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USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BŘEZNICE
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Tento slib složilo v pondělí 15. listopadu všech 17 přítomných zastupitelů na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města Březnice pro volební období 2010 – 2014, které se konalo v kulturním domě za
velkého zájmu občanů. Ustavující jednání zastupitelstva
až do zvolení nového starosty řídil nejstarší zvolený zastupitel Jan Kovář. Předsedkyní volební komise byla
zvolena Ing. Marie Fiřtíková.
Hlavním bodem tohoto listopadového podvečera však
byla jednoznačně volba nového vedení radnice pro další
čtyřleté volební období. Kandidáti na starostu byli navrženi dva, a to Vladimír Doul (TOP 09) a Jiří Štěrba
(ČSSD). Pan Doul získal 6 hlasů pro návrh na starostu,
pan Štěrba získal potřebnou nadpoloviční většinu 11 hlasů a byl zvolen novým starostou města. Vzápětí
nejdříve poděkoval odstupující starostce p. Janě Krajmerové za odvedenou práci ve prospěch našeho města.
Následně poděkoval občanům za projevenou podporu
v komunálních volbách a zastupitelům za projevenou důvěru. Občanům přislíbil otevřenou komunikaci vedení
města i úřadu směrem k veřejnosti. Všem zastupitelům
pogratuloval ke zvolení a popřál jim mnoho elánu potřebného k práci, kterou jistě společně přispějí k dalšímu rozvoji našeho města. Na post místostarosty města
kandidovali též dva zastupitelé.
Ing. Petr Procházka získal 12 hlasů a byl zvolen neuvolněným místostarostou města. Protikandidátka Jana
Krajmerová obdržela 5 hlasů. O post člena rady se ucházeli čtyři kandidáti. Nejvíce hlasů - 16 získal Doc.
MUDr. Jiří Beran CSc. S počtem 14 hlasů uspěl i Stanislav Bartoníček a se 13 hlasy Jan Kovář. Mgr. Oldřich
Motáň s počtem 6 hlasů nezískal potřebnou většinu.
V závěru jednání ještě zastupitelé schválili pověření
k přijímání prohlášení o uzavření manželství, pro volební období 2010 – 2014 tyto zastupitele: MUDr. Jiřího Berana, Ing. Marii Fiřtíkovou, Janu Krajmerovou, Františka Pinkavu, Stanislava Bartoníčka a Romana Váchu.
Ze zákona toto pověření přísluší i starostovi a místostarostovi města.
Příští veřejné jednání zastupitelstva města se
uskuteční dne 14. 12. 2010 od 16.30 hod. v zasedací
místnosti - prostory vinárny v kulturním domě.
Jiří Štěrba
starosta

Teplo a vůně domova, laskavá slova,
společné vzpomínky, něha a pochopení.
To jsou Vánoce, na jaké se každý z nás těší
a na které vždy rád vzpomíná.

Přeji Vám všem,
a i ty letošní jsou naplněny pohodou,
rodinným štěstím a porozuměním.
Do nového roku 2011 Vám přeji
hlavně pevné zdraví,
jenž je nejvzácnější dar – dar života.
Jiří Štěrba
starosta

INFORMACE PRO OBČANY
Nově zvolení představitelé města vycházejí vstříc přání občanů našeho města a na základě vzájemné dohody radních dochází ke změně v termínech jednání městské rady. Rada města
bude nově zasedat mimo úřední dny města, a to ve čtvrtek
minimálně dvakrát v měsíci.
Neuvolněný místostarosta Ing. Petr Procházka bude k dispozici občanům vždy v úřední dny, tzn. každé pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hod. s polední přestávkou, dále každý čtvrtek
po dobu čtyř hodin a dle potřeby dalších neodkladných jednání.
V souladu se zákonem zároveň zastupuje starostu města. Zároveň přebírá po předchozím místostarostovi náplň činnosti
v souladu s platným Usnesením ZM z prosince 2006. Je pověřen řízením Městské policie. Zároveň je pověřený dohledem,
kontrolou, koordinací činností a ukládáním úkolů 1. březnické
komunální s.r.o.
I zde rada vyslyšela požadavek občanů a s termínem od 1. 1.
2011 mění provozní hodiny sběrného místa. Ze současné jedné
otevírací hodiny ve čtvrtek umožní občanům předat elektroodpad každou sobotu od 8.00 do 11.00 hod.
Ing. Petr Procházka
místostarosta

Jiří Štěrba
starosta
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Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 15. 11. 2010 od 17.30 hodin
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2
zákona o obcích
II. Zastupitelstvo města určuje
zapisovatele Marii Kováříkovou
III. Zastupitelstvo města schvaluje
1. návrhovou komisi ve složení
předseda Jana Krajmerová
členové František Pinkava, Mgr. Oldřich Motáň
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 0

2. ověřovatele zápisu Romana Tesku a Františka Pinkavu
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

5. jednoho místostarostu
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 0

6. ZM v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Pro: 6
Proti: 11
Návrh usnesení nebyl přijat

Zdržel se: 0

starostu obce Jiřího Štěrbu
Pro: 11
Proti: 5
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 1

místostarostu obce Ing. Petra Procházku
Pro: 12
Proti: 3
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 2

Zdržel se: 2

další členy rady
Stanislava Bartoníčka

4. volbu veřejným hlasováním
Pro: 11
Proti: 6
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 0

IV. Zastupitelstvo města po projednání
volí v souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích
starostu obce Vladimíra Doula

Pro: 5
Proti: 10
Návrh usnesení nebyl přijat

předseda:
Ing. Marie Fiřtíková
místopředseda: Jana Bendová
zapisovatelé:
Jaroslav Paprštein, Ing. Jiří Nepivoda
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

místostarostku obce Janu Krajmerovou

3. volební komisi ve složení
Ing. Marie Fiřtíková
Jana Bendová
Jaroslav Paprštein
Jan Noháček
Ing. Jiří Nepivoda
Pro: 17

7. Volební řád Zastupitelstva města Březnice pro obsazování funkcí volbou

Zdržel se: 0

Pro: 14
Proti: 2
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 1

Jana Kováře
Pro: 13
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 4

MUDr. Jiřího Berana
Pro: 16
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 1

Mgr. Oldřicha Motáně
Pro: 6
Proti: 7
Návrh usnesení nebyl přijat

Zdržel se: 4

V. Zastupitelstvo města pověřuje
k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro volební období
2010 – 2014 tyto zastupitele: MUDr. Jiřího Berana, Ing. Marii
Fiřtíkovou, Janu Krajmerovou, Františka Pinkavu, Stanislava
Bartoníčka a Romana Váchu.
Pro: 17
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat

Zdržel se: 0

Jiří Štěrba, starosta města

Vážení občané,
šest a půl roku jsem mohla být Vaší starostkou. Byla
to práce náročná. A také příjemná, například když se
podařilo něco hezkého ve městě vytvořit nebo obnovit, když se otevíraly nové a opravené stavby. A přestože se spousta věcí nepovedla, věřím, že se město
a život v něm za ta léta v mnohém zlepšily. Zásluhu na
tom nemám jenom já. Ráda bych proto poděkovala některým zastupitelům a občanům za to, že mě podpořili ve složitých situacích. Dík patří také úředníkům,
kteří mi pomáhali orientovat se v komplikované problematice fungování města a dobře plnili své úkoly.
Ocenění patří i lidem, kteří se sdružují ve spolcích,
klubech a sdruženích a místo aby kritizovali, tak ve
svém volném čase něco dělají pro sebe i ostatní.
V Březnici te běží spousta akcí a další se budou realizovat. Město letos stoprocentně uspělo se žádostmi
o dotace z Operačního programu životního prostředí

a tak se bude upravovat zeleň v městském parku
a okolí řeky, rekonstruovat obě polikliniky a uspěla
i žádost o zpracování analýzy ekologických rizik bývalého KOVA. Jsou to investice do zvelebení obce za
33 milionů korun. Je připravena i žádost o dotaci na
sběrný dvůr za šest milionů korun.
V pondělí 15. listopadu bylo na ustanovujícím zasedání zvoleno nové vedení města. Hlavně na něm te
záleží, zda všechny akce zdárně dokončí. Chtěla bych
všem popřát, a se to povede. Důležité bude z jednotlivců vytvořit tým, který bude schopen se dohodnout
a řešit problémy města i občanů, a to zcela bez emocí
a populismu. Věřím, že se to podaří.
Děkuji všem, kteří mi ve volbách dali hlas. Zůstávám i nadále členem zastupitelstva a budu stále pracovat pro toto město.
Jana Krajmerová
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Když se jedna svíčka zapaluje od druhé, oheň té první
i poslední září a hřeje stejně. Také poselství Vánoc,
které se předává z roku na rok, z generace na
generaci, neztrácí nic na své síle. A Vás v těchto
svátečních dnech naplní pevný duch Vánoc. Duch
radosti, lásky, štěstí, zdraví i rodinné pohody.
Přejeme Vám všem, a vás toto poselství provází
i v roce, který přichází.
MO ČSSD
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Občanské sdružení Bozeň –
Spolek rodáků a přátel Březnice,

přeje všem spoluobčanům

pohodou naplněné Vánoce,
dobré zdraví
a zdar v novém roce!

EUROKLÍČ
Informace pro občany – Sociální oddělení MěÚ Březnice
Projekt Euroklíč Střední Čechy – města.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění mobility osob se zdravotním postižením resp. osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím osazení sociálních veřejných zařízení a technických
kompenzačních zařízení - výtahy, svislé a schodišové plošiny atd. na
celém území Středočeského kraje jednotným Eurozámkem ovládaným univerzálním Euroklíčem, který obdrží osoby se zdravotním
postižením - ZTP a ZTP/P. Dále bude vytvořena databáze míst osazených Eurozámky, která bude veřejně přístupná na www.euroklic.cz.
Celkem bude 155 osazených míst a nakoupeno 18 544 Euroklíčů,
které budou následně distribuovány cílové skupině projektu.
Cílem projektu je zlepšit podmínky OZP v přístupu k veřejným službám a tím napomoci jejich sociálnímu začleňování a zlepšení rovných příležitostí na trhu práce, ve vzdělávacím systému, v cestování ve volném čase, ale i při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, dále zlepšení podmínek k mobilitě při nákupech, návštěvách
kulturních akcí apod.
Seznam přístupných míst s toaletami, výtahy či plošinami
osazenými eurozámky
Projekt Euroklíč Střední Čechy – města.
Eurozámky vztahující se k „Projektu Euroklíč Střední Čechy - města“
jsou označeny tučně.
Středočeský
1 ks. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Rožmitálská 340, Březnice
1 ks. ZŠ, Žitomířská 1359, Český Brod
1 ks. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jana Palacha 840, Kladno
1 ks. ZŠ a Praktická škola, Pařížská 2249, Kladno
1 ks. Středočeská vědecká knihovna, Gen. Klapálka 1641, Kladno
1 ks. Základní umělecká škola, Moskevská 2929, Kladno - Rozdělov
1 ks. Sládečkovo vlastivědné muzeum, Zádušní 1841, Kladno
1 ks. Zdravotní pojišt ovna Metal-Aliance, Čermákova 1951, Kladno
1 ks. Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín
1 ks. Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola, Heverova 191, Kolín
1 ks. Regionální muzeum v Kolíně, Brandova 35, Kolín
1 ks. ZŠ a Praktická škola, Na Náměstí 417, Kutná Hora
1 ks. Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora
1 ks. Střední odborné učiliště, Hubálov 17, Loukov
1 ks. Gymnázium Jana Palacha, Pod vrchem 3421, Mělník
1 ks. Regionální muzeum Mělník, Nám. Míru 54, Mělník
1 ks. Centrum 83, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav
2 ks. Nákup. Středisko Bondy Centrum, Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav
1 ks. Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav
1 ks. ZŠ speciální, Václavkova 950, Mladá Boleslav
1 ks. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., Třída V. Klementa 147, M. Boleslav
1 ks. Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, Neratovice
1 ks. Zámek Nižbor - Informační centrum keltské kultury - ÚAPPSČ, Nižbor
1 ks. Veřejné WC, město Podbořany
1 ks. Základní umělecká škola, Školní 556, Poděbrady
1 ks. Střední odbor. učiliště společného stravování, Dr. Beneše 413/II, Poděbrady
1 ks. Polabské muzeum, Palackého 68, Poděbrady
1 ks. ZŠ Poděbrady, U Bažantnice 154, Poděbrady
1 ks. ZŠ a Mateřská škola, Pod Šachtami 335, Příbram
1 ks. Hornické muzeum, Nám. Hynka Kličky 293, Příbram
1 ks. ZŠ speciální, Jílovská 141, Psáry
1 ks. Rabasova galerie, Vysoká ul. 232, Rakovník
1 ks. ZŠ a MŠ speciální, Františka Diepolta 1576, Rakovník
1 ks. Muzeum TGM, Vysoká ulice 95, Rakovník
1 ks. Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Zámek 1, Roztoky u Prahy
1 ks. Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Nádražní 90, Sedlčany
1 ks. Střední odborné učiliště, J. Šípka 187, Stochov
1 ks. Památník A. Dvořáka, Zámek 69, Vysoké u Příbramy

1 ks. ZŠ Hradní 69, Žebrák
1 ks. Železniční stanice ČD, Milady Horákové 251, Kladno
1 ks. Železniční stanice ČD, Senohraby
1 ks. Železniční stanice ČD, Rorejcova 569, Kolín
1 ks. Železniční stanice ČD, Nám. T.G.Masaryka 210/17, Poděbrady
1 ks. Železniční stanice ČD, Tyršova 108, Dobřichovice
1 ks. Železniční stanice ČD, Čapkova 508/1, Lysá nad Labem
1 ks. Železniční stanice ČD, Nádraží 21, Příbram
1 ks. Železniční stanice ČD, Nádražní 347, Vlašim
1 ks. Železniční stanice ČD, Nádražní 108, Zruč nad Sázavou
2 ks. Železniční stanice ČD, Čerčany
1 ks. Železniční stanice ČD, Nádražní 300, Benešov
1 ks. Železniční stanice ČD, Strančice
1 ks Albert Hypermarket, Plzeňská 396 ,- Beroun
Benzina, Úvaly u Prahy
Benzina, Benešova ul., Kolín
Benzina, obchvat levá strana, M. Boleslav
Benzina, obchvat pravá strana, M. Boleslav
ČSSZ, Nádražní 2120, Benešov
ČSSZ, Okružní 511, Beroun 2
ČSSZ, Obecní dvůr, Kolín
ČSSZ, Fibichova 2819, Kladno
ČSSZ, Jaselská ul. M. Boleslav
Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, Beroun
Kaufland, Červené Vršky 2217, Benešov
Kaufland, Obchodní 250, Beroun
Kaufland, Benešova 1000, Kolín
Kaufland, Italská 50, Kladno
Kaufland, Ovalova 1844, Slaný
Kaufland, U Stadionu, M. Boleslav
Městská knihovna Beroun, U Kasáren 813, Beroun
Tesco, V Kasárnách 1019, Kolín
Tesco, Černokostelecká 1623, Říčany u Prahy
Úřad práce, Dukelská 2080, Benešov
Úřad práce, Okružní 26, Beroun
Úřad práce, Pod Kaplankou 21, Beroun
Úřad práce, Pražská 4, Hořovice
OMV, nájezd na D5 směr Plzeň, Beroun
OMV, sjezd z D5, Beroun
OMV, Plzeňská ul. Beroun
OMV, Pražská ul., Kolín
OMV Červené Vršky, Benešov
OMV, Kročehlavská ul. Kladno
OMV, Americká ul., Kladno
OMV, Havlíčkova ul., M. Boleslav
OMV, Jičínská ul. jih, M. Boleslav
OMV, Jičínská ul. sever, M. Boleslav
Veřejné WC Konírna, Na příkopě 55, Beroun
Radnice Beroun, Husovo nám. 68, Beroun
Penzion pro seniory, Na Parkáně 111, Beroun
Komunitní centrum, Bezručova 768, Beroun
3. ZŠ, Wágnerovo nám., Beroun
Čepro, Nové Město, Kolín
Čepro, Vlašimská 2168, Benešov
Čepro, U Veterinárky, Pražská ul., Beroun
Čepro, Pražská ul., M. Boleslav
Agip, Americká ul., Kladno
Baumax, Unhošt ská ul., Kladno
Knihovna, Nám. Sítná, Kladno
Tesco, Americká 277, Kladno
Knihovna V. Klementa, M. Boleslav
V Březnici je kontaktní osobou pro vyřízení Euroklíče paní Věra
Ježková, Rožmitálská 129, tel. 723 728 959.
Bližší informace na Sociálním oddělení MěÚ Březnice tel. 318 403 166.

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

Vážení spoluobčané,
Pečovatelská služba v Březnici

Vám přeje

Významné životní výročí
87 let – Zdeňka Popová, Březnice 339
80 let – Marie Nováková, Březnice 121
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

příjemné prožití Vánoc,
hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.

Dovolujeme si Vám nabídnout ceník úhrad
za pečovatelskou službu.
V letošním roce jsme rozšířili naši činnost o fakultativní služby viz. bod F.
V případě zájmu se na nás můžete obrátit na tato telefonní čísla:
Pevná linka: 318 682 770
Mobil:
731 456 808
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132
T ě š í s e n a v á s p e č o v a t e l k y : Alice Kočárková, Blanka
Nedvědová, Marie Houšková, Helena Sirotková a vrchní sestra
Lenka Labudová
Ceník úhrad za pečovatelskou službu
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci
- pomoc při přesunu na lůžko

20,-Kč/hod
20,-Kč/hod
20,-Kč/hod
20,-Kč/hod

B) pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při použití WC
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty

20,-Kč/hod
20,-Kč/hod
20,-Kč/hod

C) poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
9,-Kč/denně
- dvojice
10,-Kč/denně
- pomoc při přípravě jídla a pití
20,-Kč/hod
- příprava a podání jídla a pití
20,-Kč/hod
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
50,-Kč/hod
- údržba domácích spotřebičů
50,-Kč/hod
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 70,-Kč/hod
- donáška vody
30,-Kč/hod
- topení v kamnech, donáška topiva
30,-Kč/hod
- běžné nákupy a pochůzky
40,-Kč/hod
- velký nákup – týdenní
20,-Kč/úkon
- praní, žehlení prádla
30,-Kč/Kg
E) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- doprovázení dětí do školy, k lékaři
20,-Kč/hod
- doprovázení dospělých do školy, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby
20,-Kč/hod
F) Fakultativní služby
- dohled nad dospělým člověkem
- objednání a donáška léků
- dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití
- dovoz autem k lékaři, pedikúru apod.
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VZPOMÍNKY
Dne 5. prosince uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Eršek
z Březnice.
Vzpomínají manželka a dcera s rodinou
Dne 7. 12. 2010 uplyne 30 smutných let,
co zemřel náš tatínek a dědeček
pan Bohumil Krška.
Stále vzpomínají děti s rodinami
„Kdo byl milován,
není zapomenut“.
19. října 2010 by se dožil 74 let
náš drahý tatínek, manžel
a dědeček,
pan Josef Malkovský.
S láskou vzpomínají manželka Marie
a synové s rodinami.

Poděkování
Obec baráčníků Bozeň děkuje městu Březnice
za poskytnutí příspěvku
na činnost Baráčnické obce v roce 2010.

20,-Kč/hod
10,-Kč/úkon
20,-Kč/úkon
10,-Kč/km

Příprava Adventu v Březnici

Foto Městská knihovna
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MĚSTSKÁ POLICIE BŘEZNICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,

strážníci Městské policie Březnice
v měsíci říjnu a listopadu roku 2010
prováděli běžný výkon své služby se
zvýšeným důrazem na kontrolu parkování motorových vozidel ve městě,
monitoring školáků v lokalitě lesíku
autobusového nádraží, asistence u akcí pořádaných ve
městě (Mistrovství ČR v časovce dvojic, volby, airosoftové setkání „Taškent 2“, Advent...), kontrola pořádku
v přidělených rajonech a rozvoj další spolupráce MěP
Březnice a OO PČR Březnice.
Nyní se pozastavme nad některými událostmi posledního období.
Začneme s celkovou informací o průjezdu dopravních
prostředků naším městem od 1. ledna 2010 do 7. listopadu 2010.
Jedná se o rychlostní měření pro jednotlivé směry provozu:
Lokalita Březnice 1 = provoz v ul. Rožmitálská u ZŠ
Březnice;
Lokalita Březnice 2 = provoz v ulici Počapská;
Lokalita Březnice 3 = provoz v ulici Tochovická.

Jak jste se mohli seznámit již ze dříve zveřejněných
informací o průjezdu motorových vozidel naším městem,
je na první pohled patrné, že neohleduplných řidičů
v jednotlivých jízdních směrech stále přibývá. Řeč čísel
nepotřebuje žádný další komentář. Z těchto důvodů jsme
i v tomto období opět pokračovali s preventivní kontrolou řidičů - měřením rychlosti, v souladu s ust. § 124
zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dalším statistickým výčtem čísel, která MěP Březnice
eviduje ze své činnosti, můžeme porovnat aktivitu za
daná období, a to leden až říjen 2010 o proti roku 2009:
I.- X. 2010 I.- XII. 2009
Plnění:
veřejnoprávní smlouva
s obcí Chrást
305 hod.
251 hod.
řešení úředních záznamů
199 č.j.
242 č.j.
odchyt psů v rajonu města
15 ks
15 ks
roznáška korespondence
MěÚ Březnice
2.491 ks
3.322 ks
poplatky ze stánkového prodeje 40.000 Kč 29.700 Kč
udělené blokové pokuty
90.700 Kč 93.600 Kč
Za touto číselnou řadou je však nutné si představit
i celou řadu pracovních úkonů, které zde nejsou zaznamenány např. asistence při humanitární sbírce (spolupráce se sociálním odd. MěÚ a bytovou komisí), kontrolní činnost při fotbalových utkáních, ranní řízení dopravy u ZŠ Březnice, asistence při výplatách soc.dávek
hmotné nouze, kontrolní činnost při tanečních zábavách
atd. Toto jsou běžné praktiky, ale pro chod a pořádek

ve městě jsou velmi důležité a bez osobního přístupu jednotlivých městských strážníků nemyslitelné.
Pro názornější představu Vám uvedu několik příkladů
z chodu Městské policie Březnice, které jsme řešili
v průběhu posledního měsíce:
– na žádost Okresního soudu Havlíčkův Brod jsme prováděli prošetření místa pobytu pana V. H. pro důvod
nezmaření účelu exekuce.
– zadrželi občany M. M. a D. P. při pálení měděných
kabelů v blízkosti skládky Rumpold - Chrást.
– ve spolupráci s OO PČR Březnice se účastnili pátrání
po pohřešované osobě J. Š. v úseku povodí Skalice,
horní jez, židovský hřbitov, čistička odpadních vod.
S negativním výsledkem – osoba nebyla nalezena.
– prováděli průběžná měření rychlosti v nepravidelných
intervalech a místech. Přesto, že jsou místa vždy řádně
označená, zaznamenáváme vždy několik přestupků,
kterých se dopouštějí většinou cestující z jiných míst
naší republiky (I. K. Karlovy Vary, M. M. Cheb, P. P.
České Budějovice, E.K. Příbram, M. S. Sokolov...).
– při svých pochůzkách v daných rajonech strážníci
MěP Březnice zjistili a dali podnět k následné nápravě např. ve věci - rozbitá skleněná výplň čekárny na
autobusovém nádraží, nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad, parkování nákladních i osobních automobilů na městské zeleni či v obytné zóně, výskyt autovraků, zábor veřejného prostranství, rušení nočního
klidu po taneční zábavě ...
– předali do Komise KPP založení černé skládky paní H. R.
– řešili a zajiš ovali pořádek společně s hlídkou OO
PČR Březnice, kdy podnapilí občané před č.p.284 bránili a napadali hlídku RZS, která byla přivolána
k ošetření zraněné ženy.
– zasahovali při konání hudební produkce Oldies párty
v KD, kde došlo k přestupku proti občanskému soužití
a porušení Obecně závazné vyhlášky města č.2/2005.
Hlídka MěP ukončila produkci, předvolala si pořadatele této akce k podání vysvětlení a dala pořadatelům
blokovou pokutu.
– 8. 11. 2010 v odpoledních hodinách hlídka MěP a OO
PČR Březnice zadržela celostátně hledanou osobu
P. H. v prostorách výkupu barevných kovů.
Na samý závěr mi dovolte, abych poděkoval Vám občanům města Březnice, OO PČR Březnice a strážníkům
Městské policie Březnice za dobrou spolupráci, která
vznikala v průběhu mého řízení Městské policie Březnice. Dále pak děkuji zastupitelům města, kteří umožnili
zřízení a rozšíření této bezpečnostní složky města ku
prospěchu nás všech. Strážníkům Městské policie Březnice přeji, aby si plnili své povinnosti ještě svědomitěji
než nyní a neusnuli na vavřínech,aby se jim pod novým
vedením práce dařila alespoň tak, jak doposud. Spolupráce s ostatními složkami města včetně 1.březnické komunální byla i nadále úspěšná, dobrá a lepší.
Vážení občané, vzhledem k blížícím se svátkům klidu
a míru, které jsou před námi mi dovolte, abych Vám popřál
klidnou a nerušenou pohodu, hezkou Mikulášskou nadílku, bohatého Ježíška, pevné zdraví a spokojený život.
Dále chci poděkovat všem voličům, kteří mi dali důvěru a svůj hlas pro další volební období. Jsem nesmírně
rád a vážím si tohoto rozhodnutí.
Pinkava František, zastupitel
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z redakční pošty

Upřímně dojat jsem se začetl do článků o stavbě nových sakrálních staveb na
našich vesnicích. Určitě je třeba rušit
obecní váhy, dnes jsou stejně k ničemu.
Vždy se váží každému jinak. Váží se
podle majetku, podle peněz a tak zvaného společenského postavení. Vah jako jiných věcí si stejně nikdo neváží. Nač si
vážit vah, které váží tak, jak si přejí mocipáni, když nás obyčejných daňových
poplatníků si stejně nikdo neváží, tak
proč váhy. Je třeba určitě stavět kapličky
a křížky a učit se modlit, vždy obyčejnému člověku stejně nic jiného v podstatě
nezbývá. Je určitě třeba více duchovna,
protože dozajista zažene hlad, nesvobodu
a nespravedlnost tohoto světa. Tam někde, kde skončíme všichni, ti jež nám
nebylo dopřáno na světě pozemském žít
životem důstojným, kde všichni ponížení budou povýšeni a povýšení poníženi,
se budeme těšit všech požitků mimozemských (nebeských). Je třeba stavět
sakrální stavby a vracet se do báječné
minulosti. Je třeba stavět sakrální stavby a kupovat si odpustky zemské i duchovní. Je třeba stavět sakrální stavby.
Proč? Protože tam nás dnešní elity uvidí
nejraději. Kde? No, přece na kolenou.
Noháček Jan, ml.
Březnice 500

■
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Při prvním veřejném jednání zastupitelstva o volbě starosty města jsem byl při
jakési vizi neúspěšného kandidáta jím slovně napaden. Myslím, že to, co pan kandidát předvedl nepatří na první schůzi, kde se volí městští představitelé. I když má
každý nárok na vlastní názor. To patří do předvolební rétoriky a ne do jakési křeče
z neúspěšnosti. Proto jsem se nehájil ani ve veřejné diskusi, to by se tam doopravdy
jaksi nehodilo. K určité osobní antipatii budeme mít čas a místo určitě na jiných jednáních, ale nesouvisejících s předem již dohodnutou volbou. To, co jsem napsal,
za tím si stojím. Jsem přesvědčen, že člověk ač voják či nevoják, který jde dobrovolně
a za peníze zabíjet občany i cizích států je vrah. Zvláště, když tam figuruje co by okupant. To není jen můj názor, ale statisticky 75% napříč politickým spektrem i názor
občanů ČR. Z morálního hlediska určitě ještě málo.
Za druhé mi bylo sděleno, že každý kulturní stát se stará o své památky i o památky zločinných jezuitů. Odpovídám. Každý kulturní (i nekulturní) stát se hlavně stará
o své občany. Co je každému platný opravený kostel, když nemá na chleba a kde bydlet. Ten člověk jistě neviděl jak vypadají obecní byty a domy. Možná ani neví, které to
jsou. Dle, nejen mého názoru, je snad v každém kulturním státě normální starat se o
ještě živé obyvatele a pak přemýšlet o minulosti.
Na Březnici se usmálo štěstí. Spíše zavládl zdravý rozum. Nebyl zvolen!
Dodatek: Při východu z kulturního domu, po sedmé hodině večer, jsem se o sobě
také dozvěděl. A mám na to svědky. Cituji: „Ten se zase ukázal, vždy je to ubožák“,
řekla starší žena. Její zřejmě přítel odvětil „Toho volila stejně jenom lůza“.
Mají určitou pravdu, kdy se v jistých chvílích cítím ubožákem či bídníkem, jak psal
Viktor Hugo, v tomto bídném světě. Naneštěstí, a ne jejich vinou, je tu těch bídných
hodně. Kde je bída nejen ekonomická, ale i morální a mravní, jsou bídníci a ubožáci.
Je ovšem nehezké říkat o takřka pěti stech voličích, že je to lůza. Co je lůza? Je lůza
babička, která po koupi léků neví, zda ji zůstane na jídlo? Je lůza mladý člověk, živitel rodiny, kterého vyhodili z práce a doma má rodinu a malé děti? Je lůza maminka
s kočárkem, které stát po vládních škrtech takřka zakáže mít další dítě? Je lůza
mladý vystudovaný či vyučený člověk, který nemůže sehnat práci? Je lůza řemeslník,
který čeká na vyrovnání faktury, jediného zdroje příjmu, někdy i léta? To není lůza!
Říkejme jim prostě méně majetní.
Ubožáci a bídníci.
Jan Noháček

PODĚKOVÁNÍ A OBDIV VOŠ a SOŠ v Březnici za pořádání
tradiční výstavy ovoce a zeleniny
Chtěla bych touto cestou poděkovat za
to, že škola, která kdysi měla pouze zemědělská zaměření a dnes se rozšířila
o mnoho odvětví (nemající se zemědělstvím nic společného), zůstala věrná tradici výstav ovoce a zeleniny. Tento počin
je záslužný pro svoji sounáležitost Březnice s občany blízkého, ale i širokého
okolí (Milína, Čimelic, Blatné, Píseku
atd.), kteří vystavovali a mají tedy ve
známosti tuto tradici školy. Líbilo se mi,
že škola vystavovala i staré odrůdy jablek. Neznáme někdy jejich názvy, ale docela určitě je všichni máme na svých zahradách. Tyto odrůdy nejsou sice tak
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vzhledné, ale jsou odolné nemocem a našemu krajovému podnebí. Jsou dědictvím po našich předcích.
Také děti, které výstavu navštívily se
svými učitelkami, mohly vidět co dokáží
jejich rodiče, sousedé a i zcela neznámí
zahrádkáři vypěstovat a možná tady bylo
zaseto semínko nejednoho budoucího zahrádkáře. Výstava měla svoje kouzlo,
také díky vystaveným výtvorům dětí
z mateřských škol.
Při prohlídce jsem byla s mnohým seznámena učitelkou ing. Rolnikovou
a ing. Švejdovou. Obě byly velmi vstřícné
a znali většinu vystavovatelů a uměly

o vystavených vzorcích zasvěceně a nadšeně hovořit (které vzorky byly pěstovány ze semen, které vystavovatel raději
vyfotografoval, aby měl návštěvník představu jak ovoce vypadá na stromě a jaká
byla úroda). Bylo vidět, že výstavě věnovaly hodně času. Děkuji jim nejen já, ale
i všichni, kterým se výstava moc líbila.
A že jich nebylo málo.
Jednu výhradu bych ovšem měla.
Na výstavě chyběla prezentační listina,
a tak když jsem chtěla tuto akci pochválit, nezbylo mi nic jiného, než napsat
toto poděkování. Už te se těším na
příští výstavu.
Alena Kulovaná

ADRESÁŘ BŘEZNICE 2010

Město Březnice, Odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu a Městská knihovna a Infocentrum připravují k vydání nový ADRESÁŘ MĚSTA BŘEZNICE.

Prosíme všechny úřady, organizace, spolky, sdružení, sportovní kluby, podnikatele,
kteří chtějí zdarma zveřejnit své aktualizované údaje, aby k o n t a k t o v a l i
do 31. prosince 2010 Městskou knihovnu a Infocentrum, Náměstí 16, Březnice,
tel. 318 682 453, 318 683 218 • e-mail: infobreznice@volny.cz knih.breznice@volny.cz

12/2010

HISTORIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
PROSINEC
2. 12. 1720
3. 12. 1848

7. 12. 1850
9. 12. 1925
12. 12. 1787
14. 12. 1895
18. 12. 1904
19. 12. 1961
21. 12. 1940
20. 12. 1719
31. 12. 1849

napomínáni řezníci, aby se vystříhali falešných vah a nepřivažovali k dražšímu levnější maso (před 290 lety)
přijel místodržitelský rada A. Clady za účelem nového uspořádání veřejné správy – rozhodnuto v Březnici zřídit hejtmanství
s okresním soudem pro okresy březnický, blatenský a mirovický
(před 162 lety)
přitáhli husaři pluku krále Hanoverského a zdrželi se v Březnici
do 4. 2. 1851 (před 160 lety)
se v Obecním domě v Praze konala první schůze nově ustanoveného sdružení rodáků a přátel města Březnice a předsedou byl
zvolen Ing. Cyril Jurenka (před 85 lety)
koupila obec zrušený kostelík sv. Mikuláše, který byl následně
zbořen (před 223 lety)
byl na upraveném kluzišti na Sázce uspořádán první „flašinetový
koncert“ – bruslařství bylo v Březnici prvním sportovním odvětvím (před 115 lety)
pořádán u Musilů koncert virtuosa na housle Pollmana (před
106 lety)
konána na radnici schůzka za účelem zřízení odboru „Hospodářské jednoty kraje píseckého pro okres březnický“ (před 149 lety)
byla pořádána Akademie na pamě 60. Výročí Sokola (před
70 lety)
potvrdil Jan Josef z Újezda Březnickým stará privilegia a osvobodil je
od povinnosti odebírat panské ryby (před 291 lety)
poprvé hráno v kasínu „Na zelené“ na novém kulečníku (před
161 lety)
Připravila Alena Heverová
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PROSINCOVÉ
PRANOSTIKY
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové
bývá až do vánoc.
O svatém Mikuláši snížek často práší.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se
chmel těží.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez
proměny.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude
pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok
se všecko špatně urodí.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí,
nelze nám dobrého vína se nadíti.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok nato běží.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Zdroj Internet
Připravila Kateřina Štěrbová

Městské muzeum v Březnici, Náměstí 11 • Tel: 318 403 177 • galerie@breznice.cz
Badatelský den: pondělí 8 – 12 13 – 16 (případně po předchozí domluvě)

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

BŘEZNICKÁ KOLEDA
Život starých Čechů oživovaly a zpestřovaly rozmanité zvyky a obyčeje, z nichž
byly ovšem mnohé během doby zapomenuty a jen některé se udržely na naše časy.
Mezi tyto patří i koleda, která je neodmyslitelně spjata s poezií Vánoc.
Za starodávna o vánocích koledoval kde
kdo: kněží, kantoři, žáci, zvoníci, kameníci a ještě i jiní – dnes tento tradiční zvyk
působí již radost jenom dětem.
Zmínky o koledě nacházíme často
v starých cechovních zápisech i obecních
počtech.
Z register tovaryšů březnického cechu
paterých řemesel, v němž se sdružovali
zámečníci, kováři, koláři, truhláři a bednáři (v 18. století se k nim připojili ještě
sklenáři a slul cechem šesterého řemesla) se dovídáme o koledě k Štědrému večeru, kterou si cechovní mládež vybírala
z matky pokladnice k svému obveselení.
Tak roku 1696 povoleno tovaryšům vyplatit 18 krejcarů, roku 1726 20 krejcarů, roku 1736 18 krejcarů a stejně tolik
roku 1740. Při roku 1732 je výslovně
poznamenáno, že tovaryšům je dáno ko-

ledy na pivo 20 krejcarů, z čehož vidíme,
jak peníze obyčejně utratili. Jak ze zápisů patrno, vyplácena koleda jen někdy, za
to na masopust si tovaryši vybírali každoročně 12 až 45 krejcarů.
Pravidelným ročním vydáním z tovaryšské pokladnice bylo kupování housky
(dnes vánočky) k Štědrému večeru panu
otci neb pantatínkovi, jak nazývali hospodáře na své cechovní hospodě. V roce 1676
za ní zaplaceno 18 krejcarů a za hřebíček
do téže housky 2 krejcary, roku 1677 stála
29 krejcarů, za rok 18 krejcarů a na koření 4 krejcary 3 peníze. Později se cena
housky, včetně koření, pohybovala mezi
24 až 36 krejcary s výjimkou roku 1701,
kdy za ní zaplaceno 45 krejcarů. V letech
1709 – 1769 se pak cena „vánoční húsce“
ustálila na 30 krejcarech.
Podle starobylého obyčeje dávala také
březnická obec na vánoce vrchnosti, různým váženým osobnostem, obecním představeným, obecním úředníkům, služebníkům a chudým ve špitále koledu a to
housku (vánočku), jejíž váha byla odstupňována podle vážnosti té které osoby.

Konsignace z roku 1750 uvádí, že na
zámek vrchnosti byla poslána houska vážící 24 liber, do velebné koleje Jesuitské
dodána 20 liberní, pan děkan dostal
housku z 18 liber mouky a dále podělení: 4 páni oficíři v zámku po 14 librách,
11 pánu radních po 18 librách, 6 pánů
starších obecních po 12 librách, 2 měštští rychtáři po 12 librách, písař a servus
též po 12 librách, kantor 10 liber, sládek
11 liber, šafář 8 liber, 3 pomocníci po
5 librách a právní posel 10 liber. Tyto vánoční housky v celkové váze 490 liber
byly upečeny z bílé mouky. Houskami
z „dortové“, tj. černé mouky bylo poděleno 7 bab ve špitále, každá po 5 librách,
3 hajní po 6 librách, kalkant dostal housku 5 liberní, ponocný 8 liberní a pastýř
6 liberní. Vážily dohromady 72 liber.
Tento soupis je zajímavý tím, že z něho
poznáváme, kdo r. 1750 sloužil březnické obci a jak si koho vážili.
L. Fürst - Starobřeznické miniaturky Březnický
kulturní přehled prosinec 1967

Připravila
Alena Heverová
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BŘEZNICKÉ KRONIKÁŘSTVÍ
„Zlatá věc je paměti spisovati“.
Památná a dnes poněkud nadnesená slova milčického rychtáře a písmáka mohou být krédem každého kronikáře. Bez vnitřního zaujetí nelze trpělivě zaznamenávat všední skutečnosti,
které vidíme kolem sebe.
Mezi klenoty našeho staršího písemnictví patří kroniky.
Zejména nejstarší kroniky představují významný historický
pramen. Naše představy o kronice dokonale splňuje a zhmotňuje Kosmas kanovník a později děkan svatovítské kapituly
/1056 – 1125 /. Jeho Kronika česká je trvalým vzorem a dokladem národní svébytnosti. V minulosti sehrála významnou roli
českého uvědomování podobně jako mladší kronika tzv. Dalimila. Doklad, že dosud nevyprchalo české vlastenectví a národní hrdost dokládá, že její pařížský zlomek byl v roce 2005 zakoupen Národní knihovnou na aukci za částku 339 000 euro.
Peníze na zakoupení uvolnila vláda. Postupem doby kronik
neustále přibývalo, zejména v rozmezí 15. – 17. století, což je
svědectvím jejich obliby. Pro dokreslení linie českého kronikářství nám můžou posloužit Paměti sedláka Josefa Dlaska /1782
– 1853 / a Františka Vaváka Knihy pamětní. Oba písmáci, jak
kronikáře nazýváme, jsou svědectvím, jak stále přibývalo „lidových kronikářů a sběratelů dokladů pohaslé slávy a velikosti
národní “. U všech, někdy jednoduchých zápisů, je patrný hluboký prožitek současnosti i vlastních osudů. Vedení kronik,
dosud vycházející z niterné potřeby kronikáře zaznamenávat
jednotlivosti vztahující se nahodile k určitému prostředí
i rodu, bylo nahrazeno úředním nařízením. Stalo se tak vydáním dekretu prezidia zemského gubernia z 31. srpna 1835. Zde
byla poprvé uvedena povinnost vést od 1. ledna 1836 v městech, významných vesnicích a farních úřadech pamětní knihy.

F. Vavák / 1741-1816 /

Bylo uloženo, co se má zapisovat. Stanoven formát knihy a povinnost vést zápisy v latině nebo němčině. Nařízení nebylo
však obecně dodržováno. Po dlouhé době, po vzniku naší republiky, teprve zákon č. 80/1920 Sb. uložil povinnost vést kroniku
v každé politické obci. Následovalo vládní nařízení č. 211/1921 Sb.,
nahrazené nařízením č. 169/1932, které již podrobně určovalo,
jak se mají kroniky psát. V době protektorátu ministerstvo
školství a národní osvěty vydalo v roce 1940 směrnici, aby byly
kroniky předány do státních archivů. Bylo výrazem statečnosti
mnohých kronikářů, že toto nařízení neuposlechli. V roce 1955
byly vydány Směrnice ministerstva kultury o vedení kronik
č. 69421/1955. Hned v čl. 1 je uvedeno, že u každého místního
národního výboru musí být vedena kronika. V čl. 3 je popsáno,
kdo může být kronikářem takto: Funkcí kronikáře pověřuje
rada MNV občana oddaného lidově demokratickému zřízení,
který politickou vyspělostí a všeobecnými znalostmi zaručuje
řádné vedení kroniky. Podle potřeby ustanovuje MNV též jeho
spolupracovníky, a to ideového pracovníka, který je poradcem
kronikáře ve věcech ideologických a dokumentátora, který pomáhá kronikáři při sběru dokladů a zpráv, popřípadě ustanovuje i písaře“. Zákonem ze 14. března 2006 byla všechna dosavadní nařízení a zákony zrušeny. Zde v obecné rovině je stanoveno vedení kronik formou psanou ručně nebo v elektronické
podobě, součástí jsou přílohy. O obsahu zápisu rozhoduje obec.
Toto poněkud strohé vylíčení obecných předpokladů při vedení
kronik již od dalších čísel BN bude nahrazeno popisem a obsahem konkrétních kronik a tak splním téma vytčené v záhlaví
tohoto článku.
Pokračování příště.

PhDr. Jaroslav Kozlík

ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŠTĚNÍ
Naši předkové věřili na tajemnou a magickou moc Štědrého večera. Věřili mnoha pověrám o tomto svátečním večeru, uchylovali se k různým kouzlům, věštbám, zvykům.
Kromě známého věštění z rozkrojeného jablka, lití olova, házení střevíčku či pouštění svíček v ořechových skořápkách byly
i jiné, méně známé.
Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno svého nastávajícího,
oloupala jablko tak, aby ze slupky získala jednu dlouhou spirálu. Tou potom třikrát zatočila nad hlavou a odhodila ji.
Na zemi slupka vytvořila tvar, ze kterého bylo možné (s použitím fantazie) vyčíst počáteční písmeno jména toho pravého.
Oloupané jablko se potom použilo k jinému zvyku. Rozkrájelo
se na tolik dílků, kolik bylo hostů u stolu a každý svůj dílek
snědl. Věřilo se, že kdyby někdo z přítomných příštího roku zabloudil, stačilo si jen vzpomenout na společně snědené jablko
a našel zase cestu zpět.
Další jablíčkové kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Vzalo se
dvanáct jadérek (dvanáct měsíců v roce) a vhodila se do misky
s vodou. Kolik jadérek vyplavalo, tolik se dalo očekávat suchých
měsíců v roce. Podobně jako z jadérek se dalo věštit i z cibulových slupek. Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, položily se
vedle sebe a do každé se nasypalo trochu soli. Každá sukénka
představovala jeden měsíc v roce. Na které se sůl do rána rozpustila, v tomto měsíci se očekával déš, na které pouze zvlhla,
měsíc měl být normální. Když se nestalo nic, dalo se v tom
daném měsíci očekávat sucho.
Známé jsou pověry o lichém počtu hostů u štědrovečerního
stolu, nebo o vstávání od započaté štědrovečerní večeře, pokládání rybích šupinek pod talíře a tak dále.

Na Štědrý večer nesměl nikdo
u sebe mít žádnou cizí věc, protože by ho v příštím roce provázela
jen smůla a neštěstí.
Štědrovečerní stůl by měl být
ovázán řetízkem, provázkem nebo
stužkou, aby rodina držela celý
další rok pospolu.
Ale nejen Štědrý večer byl magický, celý Štědrý den byl výjimečný, co se pověr a zvyklostí týče.
Známá je pověra o praní prádla na
Štědrý den, držení půstu kvůli vidině zlatého prasátka.
Na Štědrý den se před večeří dávala za okno miska s vodou.
Zamrzla-li do rána voda v misce a roztrhal-li přitom misku
mráz, znamenalo to, že se příštího roku ztratí voda ve studni.
Dnešní obdarovávání se dárky na Štědrý večer mělo také trochu jiný význam. Již ve starém Římě si lidé na oslavu Nového
roku dávali dárky. Později, když se zimní slunovrat stal vánočním svátkem, obdarovávání přetrvalo. Stalo se projevem přátelství a křesanské lásky k bližnímu.
V současné době si již vyměňují mezi sebou dárky většinou
přátelé a příbuzní.
Připravila
Kateřina Štěrbová
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K 85. VÝROČÍ
Věstník Městské spořitelny v Březnici přinesl v prosincovém
čísle roku 1925 zprávu o tom, že dne 9. prosince 1925 se ustavilo v Praze Sdružení rodáků a přátel města Březnice a okolí.
Letos je tomu 85 let a při této příležitosti se snad hodí uvést
několik poznámek.
V těch dobách se lidé zřejmě rádi věnovali různorodé spolkové činnosti. V Březnici se činil např. Okrašlovací spolek. Věnoval se tehdy vysazování lesíka „Vinice“ a na „Stráži“ (1925);
byl zde Odbor Klubu čsl. turistů, který vydal kapesního průvodce Dobrá Voda a okolí u Březnice (1925); aktivní byla místní osvětová komise, byli zde hasiči, ochotníci a další dobrovolné spolky. Zdá se, že lidé se tehdy měli mezi sebou rádi, když
si vytvářeli tolik různých příležitostí k setkávání.
V této souvislosti není se co divit, že nezůstali stranou rodáci
a založili si svůj vlastní spolek. Možná je k tomu vedl nějaký
stesk pro rodné hroudě, protože tak snadno se nemohli do rodného města odjinud podívat. Možná to bylo jisté vlastenectví.
Myslím si, že svoji roli hrálo i to, že to byli lidé, kteří z Březnice
odešli na studia do Prahy, kde zůstali a dosáhli jistého postavení a posléze ho chtěli ho zúročit ve prospěch svého rodiště. Příkladem je Ing. Josef Stocký, který své zkušenosti vodohospodáře
bohatě využil ve prospěch Březnice, když před válkou zpracoval
projekt regulace řeky, aby tekla městem tak, jak to dnes známe.
Jisto je, že Sdružení rodáků a přátel města Březnice a okolí
se ustavilo v Praze, kde bylo zřejmě i těžiště jeho činnosti po
mnohá další léta. Předsedou byl zvolen Ing. Cyrill Jurenka.

Pozoruhodné je, že již při položení pomyslného základního
kamene se Sdružení nesestávalo pouze z těch, kteří se
v Březnici narodili, ale bylo otevřeno i dalším, kteří získali
k městu a jeho okolí vztah. V názvu bylo na ty „okolní“ pamatováno a to lze i nyní pokládat za prozíravé.
Pokud jde o tehdejší cíle sdružení, pak nutno říci, že byly
nanejvýš chválihodné. Patřila mezi ně pomoc při rozvoji města,
ale i aktivity kulturní.
Dnes po 85 letech máme občanské sdružení Bozeň – Spolek
rodáků a přátel Březnice, a můžeme si položit otázku, zda
i v dnešních dobách má jeho existence nějaký smysl.
V Březnici se již dlouho nikdo narodit nemohl a tudíž trvat
na tom, aby toto bylo bráno v potaz, je holý nesmysl. Lze si
však představit, že rodákem se člověk stává během svého života tím, že k místu, kde žije, si vytváří citový vztah. Není to
samozřejmostí a jsou tací, kterým je to zcela lhostejné, ale
také to naštěstí není pravidlem. Mnozí jsou rádi, když někam
patří a na takovém místě jim záleží. Jsou ochotni se angažovat ve prospěch svého města. Nemusí to být jen osoby seniorského věku a byla by to zcela mylná představa, že nynějšímu
spolku má jít jen o pořádání každoročních setkání, jichž se
zúčastňují pamětníci, aby si popovídali a zavzpomínali. Myslím, že cíle dnešní Bozně jsou stejné jako ty, které byly v době
vzniku Sdružení před 85 lety a stojí za to je i v naší době naplňovat.
MUDr. Jiří Beran

SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
Připomínáme
Poradna pro sluchově postižené bude otevřena dne
1. prosince 2010 - od 10.30 do 12.30 hodin v domečku
na náměstí.

Informujeme
Dne 12. října 2010 se uskutečnila v sále Kulturního domu
podzimní členská schůze ZO SPCCH Březnice. Sešlo se
180 návštěvníků, z toho 169 členů a 11 hostů. Setkání členů
řídila paní Věra Ježková. Přivítala všechny přítomné členy
a hosty. Vyčerpávající informace o činnosti ZO SPCCH, plánovaných akcích pro příští rok a o rozpočtu na rok 2011 podala
předsedkyně ZO, paní Vlasta Forejtová.
Již tradičně zaplněný sál, do posledního místa, se těšil na vystoupení dětí z 1.MŠ a žáků ZUŠ z Březnice. Děti nás opět překvapily svým pěkným vystoupením a patří jim a učitelům, kteří vystoupení s dětmi nacvičili, naše poděkování.
Všichni přítomní dostali malé pohoštění a propisovací tužku.
Děkujeme našim sponzorům.
V diskuzi vystoupili naši hosté: za město Březnice paní Jana
Krajmerová, za OV STP paní Magda Burianová, pan Ing. Loučka za ZO SPCCH Rožmitál pod Třemšínem, dále ředitelka SOŠ
a VOŠ v Březnici paní Ing. Marie Fiřtíková a za Pečovatelskou
službu v Březnici paní Lenka Labudová. Těšíme se s nimi na
dobrou spolupráci i v příštím roce.
Na závěr oficiálního setkání členů přečetla paní Ježková návrh
na usnesení. Návrh byl všemi přítomnými schválen.
Následovalo překvapení pozdního odpoledne. Vystoupení amatérské hudební skupiny OSEČANKA. Skupina šesti postižených chlapců z domova v Oseku u Strakonic hrála, se zápalem
sobě vlastním, známé lidové písně. Navodili příjemnou atmosféru a většina členů ZO si s nimi společně zazpívala. Chlapci,
děkujeme Vám, bylo to úžasné.

Odcházeli jsme příjemně naladěni a již te se těšíme na jarní
členskou schůzi, která bude podle plánu 12. dubna 2011.
Dne 14. října 2010 se uskutečnilo Okresní setkání členů
SPCCH v Mladé Boleslavi. Od nás jelo 15 členů. Vezli jsme
sebou kroniky, fotoalba a výstřižky z novinových článků.
Prezentovali jsme tak činnost naší ZO v Březnici. Na setkání
přijeli zástupci ZO SPCCH z Berouna, Kolína, Kutné Hory,
Mělníka, Ml. Boleslavi, Nymburka, Kladna a Příbrami. Středočeský kraj má 7.144 členů.
Za ZO SPCCH Březnice připravila

Jana Štefanová

Osečanka

Výbor ZO SPCCH v Březnici
přeje svým členům a spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2011.
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OD KALENDY KE KOLEDĚ
Již 28. listopadu začal adventní čas, který nás má připravit na Vánoce.
Na dobu, kdy křesané slaví jedny ze svých největších svátků.
Přípravy na Vánoce probíhají na různých úrovních. Ve výlohách obchodů, na
ulicích a v oknech domů se objevuje během adventu vánoční výzdoba. Naproti
tomu v křesanských chrámech zmizí
vše, co by rozptylovalo oko věřícího, ba
dokonce někde dochází k tomu, že i obrazy bývají překrývány fialovými plátny.
To vše z toho důvodu, aby naše mysl nebyla zbytečně rozptylována smysly, protože vnitřní příprava na tyto svátky je
pro křesany klíčová.
24. prosince o půlnoční mši je v našich
kostelích vše jinak. Nazdobené stromky,
betlém s jesličkami, slavnostní výzdoba.
Toto vše jmenované a jistě i mnohé další
vyjadřuje navenek radostnost křesanských Vánoc, tedy radost z toho, že Syn
Boží se stal člověkem.
Již zmíněné vnější prvky jsou projevem velikosti svátků. Ještě je nutno dodat, že k oněm vnějším projevům patří
koledy, které dotváří opravdovou atmosféru Vánoc a bez nichž si lze vánoční čas
těžko představit, a tak bych se s vámi

chtěl podělit něco málo o tom, kde se
vzal jejich původ.
V knize „Largum sero seu largissimus
vesper“(Štědrý večer tedy nejštědřejší
večer) z roku 1426 jednoho břevnovského benediktinského mnicha se dochoval
jakýsi výklad, jak koledy vznikly. Dle něj
již pohanští kněží obcházeli domy vždy o
takzvaných kalendách (kalenda = první
den každého měsíce) s modlami bůžků a
zpívali písně, které byly dostatečně
dlouhé, aby obyvatelé domů nabyli dojmu, že „bůh“ navštívil jejich dům, čímž
byli šastní a měli za to, že se jim bude
celý měsíc dařit. A protože se chtěli odvděčit, dávali této modle, potažmo pohanskému knězi nějaký dar. Tento zvyk
přešel i do křesanství avšak ve změněné
podobě. Křesanští kněží též chodívali
po staveních každý první den v měsíci,
místo model nosili kříž Páně a modlili
se latinské modlitby či zpívali latinské
hymny. Avšak k radikální změně dochází
za svatého Vojtěcha, biskupa, který vydal
nařízení a omezil obchůzky kněží pouze

jednou za celý rok. Tuto tradici ustanovil
pevně na Štědrý den a k němu náležící
osmidenní slavnosti Narození Páně. Tento biskup pozměnil také význam těchto
návštěv. Z kalend, jak byly nazývány dříve tyto obchůzky, učinil kolendy (původ
z latinského slova colere- ctít, uctívat),
aby zdůraznil úctu v Božího Syna na den
Jeho narození. A tak kněží obcházeli
s křížem domy každého obyvatele farnosti již v den Štědrého večera za doprovodu koled. Z počátku se zpívali jen latinské písně, a až později české. I tato
koleda se neobešla bez obdarování. Tento
zvyk se ve středověku rozšířil mezi celé
obyvatelstvo a zvláště mezi dětmi byl
velmi oblíben. I v pozdějších dobách nám
bližších tento zvyk neztratil na oblibě.
V dnešní době se s chozením o Vánocích na koledu nesetkáme na Štědrý den
ani v době vánočního osmidenní, ale už
jen v den Tří králů, a to jen okrajově.
Spíše se setkáváme po dobu Vánoc
s koledami, tedy písněmi, které spíše
posloucháme a už jen zřídka zpíváme.
I když koleda není to, co byla dříve, je
však stále krásná, a proto se k ní rádi
vracíme.
Jan Mikeš

Rozpis bohoslužeb na prosinec (Březnice)
Středa 1.
16.00 hodin
Pátek 3.
8.00 hodin
Neděle 5.
9.30 hodin
(2. neděle adventní)
Pondělí 6.
9.30 hodin
Úterý 7.
16.00 hodin
Středa 8.
10.00 hodin
(zámecká kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie)
Pátek 10.
8.00 hodin
Neděle 12.
9.30 hodin
(3. neděle adventní)

Středa 29.
16.00 hodin
Pátek 31.
15.00 hodin
Sobota 1. 1. 2011
9.30 hodin
(slavnost Matky Boží Panny Marie)
Neděle 2. 1. 2011
9.30 hodin
(2. neděle po Narození Páně)
!!! Případné změny jsou ohlášeny
v neděli při ohláškách !!!

Podrobnější rozpis bohoslužeb všech
spravovaných farností z Březnice je na
webu: http: //www.breznice.info
Přejeme všem usebranou dobu adventní,
z níž vyplyne radostné prožívání svátků
vánočních, pokojné setkání s narozeným
Spasitelem u jesliček při mši svaté.
Přejí bratři z fary.

Pondělí 13.
10.15 hodin
(Domov důchodců)
Úterý 14.
16.00 hodin
Středa 15.
16.00 hodin
(dětská adventní bohoslužba)
Pátek 17.
8.00 hodin
Neděle 19.
9.30 hodin
(4 neděle adventní)
Úterý 21.
16.00 hodin
Středa 22.
16.00 hodin
Pátek 24.
22.00 hodin
(půlnoční mše svatá)
Sobota 25.
9.30 hodin
(slavnost Narození Páně)
Neděle 26.
9.30 hodin
(svátek Svaté rodiny - po mši svaté
zazpívá koledy dětský březnický
chrámový sbor pod vedením paní
Petry Ottové)
Pondělí 27.
Úterý 28.

9.30 hodin
9.30 hodin

Bohoslužba slova v Dobré Vodě.

Foto F. Slaník

