní uši slyšet nejnadějnější a nejkvalitnější lokální kapely. Večer si pak slovo vzala taneční hudba, která bavila
návštěvníky do ranních hodin. V rámci Kačerů mohli všichni
kačeři trávit čas v chill out stanu, hrát petanque, badminton,
stolní fotbálek, kouřit vodnici, okusit čaje od firmy ebyliny.
Celá akce se začala připravovat již několik týdnů dopředu.
Stavba samotného areálu začala ve středu 18. 8. V pátek
v podvečer se již přítomní mohli svlažit pivem Herold a na programu byla filmová produkce. Zařazen byl film, který svou tématikou přesně zapadal do atmosféry Kačerů. Snímek o legendárním festivalu Glastonbury naladil několik málo přítomných na další den, kdy si svůj podobný příběh (samozřejmě
v menším) prožili také.
Sobotní program otevřel fotbalový turnaj. Ten se na Kačerech
konal potřetí a opět byl o stupínek kvalitnější. Počet přihlášených týmů se zastavil na cifře 7. Všechny týmy tvořily známí
a kamarádi, takže na „velmi“ kvalitním trávníku docházelo
k interesantním setkáním. Ozdobou turnaje byli kluci a velcí
kamarádi od Šáša burgeru, kteří ukázali, že fotbal je hlavně o
srdíčku a nasazení. Turnajový pavouk nakonec do finále pustil
tým Benfica Libanon a Vodafone. Z vítězství a cen od Šáša
burgeru, z koberce od L. Kovandy, cen od Heroldu a dalších
drobností se radovali kluci z Benfiky. Turnaj provázela přátelská atmosféra, ale fotbalová kvalita a nasazení bylo cítit na
každém drnu.
Celý den provázeli účastníky turnaje vtipnými, osobitými a
duchaplnými hláškami dva speakrové: Jakub Ročňák a Michal
Bučko. Oběma patří velké díky.
Po skončení turnaje se o slovo přihlásily kapely. Pro všechny
bandy bylo připraveno undergroundové podium ze tří valníků.
Všichni se s touto raritou vyrovnali na jedničku. První rozezvučeli ušní laloky všech Kačerů rožmitálští The Streetfighters. Ti už vystupovali na 3. ročníku Kačerů, takže se dají nazvat domácí kapelou. Kvůli časovému vytížení museli vystoupit jako první (odjížděli poté na další koncert). To však nezabránilo tomu, aby předvedli energií nabitý koncert, který rozpumpoval všechny přítomné. The Streefighters jsou velmi ambiciózní a pracovitá kapela, která si drží svojí HC tvář a svým
přístupem a kvalitou hudebního projevu si získala na svoji
stranu další Kulíky a Dulíky a Rampy mek Kvaky…. Druhým
vystupujícím byla kapela Nástroj Snahy. Ti mají svoji základnu
v Příbrami, odkud přicestovalo několik fanoušků. Jejich rock
punkový projev opět žánrově rozšířil hudební program Kačerů
2010. Třetí na řadě byla opět příbramská kapela – Origami.
Tito chlapci se stali jednou z největších hvězd „našeho vašeho“
festivalu. Jejich funkypopový projev zapadl úplně skvěle do atmosféry sobotního podvečera. Se západem slunce naservírovali
posluchačům slušnou dávku velmi kvalitní hudby. Origami
v čele s Kubou Ročňákem bavili i mezi jednotlivými písněmi,
kdy skvěle komunikovali s publikem. Kvartet vystupujících
kapel doplnili opět příbramská Skaliska. Jednalo se znovu
o žánrově odlišnou kapelu, která v rytmu SKA rozjela parádní
mejdan, který strhnul publikum k neřízenému křepčení. Skaliska již vystupovala za tmy, takže festival v tu chvíli dostal
další rozměr. Chtěli bychom podotknout, že naším záměrem je
obsáhnout žánrově několik stylů, aby si na své přišel každý

návštěvník. Dalším faktem je, že v každé kapele je kamarád
jednoho nebo více Kačerů, kteří tvoří užší koordinační tým.
Na kapely volně navázali Dj’s. Naším cílem je, aby na Kačerech hráli lidé, kteří mají k tomuto festivalu určitý vztah. Jako
první nastoupil za gramofony kamarád, který to s námi táhne
od samého začátku. JOhn Happy předvedl svůj pocitový set,
který byl tou správnou rozjezdovou rychlostí. JOhn Happy je
spolu se Šlapym jednou ze stálic Kačerů a vždy bude mít za
mixážními pulty svoje místo. Jako druhý nastoupil a přítomným předvedl svoje umění Šlapy. Ten je asi hlavní hvězdou
Kačerů, protože ho většina návštěvníků zná a vytvořila mu dokonalou klubovou atmosféru. Šlapy se charakterizoval svým
typickým elektrem, které rozřezalo celý párty stan. Tento mladík je znám tím, že sleduje nejnovější tracky z dílny zahraničních interpretů a nebojí se experimentovat a stále hledat nové
a nové prvky elektra. Jen tak dál. Štafetu poté převzal známý
a širokou veřejností uznávaný Da Moon. Ten vystupoval na Kačerech již potřetí a to je pro nás velká pocta. Opět se jedná
o našeho kamaráda, který po skončení svého setu nezbalil desky a neodjel, nýbrž se zdržel až do brzkých ranních hodin (spolu s kamarádem Lubošem). Da Moon potvrdil svým progresivním setem, že ví, co dělá a publikum si smlslo na skvělém
představení. Jako čtvrtý se představil nováček na kačerovské
louce - Dj Duff. Jeho jsme pozvali, protože pochází z Březnice,
která je od Kačerova několik kačeřích kroků. Duff je příznivcem mnoha stylů: DnB, Elektro, Breakbeat. Na Kačerech vystřihl set, který se hodil do undergroundové atmosféry. Zařadil
do něj prvky minimalu a elektra a nakopl pořádně všechny Kačery. Musím také podotknout, že Duff se zasloužil o přestavění
stage a skvěle si rozumněl s ostatními Dj’s. Jako poslední rozpoutali svou show pražští Matamar. Ti si na minulém ročníku
získali několik příznivců svým strhujícím přístupem a i tentokrát nezklamali, i když kvůli náročnému celodennímu programu již neměli tolik posluchačů.
Plynule s párty stanem rozjel, neplánovaně svoji stage i Dj Moty.
Chlapík, který se ke kačeří crow přidal tento rok, ale patří mu
velký dík. Postaral se o mnoho věcí a zapadl do týmu, jako by
s námi byl od samého začátku. Ten bavil tancechtivé návštěvníky hity od Monkey Bussines, United flower, Tří sester a dalších.
Bylo fajn, že ti, kteří nehoví elektronické hudbě našli také své
vyžití.
Po celý večer se lidé bavili na barech, kde exceloval Hanz
Killer (přes den rozhodčí na fotbalovém turnaji) ve spolupráci
s Matym a Štičím. V tuto chvíli patří díky i slečnám, které se
svého úkolu za barem zhostili na výbornou.
Na závěr bych chtěl říci, že Kačeři si opět udrželi svoji tvář.
Stali se o něco staršími a dokonalejšími, ale základní vlastnosti
stále zůstávají. Několik lidí, kteří byli poprvé, přišli a řekli:
„Vy se tady snad všichni znáte?“ Kačeři jsou o přátelích a skvělé atmosféře.
Každý návštěvník si zde přijde na své a my se budeme stále
snažit, abychom dělali festival pro lidi a pro pokejvání, takže
za rok ahoj Kačeři.
Chtěl bych ještě na závěr poděkovat Filipovi Matouškovi,
Lucce Ježkové, Edovi Bílikovi, Katce Smolkové, Honzíkovi Štikovi, Janě Peksové, Martinu Šlapákovi, Monče Ryjáčkové, Vladimíru Motykovi, Ondrovi Blažkovi, rodině Matoušků (Ivánek
byl opět dokonalý), obci Horčápsko, všem sponzorům (Šáša burger, Herold, Midas, Groovshop, Skateshop Příbram, Automatic,
Lumír Kovanda, Nubreed), všem kapelám a Dj’s a všem návštěvníkům. Bez vás všech bychom se 21. 8. takhle královsky
nebavili a neměli bychom na co vzpomínat.
Vlastimil Ševr
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SPORT

ZPRÁVY Z KOPANÉ
A mužstvo – 1. B tř. sk E
Březnice – Cerhovice 1-1 (1-0) Jun
Březnice – Hostomice 4-2 (1-2) V. Češka,
Martin Žid, Vácha, Fait O.
Dobříš – Březnice
3-2 (0-0) Zárybnický,
Vácha
Březnice – Tochovice 2-1 (1-1) J. Žid, Zárybnický
Lety – Březnice
3-2 (2-1) Zárybnický,
Kočovský J.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Všenory
Podlesí
Mníšek p. B.
Lety
Březnice
Tochovice
Hostomice
Žebrák
Cerhovice
Dobříš
Hořovicko B
Zdice
Vonoklasy
Praskolesy

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1

0
2
0
2
1
1
1
0
3
0
2
1
1
0

0
0
2
1
2
2
2
3
1
3
2
3
3
4

16:3 15
12:7 11
11:9
9
11:10 8
11:10 7
11:10 7
10:11 7
11:9
6
9:10
6
11:13 6
9:14
5
9:12
4
9:13
4
8:17
3

B mužstvo – 4. tř.
Pičín B – Březnice B
1-12 Volf J. 3, Mikuláš 3, Soldát 3, Češka, Ferko, Petráň
Březnice B – Pečice
6-1 (1-1) Soldát 3,
J. Volf 2, Novotný
Rosovice B – Březnice B 1-2 (0-1) Volf, Mikuláš
Březnice B – Obořiště
8-0 (2-0) Soldát 2,
J. Volf 2, P. Petrovic 2, Haník, Mikuláš
Rožmitál B – Březnice B 2-4 (0-2) Petrovic
R. 2, Soldát, Žid Martin
1. Březnice B
2. Pičín A

5
5

5 0
5 0

0
0

32:5
27:4

15
15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pečice
Rosovice B
Hvožany
Klučenice
Věšín
Jince B
Rožmitál B
Bohutín B
Láz B
Pičín B
Jablonná
Obořiště

5 4 0
5 3 0
5 3 0
5 3 0
5 2 1
5 2 1
5 2 0
5 20 3
4 1 0
5 1 0
5 0 0
4 0 0

1
2
2
2
2
2
3
1
3
4
5
4

22:11 12
16:7
9
19:15 9
11:11 9
7:5
7
10:13 7
8:16
6
2:21
6
13:13 3
4:27 3
3:17
0
3:22
0

Dorost – okresní přebor
Březnice – Jince
3-0 (3-0) Veselý, Holubko, Novotný
Dublovice – Březnice 3-2
Březnice – Milín
nehráno – hosté se
nedostavili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kos. Hora
Obecnice
Drahlín
D. Dušníky
Tochovice
Višňová
Březnice
Bohutín
Jesenice
Dublovice
Milín
Jince
Kr. Hora
Zduchovice

3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
3 2 0
3 1 0
2 1 0
3 1 1
3 1 1
3 1 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0

0
0
0
0
1
2
1
1
1
2
2
3
3
3

15:3
10:1
20:1
11:5
10:6
9:7
5:3
10:9
6:9
5:6
5:11
1:13
1:17
2:19

9
9
9
9
6
3
3
4
4
3
0
0
0
0

Žáci – okresní přebor
Rožmitál – Březnice 5-2 (2-1) Barek 2
Březnice – Tochovice 4-0 (0-0) Muzika 2,
Barek, Hudeček
Klučenice – Březnice 0-2

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 8. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

1. Bohutín
2. Rožmitál
3. Podlesí
4. N. Knín
5. Kovohutě
6. Březnice
7. Jince
8. Trh. Dušníky
9. Milín
10. Tochovice
11. Klučenice
12. Pečice
13. Drahlín
Tochovice získaly 1
vém rozstřelu

3 3 0 0
3 3 0 0
2 2 0 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 1 1
2 1 0 1
3 1 0 2
3 0 1 2
3 0 0 3
2 0 0 2
3 0 0 3
bod navíc po

29:1
9
16:2
9
23:1
6
14:3
6
8:3
6
8:5
6
3:11
4
2:6
3
11:17 3
1:8
2
1:7
0
1:26
0
0:27
0
penalto-

Minikopaná – okresní soutěž
Obecnice – Březnice 0-5 (0-2) Majer, Valta,
Vintr, Straka, V. Dušek
0-12 (0-4) Majer 4,
V. Dušek 3, Chlanda 2, Šafránek, Škudrna,
Valta
Březnice – Hluboš 3-2 (1-2) V. Dušek,
Straka, Chlanda

7-2 (4-1) V. Dušek 4,
Chlanda, Vintr, Škudrna
Kovohutě – Březnice 2-0 (1-0)
0-3 (0-1) Vinš, V. Dušek, Škudrna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nečín
Pečice
Březnice
Kovohutě
Podlesí
Hluboš
D. Dušníky
N. Knín
Obecnice

6
6
6
6
6
2
2
4
6

6
5
5
4
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
4
2
2
4
6

50:9
37:7
30:6
16:11
18:20
4:10
0:19
2:32
4:47

18
15
15
12
6
0
0
0
0

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 10. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Vonoklasy

SK Březnice 1918
SK Hořovicko B

Sobota 9. 10. 2010 v 16.00 hod.

Sobota 23. 10. 2010 v 15.30 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

OP žáci
OP dorost
přípravka
IV. třída

OP žáci
volný los
OP dorost sobota 23.10. 10.15h. SK Březnice 1918 - Obecnice
přípravka nedělě 24.10. 9 a10.30 SK Březnice 1918 - Podlesí
IV. třída
neděle 24.10. 15.30h. SK Březnice 1918 B - Věšín

sobota 9. 10.
neděle 10.10.
nedělě 10.10.
neděle 10.10.

13.45h.
10.15h.
9 a10.30
16.00h.

SK Březnice 1918 - Pečice
Tochovice - SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 - Nový Knín
SK Březnice 1918 B - Bohutín B

Příští víkend
So
Ne
Ne
So
Ne

16.10.
17.10.
17.10.
16.10.
17.10.

10.15h.
13.15h.
15.30h.
15.30h.
14.00h.

Příští víkend
dorost
žáci
I.B třída
IV. třída
přípravka

SK Březnice 1918 - Jesenice
Podlesí - SK Březnice 1918
TJ Sokol Podlesí - SK Březnice 1918 A
Klučenice - SK Březnice 1918 B
Pečice - SK Březnice 1918

So
So
So
So

30.10.
30.10.
30.10.
30.10.

10.15h.
12.15h.
14.30h.
14.30h.

dorost
Drahlín - SK Březnice 1918
žáci
Bohutín - SK Březnice 1918
I.B třída FK Olympie Zdice - SK Březnice 1918 A
IV. třída Hvožany - SK Březnice 1918 B
přípravka – ukončená podzimní část soutěže

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺
/ Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺
/ Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma

Sponzoři:
MĚSTO BŘEZNICE

Sponzoři:
MĚSTO BŘEZNICE

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL, CA OLIVER TOUR, Ž-TRANS,
AUTOBAZAR ŠTEFAN, LÉKÁRNA BŘEZNICE, UHLÍ HANÍK, FRAMIT, KFN stav,
SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS, SUBLIMA, BLATENSKÁ
TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL, CA OLIVER TOUR, Ž-TRANS,
AUTOBAZAR ŠTEFAN, LÉKÁRNA BŘEZNICE, UHLÍ HANÍK, FRAMIT, KFN stav,
SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS, SUBLIMA, BLATENSKÁ
TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ
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Speciální nabídka
Allianz pojišovny

AUTO – ŠVEJNOHA

Marie Kováříková,

BŘEZNICE

pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.

Tel. 724 803 045

* nejlevnější povinné ručení
* vysoké slevy při uzavření více druhů pojištění
Navíc Vám ZDARMA vypracuji nezávazné nabídky a ráda
podám podrobné informace o nabízených produktech
na známé adrese – Rožmitálská 38, 262 72 Březnice

•
•
•
•
•
•

(u obuvi)

Provozní doba:

Út, Čt, Pá
So

16.15 - 18.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

Telefon

Půjčky SMART Capital
➠
➠
➠
➠
➠

peníze až do domu
měsíční splátky
na dobu 8 – 13 měsíců
půjčky 5.000 - 50.000 Kč
rychle a jednoduše

tel. 721 603 407

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

777 336 705

Pomáháme pečovat
o Vaši zahradu
Provádíme zahradnické práce, odborné prořezávky
ovocných a okrasných stromků.
Výsadbu stromků, keřů, květin.
Založení trávníků.
Návrhy, realizace a údržbu zahrad.
ZAHRADNICTVÍ OBORA
Dvořákovo nábřeží 20, Příbram I, tel. 318 624 465
w w w. c e n t r u m O b o r a . c z

PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ, STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

OD 1.2.2010 VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC NA ZAKÁZKU

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPATECH s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)
262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@lipatech.cz

800 213 216
www.lipatech.cz, info@lipatech.cz

LIPATECH s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)

252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplatech.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce –
pomocí všech typů rypadel – otočná kolová,
pásová, kráčivá a rypadlo nakladače.
- provádění drobných stavebních prací – opravy
a výstavby inženýrských sítí,
- komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování,
odvodnění a drenáže atd.
- kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
- pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
- hutnící technika (pěch, deska, váleček)
- čištění a odbahňování vodních toků a rybníků
- doprava všech sypkých materiálů 14 m3/20 t
- prodej písků a drtí
- strojní bourací práce a demolice
- přibližování a odvoz dřeva
- zdvihací práce
- vrtání otvorů na sloupky oplocení

Mobil: 774 946 394, T
el./fax: 318 683 827
Tel./fax:
E-mail: josef.mazdra@seznam.cz

PŮJČKY pro studenty
ve výši

2 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

RUDOLF VANÌK
PRODEJ LCD televizorù
• odvoz, nastavení, úprava antén
• prodej SD + HD satelitních kompletů
sestavených dle přání
• prodej Set Top Boxů
• aktivace placených programů
Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač!

Telefon: 318 665 296, 602 482 114

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
Rožmitál p. Tř. 724
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
(směr Nesvačily - za silem ZZN)
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
na
12345678901234567890123456789012123456789012345678
ce ně
kostko-ořech
270
Kč/q
12345678901234567890123456789012123456789012345678
et
12345678901234567890123456789012123456789012345678
vč PH
12345678901234567890123456789012123456789012345678
D
České
brikety
355
Kč/q
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
uhlí Ledvice ořech - 1, ořech - 2
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
Kostka
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• doprava do 15 km zdarma,
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
možnost skládání dopravníkem
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
dále
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• ekologická likvidace vozidel 12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
vystavení dokladu o ekologické likvidaci
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• odvoz autovraků, nákladní audoprava
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• výkup a likvidace - kovového, plastového a
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
elektro - odpadu
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
tel. 318 666 000, 724 879 642, 724 879 650
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678

PRODEJ UHLÍ
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Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11, Olomouc,
PSČ 772 00, IČ: 48396389, Tel. 585 202 597

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Rodinný dům v obci Hvožany

Příjem ani bonitu neřešíme!
Nutná kvalitní zástava.

Dražba se koná dne 14. 10. 2010 v 11.45 hodin
na adrese Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla
Otakara II. 127/28, 370 01 České Budějovice.

VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

Označení předmětu dražby
budova č.p. 67 (objekt bydlení), pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, pozemek
zahrada o výměře 823 m2, pozemek orná půda
o výměře 9430 m2, pozemek orná půda o výměře
4879 m2, pozemek orná půda o výměře 208 m2,
v katastrálním území a v obci Hvožany,
okres Příbram.

PRODEJ DĚTSKÉHO
SECOND HANDU Z ANGLIE
SKLAD
- Březnice, Obránců míru 478 (bytovka naproti ZŠ)
Zvoňte p. Švarcová, p. Filip
PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ

9.30 – 11.00 hod.
17.30 – 19.00 hod.

(Po tel. dohodě i mimo pracovní dobu)

TEL. 720 300 780

Cena předmětu dražby:1.500.000,Nejnižší podání:
750.000,Dražební jistota:
220.000,Minimální příhoz:
10.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Nabízíme pomoc se zajištěním úvěru na vydražení
nemovitosti – 777 700 735.
S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit
na úřední desce Magistrátu města České Budějovice
a na úřední desce Obecního úřadu Hvožany,
na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net,
v kanceláři dražebníka.

Nejlepší ceny povinného ručení
Obsah

 preventivní péče, vakcinace
 čipování
 homeopatická léčba
 chirurgické zákroky
 čištění zubního kamene
 prodej krmiv a veterinárních diet
 výjezdy k pacientům
O r d i n a č n í h o d i n y Po - Ne
na tel. 318 682 836, 775 643 640
Bubovice 68
e-mail: korecky.jiri@email.cz
www.veterinar-homeopat.cz

1.3 cena 1.335 Kč ročně
1.6 cena 1.928 Kč ročně
1.9 cena 2.980 Kč ročně

Kolik vydělává Vaše Penzijní připojištění?
Dáváme stabilně 3% úrok
na Penzijní připojištění.
Přijte se nezávazně zeptat a poradit
o Vašich financích, budete sami překvapeni.
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

allianzbreznice@seznam.cz
OTEVŘENO Po – Pá a po dohodě kdykoliv
Ladislav Sládek, generální reprezentant
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Obchodní kancelář

Náměstí 7, Březnice, 262 72
Tel. 318 682 161, 604 238 036

Nové pojištění DIAMANT
– Možnost zajistit celou rodinu v jedné smlouvě,
se slevou až 33% z pojistného.
– Ke každé smlouvě DÁREK

Nové sazby POVINNÉHO RUČENÍ
– Možnost získat až 70% slevy

Nové SPOŘÍCÍ PRODUKTY
– s výnosem až 8%
Možnost hradit platby platební kartou ZDARMA

MASÁŽE

10 - 12
10 - 12
10 - 12
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nabízí
– broušení nožů, nůžek, vrtáků HSS, nožů
hoblovek a masových strojků
– odprodej nepotřebných skaldovacích zásob nářadí
(nože ČSN, vrtáky, pilové kotouče, brusné
kotouče, řemeny, hmoždinky)
– oprava tlumičů (motocyklů, přívěsných
vozíků - sériově vyráběných dle našeho
katalogu)
– prodej tlumičů (dle firemních katalogu)
– drobné zámečnické opravy

Informace na telefonu:

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

INZERCE

13 - 17 hod.
13 - 17
13 - 17
11 - 17

❧ Jitka Taterová

Tel. 722 013 565 / e-mail: jitka.taterova@seznam.cz
V pohodlí Vašeho domova.
Relaxujte ve svém vlastním prostředí, ve svém volném čase.

• REGENERAČNÍ, SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽ
Pro celkovou regeneraci, uvolnění a zbavení bolesti svalů a zad
• MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
Zbaví Vás všech toxinů v těle, vhodné pro kompletní detoxikaci
celého organismu
• REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL
pro urychlení rekonvalescence, nastartování správné funkce organismu
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Maminky s dětmi, nemáte-li hlídání, pokud nemáte vhodné spojení a nechcete se zbytečně honit, zavolejte a přivezu Vám kompletní službu domů.

Máte finanční
problémy?
Obrate se na nás!
VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

pevná linka: 318 682 336
mobil:
603 547 718
e-mail: obchod@zbrojovkabreznice.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Student střední školy hledá
víkendové ubytování v Březnici.
Dlouhodobě. Více informací na
tel. 732 441 887. Za nabídky děkuji.
P R O D Á M domek v Bubovicích
v rekonstrukci nebo vyměním za byt
2+1 + doplatek. Tel. 773 483 698.
RK nevolat!
!!! PŮJČKY IHNED !!! vyřízení
rychle a zdarma. Volejte 722 738 080.
P R O D Á M bytelnou dětskou
palandu domácí výroby, borovice,
úložné prostory. Použitá. 2.500 Kč.
V x Š x D -170 x 90 x 200cm, šuplík
V x D x Š - 20 x 200 x 80cm.
Tel. 608 035 255.
P R O N A J M U byt 1 + 1 v Březnici + garáž. Dlouhodobě.
Tel. 721 039 927.
H L E D Á M pronájem bytu 2+KK
nebo 2+1 v Březnici.
Tel. 777 615 501.

Haník Pavel

PRODEJ UHLÍ
Březnice
ZAVÁDĚCÍ CENA
NOVÉHO DRUHU UHLÍ

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.

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

(zrnitost 20-60mm)

ZA CENU 235,-Kč/q

!!! (včetně DPH)

Dále nabízíme uhlí z Mostu
(Komořany), z Bíliny (Ledvice),
černé uhlí a německé brikety Rekord.
Po, St, Pá
Út, Čt

1 strana
1/2 strany

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

KOSTKOOŘECH
ZE SOKOLOVA

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách

8.00 - 15.00 hod.
8.00 - 15.30 hod.

Tel. 318 683 630
Mob. 606 466 750 (8.00 - 20.00 hod.)
e-mail: hanikpavel@tiscali.cz

ŽELEZÁŘSTVÍ Březnice
Renata Mázdrová
nabízí

Výrobu klíčů: FAB, schránkových, autoklíče,
tvarové, dózické
Broušení řetězů motorových pil
Broušení nožů, nůžek, seker, kalačů
PRODEJ
spojovacího materiálu, zámky a kování, kamna,
kolena, roury atd., svítilny, stavební náčiní,
brousící a řezací nástroje, elektrody, ruční
nářadí, dřevěné násady, pracovní ochranné
pomůcky, instalatérství, dřevěné brikety
Možnost rozvozu zboží.
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KINO BŘEZNICE
3. 10. neděle v 18.00 hod.

20. 10. středa v 18 a 20.00 hod.

ZATÍM SPOLU,
ZATÍM ŽIVI

KAJÍNEK

Akční komedie USA 2010
Bludiště podfuků, úniků a falešných
identit – Tom Cruise jako tajný agent
a jeho partnerka Cameron Diaz v hlavní
roli akční komedie, kde se člověk nemůže spolehnout na nikoho kromě sebe.
Režie: James Mangold
Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter
Sarsgaard a další
Vstupné 44 Kč

Q

109 minut

Q

Přístupno od 12 let

10. 10. neděle v 18.00 hod.

PROMĚNA
Mysteriózní thriller Lucembursko, Itálie, Francie, Belgie 2010
Spisovatelka Jeanne, vdaná žena a matka dvou dětí začíná během psaní svého
románu pozorovat změny okolí a hlavně
své fyzické a psychické podoby. Odjíždí
proto do Itálie, kde se snaží rozkrýt tajemství minulosti. Tvůrci svůj film označují jako mysteriózní drama a thriller.
Režie: Marina de Van
Hrají: Monica Bellucci, Sophie Marceau,
Andrea di Stefano
Vstupné 44 Kč

Q

111 minut

Q

Přístupno od 12 let

13. 10. středa v 18.00 hod.

BEZ SOUCITU
Kriminální thriller Francie 2010
Úředník pařížské ambasády James Reece dostává nový úkol a nového paráka,
holohlavého veterána, který nejprve střílí a až potom se ptá.
Režie: Pierre Morel
Hrají: John Travolta, Jonathan Rhys Meyers a další
Vstupné 42 Kč

Q

92 minut

Q

Přístupno od 15 let

17. 10. neděle v 18.00 hod.

TOY STORY 3:
Příběh hraček 3D
Animovaný film USA 2010
Nový příběh starých známých hrdinů.
Chlapec Andy už vyrostl, chystá se na vysokou školu a hračky čeká dobrodružství
ve školce plné malých dětí a batolat.
Režie: Lee Unkrich
Vstupné 39 Kč

Q

103 minut

Q

Přístupno

Q

107 minut

Q

Přístupno od 12 let

24. 10. neděle v 18.00 hod.

A TOU NOCÍ NEVIDÍM
ANI JEDINOU HVĚZDU
Film Německo 2005
Příběh natočený podle posledních dopisů, které Božena Němcová adresovala
z Litomyšle svým přátelům a dětem. Portrét ženy, která za právo být sama sebou
bojovala proti společenským konvencím,
lidské malosti a někdy i sama proti sobě.
Režie: Dagmar Knöpfelová
Hrají: Corinna Harfouchová, Boleslav Polívka, Petr Forman, Ondřej Vetchý a další
Vstupné 44 Kč

Q

109 minut

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 10. Kurz tance
KD Q 14.00

Film ČR 2010
Kriminální thriller inspirovaný příběhem
nájemného vraha Jiřího Kajínka a jeho legendárním útěkem z věznice Mírov.
Režie: Petr Jákl
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Konstantin
Lavroněnko, Boguslav Linda, Michal
Dlouhý a další
Vstupné 54 Kč
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KULTURA

Q

Přístupno

3. 10. Březnický a rožmitálský
divadelní spolek
TONINKA
Dramatický obor ZUŠ Rožmitál

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
KD Q 15.30 hod.
6. 10. Hradiš an
KD Q 19.00 hod.
9. 10. Kurz tance
KD Q 14.00 hod.
12.10. Svaz postižených civilizačními chorobami - schůze
KD Q 14.00 hod.
16.10. OLDIES
KD Q 21.00 hod.
23.10. Kurz tance - prodloužená
KD Q 19.00 hod.
26.10. Členská schůze KSČM
KD – přísálí Q 16.00 hod.
30.10. Kurz tance
KD Q 14.00 hod.

27. 10. středa v 18.00 hod.

THE DOORS: When
You’re Strange
Hudební dokument USA 2010
První celovečerní dokumentární film
o skupině The Doors s komentářem Johnnyho Deppa a dosud nezveřejněnými záběry zachycuje roky 1966 – 1971, období
od vzniku kapely do smrti Jima Morrisona.
Režie: Tom DiCillo
Hrají: členové kapely
Vstupné 42 Kč

Q

86 minut

Q

Přístupno od 12 let

31. 10. neděle v 18.00 hod.

ČARODĚJŮV UČEŇ
Dobrodružný film USA 2010
Mistr čaroděj Balthazar Blake brání město před svým nepřítelem. Jako pomocníka – čarodějova učně – si zvolí zdánlivě
obyčejného člověka Davea Stutlera
Režie: John Turtellaub
Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Alfer Molina a další
Vstupné 44 Kč

Q

110 minut

Q

Přístupno

P Ř I P R AV U J E M E :
Shrek – Zvonec a konec, Počátek

Dětské představení: 6. 10. v 9 hodin

MYŠKA A SOVA

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.

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

ŘÍJEN 2010
Zámek Březnice
otevřen denně mimo pondělí
od 9 do 16 hodin.

Kavárna u bylinné zahrádky bude
otevřena o víkendech od 11 do 17 hodin.

KONCERTY
sobota 9. 10. v zámecké kapli
od 19.00 hod.
koncert zámeckých hudebních večerů

Varhanní koncert
J. Blabla – varhany – regenschori
v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí
v Praze, H. Beranová – zpěv
sobota 23. 10. v hudebním sálu
od 19.00 hod.
koncert zámeckých hudebních večerů
- hudební recitál

VIVAT CAROLUS
Š. Rak – kytara, A. Strejček – umělecký
přednes
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel, fax.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 11 vyjde 31. 10. 2010 – uzávěrka čísla je 20. 10. 2010
(ve 12 hod.) ročník VIII. distribuováno zdarma registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717 připravil odbor kultury
e-mail: infobreznice@volny.cz redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout redakce neodpovídá za obsahovou
a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

