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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Sportovní klub kopaná v Březnici ve spolupráci s městem
podal žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu
sportu a volného času od Středočeského krajského úřadu.
V první fázi – v roce 2005 – se ze získaných peněz opravilo sociální zařízení a vyměnily poškozené dřevěné lavičky. V druhé
etapě je plánovaná rekonstrukce dalšího sociálního zařízení
v prostorách tribuny, odstranění starých popraskaných laků na
dřevěných konstrukcích a nové nátěry. Z celkové sumy 621 tisíc
korun musí město zaplatit nejméně 20 procent. Rada proto doporučila zařadit do rozpočtu na rok 2007 částku 125 tisíc korun.
Už několik občanů si stěžovalo, že nefunguje veřejné osvětlení na autobusové zastávce u polikliniky v Tochovické ulici. Nachází se zde sice starý sloup, ale není provozuschopný. Žádost
občanů o zřízení lampy je opodstatněná. Rada proto rozhodla,
aby odbor správy majetku zadal vypracovat projektovou dokumentaci pro tuto lokalitu a finanční částka byla zařazena
do rozpočtu roku 2007.

Děkujeme všem, kteří zapůjčili své betlémy na vánoční
výstavu do Městské knihovny a Infocentra. Foto MěKZ

Rada odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemku
vedle bazénu. O neudržovanou a zarostlou plochu bývalého
zimního kluziště projevil zájem R. K. z Březnice. Chce ji vyklidit a využívat pro sportovní i jiné akce. Vzhledem ke stavu
parcely navrhla rada i přijatelnou cenu za pronájem – 500 korun ročně. Než bude uzavřena nájemní smlouva, musí žadatel
předložit městu přesnější záměr, jak bude prostor využívat.
V současné době má město k dispozici tři volné byty – dva
v domě s pečovatelskou službou a třetí se nachází na Náměstí
v domě číslo 67. Rada schválila návrh bytové a sociální komise
a souhlasila s jejich přidělením M. K., S. K. a manželům M.

Střecha polikliniky opravena
Poliklinika byla bezúplatně převedena na město teprve
v prosinci 2004, ale radnice již musela řešit havarijní stav střechy. Do domova důchodců zatékalo. Zastupitelé proto v letošním roce souhlasili s její rekonstrukcí, která proběhla na podzim. V pátek 8. prosince zaměstnanci stavební firmy Alvaa, s. r. o.
dokončili opravu v hodnotě téměř 1 365 000 korun.
Mnoho občanů se ptalo, kde narostl strom, jenž od zahájení
Adventu stojí na Náměstí. Dlouhá léta zdobil zahradu paní
Růženy Sedlákové. Když začal svými rozměry ohrožovat dům,
rozhodla se jej darovat městu. Děkujeme, tak pěkný vánoční
strom ještě Březnice neměla.

INFORMACE PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Občanská sdružení, která budou žádat město o příspěvek na
činnost pro rok 2007, musí doložit:
• doklad o registraci (stanovy) MV ČR
• doklad o čísle účtu (1. strana smlouvy s peněžním ústavem)
• zmocnění osoby, která je oprávněná jednat za organizaci
(plná moc či usnesení valné hromady)
• vyúčtování příspěvku za rok 2006, pokud ho sdružení od
města získalo a vyúčtování ještě neproběhlo
Žádosti přijímá podatelna nebo je zašlete poštou nejpozději
do 15. února 2007.
Poznámka redakce: V případě zájmu spolků a organizací
o využívání prostor v KD kontaktujte ředitelku MěKZ paní
D. Tuháčkovou (tel. 723 506 602).

Na fotografii stromek VOŠ a SOŠ 1.CS – II. skupina. Foto MěKZ

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEK 2006
V průběhu čtrnácti prosincových dnů jste mohli v Městské knihovně
a Infocentru hlasovat pro nejkrásnější vánoční stromek. 3. ročníku
soutěžní výstavy se zúčastnilo celkem 8 stromečků. Pět jich bylo z VOŠ
a SOŠ Březnice a tři stromky přinesly děti ze ZŠ Březnice. Chceme
poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, zejména těm nejmladším,
a to dětem ze 4.B. Celkovou vánoční atmosféru dokreslily i stromečky
z obou mateřských školek. A jak hlasování dopadlo? Na prvním místě
s největším počtem hlasů se umístil stromek číslo 1 z Domova mládeže SOŠ a VOŠ. Sladká odměna však čeká na všechny zúčastněné.
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ V PROSINCI
Prosincová veřejná schůze obsahovala
osmnáct bodů a trvala téměř pět hodin.
Všech devatenáct zastupitelů nejprve
schválilo druhé rozpočtové opatření, které
řešilo například vrácení přeplatku nájemného za prodané byty, dotaci ze státního rozpočtu na víceúčelové hřiště a dotaci městskému kulturnímu zařízení z fondu kultury
kraje.
Odsouhlasili také rozpočtové provizorium. Do doby, než se schválí rozpočet pro
rok 2007, budou čerpány finanční prostředky s maximální hospodárností. Město zaplatí pouze provoz příspěvkovým organizacím,
investiční výdaje na zahájené akce, ale neuhradí neinvestiční dotace neziskovým organizacím.
Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích číslo 1/2006.
Jde o platby za svoz a likvidaci komunálních odpadů. Nyní se platilo 360 korun za
osobu. Zastupitelé se přes navrženou sumu
413 korun nakonec shodli na 400 korunách
na osobu. Přestože se v loňském roce nezvýšil objem netříděného odpadu, náklady
na jeho likvidaci se zvedly. Zatímco
v předloňském roce stálo skládkování jedné
tuny 966 korun, v roce 2005 – a právě
z tohoto období se poplatek vypočítává –
podražilo na 1025 korun. Proč tolik? Z této
částky se hradí uložení odpadu, rekultivace,
daň z přidané hodnoty a poplatek obci. Zastupitelé také řešili nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, rozšíření míst pro
sběr papíru a vybudování sběrného dvora.
Jde o jednu z priorit města. Pokud by se odpad neseparoval, cena za svoz odpadu by
rostla mnohem více.
Na zastupitelstvo se obrátil ředitel příspěvkové organizace městského zdravotního zařízení, aby rozhodlo o dalším osudu
lékařské služby první pomoci v Březnici.
Ta poskytuje ošetření o víkendech a svátcích. Je provozována na základě registrace
a smluv se zdravotními pojišovnami, ale
není zahrnuta do systému řízeného a financovaného krajským úřadem. Lékaře,
sestry a řidiče platí zdravotní pojišovny
podle provedených výkonů a ze svých rozpočtů Březnice a okolní obce. Ke konci roku
se objevilo několik problémů. Pokud se nevyřeší, lékařská služba se bude muset zrušit. Službu na pohotovosti lékařům zákon
nenařizuje, jde pouze o jejich dobrovolnou
činnost. Navíc obtíže pacientů i o víkendech
často vyžadují odborné vyšetření, a proto
raději navštěvují zařízení v Příbrami. Klesá
tak jejich počet. Během jedné služby se ošetří pouze deset až patnáct lidí. A v poslední
řadě ani finanční ohodnocení neodpovídá
současným požadavkům mezd lékařů a sester. I přesto zastupitelé odhlasovali zachování lékařské služby první pomoci. Zároveň
však rozhodli o zkrácení ordinační doby.
Tím se ušetření určitá část peněz. Pohotovost tak bude fungovat v sobotu, neděli
a o svátcích od 8 do 18 hodin. Její provoz
by měl stát ročně kolem půl milionu korun.
Březnice doufá, že část těchto peněz – kolem 35 procent – uhradí okolní obce, jejichž
občané březnickou pohotovost využívají. Jinak bude muset celou částku zaplatit sama.

Na listopadovém zasedání byli jmenováni
předsedové výborů zastupitelstva. Ti měli
v prosinci navrhnout seznam dalších členů.
Všem se povedlo sehnat dostatek dobrovolníků – podle zákona musí být výbor nejméně tříčlenný – a tak zastupitelé jejich návrhy schválili.
Odsouhlasili také oddávající pro další období. Kromě starostky a místostarosty
může přijímat prohlášení o uzavření manželství i Danuše Tůmová, Věra Vajdová
a Jaroslav Kozlík.
Město vlastní dům číslo 84 V Koleji a dům
číslo 210 v Dolních Valech. Oba jsou značně
zanedbané a potřebují opravit. Peníze na to
ale v rozpočtu chybí, a tak zastupitelé odsouhlasili jinou variantu: Nemovitosti prodají. Možná se najde někdo, kdo bude mít
zájem investovat do některého z objektů.
Město nechalo zpracovat znalecké posudky
a od nich by se měla odvíjet prodejní cena.
Hodnota domu V Koleji je 1 116 220 korun,
druhý v Dolních Valech odhadl znalec na
530 700 korun.
Kromě domů se samozřejmě rozhodovalo
i o pozemcích. Tři žadatelé chtěli koupit část
parcel. Pouze manželé N. uspěli. Chtějí si
postavit rodinný dům, ale jejich parcela nesplňuje kritéria daná územním plánem,
konkrétně poměr zastavěné a zelené plochy.
Využili toho, že se za nimi nachází volný
nevyužívaný městský pozemek a požádali
o jeho prodej. Zastupitelé odhlasovali zveřejnění záměru prodat přibližně 150 metrů
čtverečních za 100 korun. V ceně zohlednili
věcné břemeno vodovodu, jež vede k panelovým domům.
Další parcely zastupitelé prodat nechtějí.
Jde o 80 metrů v ulici V Koleji a 150 metrů
Na Špýcharu. V Koleji si přejí zachovat
travnatou plochu. Ve druhém případě chtěl
žadatel zpevnit svah před sýpkou a vytvořit
zde parkovací plochy pro svou firmu. S tím
zastupitelstvo nesouhlasí.
Kuchyně mateřských škol v současné podobě neodpovídají vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví, která stanoví požadavky na
prostory a provoz zařízení. Již proběhlo několik jednání s projektantem, ředitelkami
škol a hygienou, aby se našlo nejvýhodnější
řešení. Své stanovisko vyjádřili v tisku rodiče i zaměstnanci škol. Variant se nabízí několik:
– upravit kuchyně a výdejny jídel v obou
školkách
– postavit novou kuchyni mezi oběma budovami
– dovážet jídlo z nově rekonstruované kuchyně ZŠ
Zastupitelé obdrželi v materiálech předběžné zhodnocení další varianty. Počítá s tím, že
by se vařilo pouze v první školce. Druhá by
se zrekonstruovala tak, aby se navýšila její
kapacita a mohlo sem chodit více dětí.
Zastupitelé nakonec žádali další informace, proto rozhodli zadat zpracování dispoziční studie včetně technologického zařízení.
Ty by měly řešit:
– úpravy kuchyně a výdejen v 1. MŠ
– úpravy kuchyně a výdejen ve 2. MŠ, včetně stavebních úprav k navýšení kapacity
– úpravy kuchyně v 1. MŠ pro obě zařízení,
stavební úpravy 2. MŠ s navýšením kapacity

Zastupitelstvo rozhodlo, že místostarosta František Pinkava bude mít na
starosti městskou policii. Dále je pověřený dohledem, kontrolou, koordinací
činností a ukládáním úkolů Správě nemovitostí města Březnice a 1. březnické komunální, s. r. o. V pondělí odpoledne a ve středu celý den je k dispozici
také občanům na městském úřadě (tel.
318 403 161).
Jana Krajmerová
starostka

Návrh
Obecně závazná vyhláška města
Březnice
o místních poplatcích číslo 1/2006
Zastupitelstvo města Březnice se usneslo
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 14. prosince 2006
vydat podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením §14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Touto vyhláškou se mění Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2004, oddíl VI - Poplatek za
provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů takto:
(1) článek 30 - Sazby poplatku odstavec 1 zní:
Sazbu poplatku v celkové výši 400,00 Kč tvoří:
a) částka 150,00 Kč za osobu uvedenou
v článku 29 a kalendářní rok, a
b) částka 250,00 Kč stanovená na základě
skutečných nákladů města předchozího
roku vynaložená na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v článku 29 a kalendářní rok.
(2) článek 31 - Úlevy a osvobození odstavec l zní:
Poplatek se nevybere u poplatníků podle
článku 29:
– osob nevidomých, nebo držitelů průkazek
ZTP-P
– osob s dlouhodobým pobytem v zahraničí,
pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý
pobyt považuje nepřetržitý pobyt delší
šesti měsíců. Poplatník je povinnen tuto
skutečnost prokázat(např. pracovním povolením, dokladem o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, dokladem o pobytu
v cizině, ve výjmečných případech čestným prohlášením).
– klientů domovů důchodců
Článek 2
(3) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2007
František Pinkava
Jana K r a j m e r o v á
místostarosta
starostka

Termíny konání zastupitelstva
města Březnice v roce 2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen

25.
15.
8.
12.
10.
14.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

–
9.
13.
11.
8.
13.
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LEDNOVÉ PRANOSTIKY

LEDEN

V lednu za pec si sednu.
Ve dne jas, v noci mráz.
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda –
věčná škoda.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý
rok ohlašují.
Pak-li leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po
naději.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Připravila Kateřina Štěrbová

1. 1. 1884 otevřen v Březnici telegrafní úřad
2. 1. 1899 počala úřadovat Městská spořitelna
4. 1. 1932 při náhlé oblevě dosáhla voda ve Vlčavě pod mostem na vodočtu největší výše 454,79 cm

9. 1. 1870 ochotníci sehráli divadelní hru „Dědkův kalmuk“
10. 1. 1904 pořádal Sokol šibřinky pod heslem „V říši českých pohádek“
12. 1. 1902 Spolek českých vysloužilců uspořádal v sále „u Štěpánů“ ples, hrála
hornická kapela z Příbramě, vstup za osobu 1 K 60 hal., rodina
2 K 40 hal.
14. 1. 1910 z Roželova přijela loutkářka Arnošta Kopecká a zdržela se zde až do
24. 3. 1911
31. 1. 1926 přijela do Březnice divadelní společnost Kaňkovského
Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.
Zpracovala Kateřina Štěrbová

Kresba Karla Libschera: Boží muka
v Březnici. Dopisnice „Klubu čsl.
turistů“, odbor v Březnici. (Není
datována. Archiv Dr. J. Berana)

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

ČTENÍ NA DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY III.
V předcházejícím příspěvku (Březnické
noviny, prosinec 2006) jsem informoval
o XII. sborníku Podbrdsko z roku 2005.
Zima ještě nekončí, naštěstí XIII. svazek
z roku 2006 je k dispozici a tak si lze jeho
četbou zpříjemnit další dlouhé zimní večery.
Najdeme v něm opět sta, která se k našemu
městu váže a navíc je aktuální, nebo se
objevila ve sborníku právě v tom roce, kdy
byl obnoven obraz na kapličce u mostu
v Březnici. Jedná se o vysoce kvalitní a pečlivě zpracovaný text, jehož autorkou je
PhDr. Helena Štveráková: Křížová cesta
z Březnice na Svatou Horu. Svatá Hora
nad Příbramí je od 17. století významným
poutním místem Čech. První pout‘ z Březnice na Svatou Horu se konala v roce 1648.
V roce 1649 bylo na cestě z Březnice na
Svatou Horu postaveno 16 křížů, později
kaplí, v nichž bylo vyobrazeno tajemství
svatého růžence. Poutnická tradice nebyla
tehdy důležitá jen z hlediska duchovního života poutníků, ale měla také význam pro
hospodářský život Příbrami a okolí. Autorka se ve své stati šířeji zabývá 17. stoletím

v Březnici a popisuje počátky březnické jezuitské koleje, stavbu chrámu sv. Ignáce
a některé osobnosti tehdejší doby jako např.
byl profesor pražské univerzity Jiří Ferus –
Placký, který se zasloužil o to, aby Svatou
Horu spravovali otcové Tovaryšstva Ježíšova z březnické koleje.
Dnes je dochováno 8 kaplí křížové cesty.
Další zanikly ještě před začátkem 20. století.
O kapli první stojící u mostu v Březnici se
již v Březnických novinách psalo vícekrát.
Významnou je i kaplička druhá, která se
nachází na okraji města. Byla opravena
v roce 1929 a je ozdobena keramickými reliéfy Ludvíka Fürsta. K 1. lednu 1965 byla
prohlášena kulturní památkou. Autorka
uzavírá, že kapličky a další obdobné stavby
tvoří významnou součást české krajiny a
zasluhují naši péči. Text doprovází řada
autorčiných fotografií.
Sotva si dnes dokážeme někdejší poutní
procesí představit. Trochu nám pomůže
Kubův obraz Svatohorské procesí (z roku
1905). Také duchovní smysl poutnictví
je nám vzdálen. V dnešní době se o svůj du-

chovní život moc nestaráme. Vše musí být
rychle a hned. V Příbrami jsme za 20 minut …
Též další statě sborníku jsou pozoruhodné – by se již nevěnují Březnici, ale jiným
koutům Podbrdska, lze je též ku přečtení
doporučit místním čtenářům Březnických
novin, také všem rodákům a přátelům našeho města. Sborník Podbrdsko, svazek XIII
– 2006 vydaly SOA v Praze – Státní okresní
archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram, náklad 700 výtisků, cena neuvedena.
MUDr. Jiří Beran

SLAVĚTÍNSKÁ TRAGÉDIE V HÁJOVNĚ – ROK 1858
Slavětínská hájovna se roku 1858 stala
dějištěm tragické události, která v té
době vzrušila celý kraj.
V hájovně bydlel lesní Ludvík Končelík se svou mladou ženou. V září doprovázel Hanuše z Kolovrat na cestě do Českých Budějovic. 28. září našli v hájovně
Končelíkovu manželku mrtvou. Zemřela
oběšením. 29. září byla mrtvola ohledána a následujícího dne, bez jakéhokoliv
církevního obřadu, pochována na hřbitově v Bělčicích. Téhož dne se vrátil do
Březnice Hanuš z Kolovrat a spolu s ním
i Ludvík Končelík. Ten, když se doslechl
o smrti své ženy, nevěřil, že spáchala sebevraždu. Také jeden ze svědků měl podezření, protože mrtvola ležela na zemi
a smyčka kolem jejího krku byla jen volně navlečená. V té době onemocněla
v hájovně služka Karolína Sýkorová. Lékař MUDr. Opolecký zjistil, že po fyzické

stránce je zdravá a tíží ji pouze jakási
„duševní zádumčivost“. 2. října přijela
do Březnice vyšetřující komise z Písku.
Na bělčickém hřbitově bylo tělo mrtvé
Končelíkové znovu ohledáno a zjistilo se,
že zemřela uškrcením. Přítomna byla
i podezřelá Sýkorová, vinu však popřela.
Přesto byla zatčena a bylo zahájeno vyšetřování. Soudní řízení u Krajského soudu v Písku se konalo až v květnu následujícího roku. Jako první vypovídal mladý chlapec, který sloužil v hájovně jako
pasáček. V osudnou noc ležel ve stodole
a pro bolest v noze nemohl spát. V noci
slyšel paní lesní dlouho křičet a naříkat,
až přišel někdo ze sousedů a volal na děvečku. Nikdo však neotvíral, a tak odešel. Pasáček o tom ráno řekl Karolíně Sýkorové, ta mu však poručila, aby mlčel.
Toto svědectví obžalované velmi přitížilo.
Svobodné Karolíně Sýkorové bylo 38 let,

byla to veliká a statná žena. Nějaký čas
dělala u svobodného Ludvíka Končelíka
hospodyni. Když se oženil, zůstala v hájovně, ale změny se jí nelíbily. Rozhodla
se, že se mladé paní zbaví. Když lesní
odjel, naskytla se jí vhodná příležitost.
V noci zaklepala na dveře ložnice a jakmile paní otevřela, hodila jí šátek kolem
krku a utáhla. Mladá paní omdlela, Sýkorová ji odnesla na půdu a i když jevila známky života, pověsila ji tam na
trám. Závěrečné soudní přelíčení se konalo 30. května 1859. Zúčastnili se ho
i všichni tři březničtí lékaři – Opolecký,
Jurenka a Komorous. Karolína Sýkorová se
po osmi měsících k vraždě přiznala a byla
odsouzena k trestu smrti. Rozsudek jí byl
později změněn na dvacetileté vězení.
Čerpáno: Ludvík Fürst – Březnický kulturní přehled
Připravila Petra Bartoníčková
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ZA HUGO KOHOUTEM

PROSINEC V CHRÁSTU

Jsou lidé o nichž víme, že jsou již
v pokročilejším věku, ale přesto nás jejich
odchod překvapí. Tak tomu je i v případě H.
Kohouta. Bylo mnoho okamžiků, které jsem
s ním prožil mezi březnickými rodáky. Vždy
vévodil s přehledem této nesourodé společnosti a řídil ji s příslovečným humorem, ale
také s porozuměním. Nezapomenutelný byl
jeho organizační talent. Poslední setkání
s p. H. Kohoutem o březnické pouti bylo
sice tečkou za jeho předsednictvím Bozně,
ale také uznáním jeho neúnavné práce oceněné čestným předsednictvím. H. Kohout
zemřel 22. listopadu 2006 ve věku 85 let.
Poslední rozloučení bylo v zaplněné obřadní
síni strašnického krematoria 29. listopadu.
Za tiché hudby jsme všichni vzpomínali na
všechno pěkné, co jsme ještě v průběhu jeho
života s ním prožili. Za rodnou Březnici se
přišli rozloučit místostarosta města František Pinkava a PhDr. Jaroslav Kozlík. Připomeneme si ještě řeč Ing. Otty Müllera,
v níž vyjádřil lapidárně za všechny březnické rodáky význam H. Kohouta: „Vážení
pozůstalí, vážení přátelé a březničtí rodáci.
Sešli jsme se, abychom se rozloučili s panem
Hugo Kohoutem, bývalým zaměstnancem
České filharmonie, ale také předsedou spolku březnických rodáků „ Bozeň“, kde dlouhá léta pracoval na všech akcích týkajících
se tohoto sdružení, včetně pečlivého vedení
kroniky, chlouby této skupiny. Chtěli bychom mu za vše poděkovat a ubezpečit ho,
že na něho a jeho práci pro březnické rodáky nikdy nezapomeneme. Zvláště bych vyzdvihl jeho vášeň v oboru fotografie, kde po
něm zůstalo nepřehledné množství fotodokumentace včetně událostí v květnu 1945
(pozn. v Březnici), publikovaných v posledním vydání Vošahlíkovy knihy Tam kde
skončila válka. A protože budeme my jednou také končit, tak vřelé díky za odvedenou práci, trvalou vzpomínku. Tvoji březničtí rodáci. Čest Tvé památce!“
PhDr. Jaroslav Kozlík

Divadlo a Mikuláš
Jako každoročně i letos počátkem adventu pořádala obec v kulturním domě
v Chrástu pro obyvatele všech čtyř osad
(Chrást, Namnice, Oslí a Lisovice) předvánoční mikulášské odpoledne. V písničkovém pořadu Letem předvánočním světem Drahomíra Vlachová a Jan Vízner
provedli vánočními tradicemi a koledami celé zeměkoule nejen děti, ale i dospělé. Seznámili je s tím, kdo ve které
zemi roznáší vánoční dárky, kdy se nadě-
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lují, která tradiční jídla se o vánocích
podávají. Zároveň si všichni mohli zazpívat vánoční koledy a písničky starší
i nové. Po divadle přišel Mikuláš, anděl
a čerti, aby pochválili všechny hodné děti
a těm zlobivějším trošku domluvili. Mikuláš byl ale hodný a čerti ho dobře poslouchali. Většina dětí se vůbec nebála
a statečně přednášela básničky a zpívala.
Za to je Mikuláš s andělem odměnili
dobrotami.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Kromě odvozu běžného odpadu z popelnic zajišuje obec všem občanům možnost
ukládat tříděný odpad – sklo, papír
a plasty – ve všech osadách do zvláštních
kontejnerů. Ty jsou na náklady obce pravidelně vyprazdňovány. Během roku se
však v domácnostech najde spousta dalších nepotřebných věcí, které do popelnic
ani do těchto kontejnerů nepatří. I na to
je pamatováno. Obec dvakrát ročně organizuje svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jedná se o různé nepotřeb-

né a poničené vybavení domácností, např.
rozbitý porcelán, keramika, zrcadla, TV
přijímače a obrazovky, žárovky, ale i o léky
a lékařský materiál, barvy, laky, ředidla,
akumulátory, zářivky atp.. Svoz se konal
9. prosince kontejnerovým vozidlem firmy Rumpold. Zároveň při této příležitosti provedli chrástečtí hasiči sběr kovů.
Během posledních let, kdy je důsledně
prováděno toto odpadové hospodářství
a pravidelný úklid, dostaly naše osady
přívětivější tvář. Mgr. Naa Čížková

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA - POČAPLY
V úterý 5. prosince se konala v obci
Počaply Mikulášská diskotéka, na kterou
přišly nejen místní děti s rodiči, ale i jejich kamarádi. O muziku se postarali
dobrovolní hasiči, kteří pouštěli dětem
písničky z pohádek, country, dechovky
i nejnovější hity.
Všichni se báječně bavili, když do
místnosti vběhli dva divocí čerti a všechny velice vystrašili. Některé děti pohled

ALLIANZ
pojiš ovna a.s.,
oznamuje
přestěhování své kanceláře
z Březnice do Rožmitálu,
Na Chmelnici 602
(150 m od autobusového nádraží,
na konci parkoviště, u rybníka
– směr Plzeň, vpravo)

Platby všech pojištění
bez poplatku
tel./fax: 318 665 795, 602 144 095

Pondělí a středa
9 - 12 13 - 16 hod.
Vaše přání Vám vyřídíme
po dohodě kdykoliv.
Bohuslav Petráň, generální reprezentent
Z Mikulášské diskotéky v Počaplech

na čerty rozplakal, jiné se před nimi raději schovaly pod stoly.
Když se čerti trochu zklidnili, přišel
Mikuláš v doprovodu anděla a rozdávali
dětem nadílku za přednesené básničky.
Nechyběl ani tanec s Mikulášem, bylo
vyhlášeno sólo pro čerty, po kterém se
Mikuláš s dětmi rozloučil a přislíbil, že
když budou hodné, přijde mezi ně i příští rok.
Hana Koňasová
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ŠKOLY A SPOLKY

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE 2. MŠ BŘEZNICE
Dne 30. listopadu odpoledne jsme se
rodiče a děti sešli v naší mateřské škole
a spolu se zaměstnanci vyráběli v různých dílnách předvánoční výzdobu školky. Vyrobili jsme adventní věnce do každé třídy, zdobili perníčky, vystřihávali
ozdoby na okna a vázali dekorace z přírodních materiálů. K tomu jsme popíjeli
dětský svařáček, poslouchali koledy
a moc jsme si to všichni užili. Tuto akci
jsme pořádali poprvé, ale určitě ne naposledy.
SRPŠ, děti a zaměstnankyně 2. MŠ
Březnice děkují všem sponzorům za

sladkosti k mikulášské nadílce, za věnování 4 zelených věnců a dále panu
Koubkovi a paní Koubkové za mikulášské dopoledne v MŠ.
Touto cestou bychom chtěli popřát
všem rodičům, dětem a zaměstnancům
školky krásné, požehnané Vánoce plné
radosti a do nového roku 2007 jen to nejlepší a hodně společných akcí pro naše
děti. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Za SRPŠ při 2. MŠ Březnice
Petra Ottová, Jana Krotká
a Jana Bierhanzlová

KONEC NUDY, ZAČÍNÁ
POMERANČOVÁ SEZÓNA!
V průběhu prosince jsme pro Vás připravili nové internetové stránky SRPŠ při ZŠ
Březnice. Mimo základních informací o kontaktech a působení SRPŠ jsou stránky
vybaveny zajímavým, živým FÓREM. Ve fóru najdete postřehy rodičů při práci
s dětmi, prográmky, které šetří čas při učení, fotogalerii a veškeré informace o školních a mimoškolních aktivitách SRPŠ. Velkou výhodou nových stránek je, že se každý
z Vás může podílet na jejich obsahu a to ON-LINE! Zúčastněte se diskusí o tom co
bychom chtěli pro své děti v naší škole a o tom co nás trápí při jejich výchově.
V případě, že máte chu prožít s námi pomerančovou sezónu na webu,
podívejte se na w w w. s r p s - z s b r e z n i c e . c z .
T ě š í m e s e n a V á s a Va š e p ř í s p ě v k y.
Za SRPŠ při ZŠ Březnice Karin Strnadová a Roman Pausch

PŘEDVÁNOČNÍ JARMÁREK SE VYDAŘIL!
Předvánočním jarmárkem, pořádaným ve dnech 3. a 4. prosince 2006, se
SRPŠ při ZŠ Březnice rozloučilo s minulým kalendářním rokem. Děkujeme
všem, kteří se do příprav jarmárku zapojili. Děkujeme Základní umělecké škole
za poskytnutí prostor pro jeho konání,
městu Březnice za finanční podporu.
Děkujeme také těm, kteří koupí některého z výrobků podpořili naši snahu o zabezpečení finančních prostředků pro
podporu školních a mimoškolních aktivit žáků březnické ZŠ.

Ve druhém pololetí letošního školního roku připraví SRPŠ další akce: ve
středu 21. 2. 2007 to bude maškarní bál
pro pro školní družinu a 1. – 3. třídy,
v sobotu 17. 3. 2007 jarní zábava pro dospělé. Závěr školního roku by měl opět
patřit prodejní výstavě prací žáků ZŠ.
Těšíme se na Vaši účast a podporu!
Více o předvánočním jarmárku i dalších akcích SRPŠ se dozvíte na našich
nových webových stránkách na adrese www.srps-zsbreznice.cz.
Za výbor SRPŠ při ZŠ Březnice
Jitka Bartáková
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
Březnice, Tochovická 468
Tel. 318 682 031
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

LEDEN 2007
Herna je vybavena přebalovacím pultem,
klouzačkou, domečkem, odbchůdkem,
kuchyňkou, hračkami, využít můžete výtvarné potřeby, půjčit si knížku, zjistit,
co chystají jiná mateřská centra, občerstvit sebe i své děti, přijít s vlastním nápadem či podpořit nápady jiných. Můžete nás navštívit už 2. 1. 2007

Pravidelné programy v LEDNU:

Herna pro rodiče a děti
• denně od pondělí do pátku 9.00 –
12.00 hod.
• úterý od 10.00 hod. výtvarná dílna
pro nejmenší, maňáskové divadélko
• čtvrtek dopoledne pro těhulky
9.00 – 10.00 – cvičení pro těhotné
10.00 – 11.00 – předporodní příprava – povídání, otázky
• pátek od 10.00 hod. zpívání, cvičení,
tanečky

Mimořádné akce v lednu:
KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ NA NOŠENÍ
DĚTÍ
úterý 16. 1. od 10.00 hod.
– přehledy úvazů, typy pro výběr vhodné
délky šátků
Všechny zájemce o dění
v mateřském centru, všechny,
kteří chtějí vědět,
jak to bylo v roce 2006
a jak to bude v roce 2007
zveme na

VA L N O U H R O M A D U
MC Pampeliška Březnice
ve čtvrtek 18. 1. 2007 v 16.30 hod.
v herně MC! Vaše účast je potřebná!
NEDĚLNÍ POHÁDKA V HERNĚ MC
O PANÁČKU MALÍČKOVI
neděle 28. 1. od 16.30 hod.
– dětské představení v podání příbramské loutkoherecké skupiny Zalezlíci
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
S LEKTORKOU SIMONOU
sobota 13. 1. od 13.30 do 15.30 hod.
– břišní tance pro všechny, kteří to již
zkusili, i ty, kteří se chystají poprvé,
s sebou širší sukni, 50 Kč/1hod
PŘIPRAVUJEME odpolední hudební kroužek pro děti ve věku 3 – 6 let.
Případní zájemci volejte na tel. 318 682 031
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KULTURA
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PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2007
(Předběžný plán akcí)
Středa – neděle KINO (celoročně)
První středa v měsíci KINO – MŠ, MC
(mimo červen – září)
Vydávání Březnických novin (celoročně)

LEDEN
• 10. 1. Filmové představení pro SOŠ
• 12. 1. Maturitní ples SOŠ Březnice
• 20. 1. Ples Baráčnické obce „Bozeň“
Březnice
• Řádná valná hromada MC Pampeliška
• Setkání zástupců MC Pampeliška se
zastupiteli města Březnice
• Břišní tance v MC Pampeliška
Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava pohlednic ze sbírky paní Vachatové
• Výstava háčkovaných výrobků paní
Adély Kotápyšové z Hudčic
• Zpracování grantu pro MěK
• Vyhlášení 1. ročníku výtvarné soutěže
„S paletou za všemi krásami světa…“
Dětské oddělení knihovny
• 12. 1. KBP (knihovnicko-bibliografická příprava) pro žáky 3. tříd
• 16. 1. Comics – kreslené seriály, historie a současnost – pro 6. roč.

ÚNOR
• 6. 2. BHV – Zahájení nové koncertní sezóny 2007 – GRAFFOVO
KVARTETO
• 9. 2. Ples SOŠ Březnice
• Zájezd do divadla - Hudební divadlo
Karlín
• Karneval pro děti ve 2. MŠ
• Malý a velký maškarní bál MC Pampeliška
• Setkání MC Pampeliška se zastupiteli
z úřadu práce
• II.plenární zasedání SRPŠ při ZŠ
Březnice
• Maškarní ples ŠD a 1. st. ZŠ
Městská knihovna a Infocentrum

BŘEZEN

KVĚTEN

• 1. 3. BHV – kytarový recitál Josefa
Mazana
• 2. 3. Koncert ABBA STARS –
imitace nejslavnější švédské skupiny
• 17. 3. Školní a rodičovský ples SRPŠ
při ZŠ Březnice
• 24. 3. Výroční členská schůze MO ČRS
Březnice
• MC Pampeliška na návštěvě v MŠ
• Den pro maminky a nedělní divadlo
v MC Pampeliška

• 5. 5. Rybářské závody Hluboký rybník
Dobrá Voda
• 6. 5. Dětské rybářské závody na Sázce
• 7. 5. Kladení věnců
• 17. 5. BHV – Koncert mladého umělce
Dominika Hošková – violoncello a Ester Borovská – klavír
• Den matek – oslavy různých spolků
a MŠ
• Cyklistické odpoledne MC
• „Květinový den“
• Žákovská vystoupení ZUŠ (3 dny)

Městská knihovna a Infocentrum
• „Měsíc knihy“ a „Měsíc Internetu“ –
týden otevřených dveří, připojení se
k celorepublikovým akcím
• Výstava prací dětí z MŠ
„Moje nejmilejší pohádková postavička
z knížek, které znám…“
• Exkurse žáků
• Beseda
Dětské oddělení knihovny
• 6. 3. KBP pro žáky 1. tříd
• „Měsíc knihy a Internetu“ – celorepublikové akce
• Tematická výstavka knih
• 30. 3. „Noc s Andersenem“

DUBEN
• 10. 4. Pasování prvňáčků na čtenáře
• 12. 4. BHV – koncert komorního dua
Jan Ostrý – flétna
Luděk Šabaka – klavír
• 17. 4. Členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
a Den zdraví pro veřejnost i členskou
základnu
• Zájezd do divadla
• „Čarodějnice v MC“
• 2. MŠ – účast dětí v soutěži o nejkrásnější kraslici na zámku Březnice, Čarodějnice v MŠ

• Výstava 1. ročníku výtvarné soutěže
• Autorská výstavka knih
• Výprodej starších čísel časopisů (BURDA, DOMOV, UDĚLEJ SI SÁM…)
• Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti
v MŠ pod názvem „Moje nejmilejší
pohádková postavička z knížek, které
znám…“

Městská knihovna a Infocentrum

Dětské oddělení knihovny

• Pasování prvňáčků na čtenáře
• 17. 4. Beseda pro 3. – 5. ročníky
ke 40. výročí úmrtí Ondřeje Sekory
• Literárně výtvarná soutěž
„Nová dobrodružství pro Ferdu mravence…“

• Tematická výstavka knih s masopustní
tématikou
• 6. 2. KBP pro žáky 2. tříd ZŠ Březnice
• Víte co je masopust? – soutěž (kvíz)
• Rej masopustních masek

• „Velikonoce v Březnici“ – výstava velikonočních vajíček p. Hybrantové
• Výstava s velikonoční tematikou – každý občan může přinést nějaký vlastní
velikonoční výrobek
Dětské oddělení knihovny

Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava na téma „Ochrana fauny ČR Votice“
• Beseda
• Autorská výstavka knih
Dětské oddělení knihovny
• 3. 5. Výstavka + beseda pro zájemce –
„2. sv. válka v knížkách pro děti“
• 29. 5. „Malování na chodníku“ –
4. ročník soutěže

ČERVEN
• 1. 6. Koncert MAXIM TURBULENC
Koncert pořádaný ke Dni dětí
• 16. 6. Jezdecké závody na farmě Xaverov
• 21. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
• 30. 6. Jezdecké závody JK v Bělčicích
• Zápis do tanečního kurzu 2007
• Zájezd do divadla – Český Krumlov
• Rozloučení se školáky a oslava Dne
dětí – akce v MŠ
• Den dětí a letní piknik MC v parku
u lékárny
• Nedělní divadlo MC
• Absolventské koncerty ZUŠ
• „DĚTI DĚTEM“ – kulturní pořad ZŠ
spojený s prodejní výstavou výrobků
žáků
• 2. MŠ – oslava MDD,
rozloučení s předškoláky
Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava fotografií pana Karla Vilikovského na téma „Dovolená – prázdniny“
• Exkurse žáků
• Beseda
Dětské oddělení knihovny
• Beseda o historii dne dětí – zájemci
(I. st. ZŠ)
• Výstavka knih – Co všechno se dá dělat
o prázdninách

ČERVENEC
• Zápis do tanečního kurzu 2007
• 4. 7. Pouová zábava MěKZ
• 3. ročník Letní divadelní dílny
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PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2007
Městská knihovna a Infocentrum
• Prodejní výstava upomínkových předmětů a knih
• Výstava ručních prací slečny Kučerové
„Malované hedvábí a sklo“
Dětské oddělení knihovny
• Individuální přístup – prázdninové využití knihovny
• Zábavné odpoledne – soutěže…

SRPEN
• Příprava tanečního kurzu 2007 + zápis
• Příprava nové koncertní sezóny
• Zahájení příprav základního kola celorepublikové soutěže
„DÍVKA ROKU 2008“
• 3. ročník Letní divadelní dílny

• 18. 10. Členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
spojená s tombolou, dražbou a hudbou
• Zájezd do divadla
• Nedělní divadlo v MC
• Zahájení základního kola celorepublikové soutěže
„DÍVKA ROKU 2008“
• Soutěže…
• Podzimní burza MC
• Návštěva MC v dětském oddělení MěK
• 2. MŠ – zájezd do Prahy – Hurvínek,
vystoupení v KD pro SPCCH
Městská knihovna a Infocentrum
• 1. – 5. 10. „TÝDEN KNIHOVEN“ –
připojení k celorepublikovým akcím
• Výstava záložek – vyhodnocení soutěže
• Výstava výšivek paní Jitky Sikorové

Městská knihovna a Infocentrum

Dětské oddělení knihovny

• Setkání rodáků a přátel města Březnice
• Prodejní výstava upomínkových předmětů a knih
• Výstava fotografií MUDr. L. Velebného
• Prodejní výstava keramiky MUDr.
Z. Havrlíkové
• Vyhlášení soutěže o nejkrásnější záložku do knihy – kategorie děti a dospělí

• „Týden knihoven“
celorepublikové akce (čtení nonstop,
amnestie…)
• 1. 10. Nonstop čtení
„Co je to dobrodružství“
pro 6. – 7. ročníky ZŠ Březnice
• 5. 10. Beseda „Podzim v přírodě“
pro 3. ročníky ZŠ Březnice
• 10. 10. KBP pro 5. ročník ZŠ Hvož any
• 11. 10. KBP pro 5. ročníky ZŠ Březnice
• 24. 10. KBP pro 6. ročník ZŠ Hvož any
• 25. 10. KBP pro 6. ročníky ZŠ Březnice

Dětské oddělení knihovny
• Individuální přístup – prázdninové využití knihovny
• Zábavné odpoledne – soutěže…

ZÁŘÍ

LISTOPAD

• 8. 9. Taneční kurz – zahájení Mistrovství ČR v časovce dvojic
• Zahájení příprav základního kola celorepublikové soutěže
„DÍVKA ROKU 2008“
• Příprava nové koncertní sezóny na rok
2008
• „Srdíčkový den“
• 7. Narozeniny MC Pampeliška

• 1. 11. BHV – Ukončení sezóny 2007
koncertem netradičního komorního
tria – TRIO SIRAELS
J. Hosprová – viola, P. Senić – zpěv,
L. Jirásková Bartošová – klavír
• Vyhlášení 4. ročníku soutěže
o „Nejkrásnější vánoční stromeček“
• Taneční kurz
• Lampiónový průvod a nedělní divadlo
MC
• Zájezd do divadla
• Žákovské koncerty ZUŠ
• 2. MŠ – vystoupení pro „Baráčníky“ –
KD
• Průběh základního kola celorepublikové soutěže
„DÍVKA ROKU 2008“

Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava vitráží paní Aleny Michkové
• Autorská výstavka knih
• Soutěž o nejkrásnější záložku do knihy
– kategorie děti a dospělí
Dětské oddělení knihovny
• 12. 9. KBP pro 4. třídu ZŠ Březnice
• 19. 9. „Neumíme číst, ale budeme poslouchat“ – povídání nad pohádkami
pro 1. roč. ZŠ Březnice a ZŠ Hvož any

ŘÍJEN
• Taneční kurz
• 4. 10. BHV – Koncert vynikající sólistky – Edita Keglerová – cembalo
• 16. 10. Koncert „Eva a Vašek“ –
agentura SURF publishing s.r.o.

Městská knihovna a Infocentrum
• Prodejní výstava knih - ALBATROS
• Prodejní výstava keramiky
Vyhlášení 4. ročníku výstavy „Nejkrásnější vánoční stromek“
• 16. 11. Den poezie
Dětské oddělení knihovny
• 7. 11. KBP pro 7. ročník ZŠ Hvož any
• 8. 11. KBP pro 7. ročníky ZŠ Březnice

• 16. 11. Den poezie – „Poezie vážně nevážně“ – posezení nad knihami J. Žáčka a J. Vodňanského pro 5. ročníky
ZŠ Březnice
• 28. 11. KBP pro 8. ročník ZŠ Hvož any
• 29. 11. KBP pro 8. ročníky ZŠ Březnice
• 30. 11. Vyhlášení soutěže „Vánoce
v knížkách“

PROSINEC
• 1. 12. „VÁNOČNÍ PLES MěKZ“
– ukončení tanečního kurzu
• 2. 12. ZAHÁJENÍ ADVENTU
• Představení nové koncertní sezóny pro
rok 2008
• Předvánoční jarmark
• Mikulášská besídka MC a dýchánek
pro seniory v Hudlicích
• Dopoledne s pohádkou
• 2. MŠ – zahájení adventu v MŠ
• 2. MŠ – vánoční besídka v KD
• Vánoční koncerty ZUŠ
Městská knihovna a Infocentrum
• „VÁNOCE V BŘEZNICI“ – další
tradiční ročník tématicky zaměřené
výstavy a kulturních programů
• Malé předvánoční koncerty
• 4. ročník výstavy
„Nejkrásnější vánoční stromek“
• Tematická výstava knih
• Prodejní výstava keramiky
Dětské oddělení knihovny
• 4. 12. „Lumpačíme s čerty“ - soutěžní
dopoledne pro 2. – 3. roč. ZŠ
• 12. 12. KBP pro 9. ročníky ZŠ Březnice a ZŠ Hvož any

V plánu 2007 jsou zařazeny akce
probíhající v Březnici, nebo v mikroregionu a to všech, kteří nám informace poskytli do 13. 12. 2006.
Jedná se proto pouze o přibližný
přehled plánovaných akcí a tím
může dojít k některým změnám.
O nich a dalších aktivitách Vás budeme průběžně informovat v Březnických novinách, na informačních
nástěnkách, plakátech, nebo na našich webových stránkách:
www.kulturabreznice.cz
Webová prezentace MěKZ Březnice, prezentace pro sportovní kluby,
spolky a organizace bude na základě dodaných materiálů také aktualizována.
Na setkání s Vámi v roce 2007 se těší
všichni zaměstnanci MěKZ Březnice
a organizátoři ostatních akcí.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ
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STOLNÍ TENIS – SESTUP SE NAKONEC NEKONAL.
odměnou. Pravdou ale je, že této skutečnosti nevěřili ještě po příjezdu domů.
Také hráči týmu „A“, hrající krajskou
soutěž I. třídy, ve složení Petr Kotrbatý,
Josef Šprysl, Pavel Čížek, Zbyněk Soused
a Milan Soused sehráli baráž se Sokolem
Stochov.
Po příjezdu hráčů Stochova do tělocvičny ZŠ Březnice, kde se konají všechny
zápasy hrající se doma, se odehrál souboj,
kdy naši hráči vyhráli 10:6 a našemu
mužstvu se připsal vítězný bod. Další
týden po příjezdu na Stochov k odvetě,
jsme však nalezli hernu protihráčů uzamčenou. Po delším přešlapování před
zamčenými dveřmi se do hráčů i fanoušků začala pouštět zima a po dohodě zatelefonovali protihráčům. Jak bylo překvapivé sdělení, že hráči Stochova zase
přešlapují před zamčenou hernou SK
Březnice. Nakonec se hráči sešli, tak jak
bylo dané, na Stochově, ale po zmateném
dohadování o hracím místě, vyšel náš
tým s prohrou 6:10. Další špatnou zprávou bylo, že nejlepší hráč týmu Petr Kotrbatý druhý den nemůže k utkání na-

V minulé sezóně překonával oddíl stolního tenisu SK Březnice neustálé problémy. V první polovině z pracovních a zdravotních důvodů nemohli nastoupit k většině utkání Petr Kotrbatý, lídr týmu „A“,
a Tomáš Jeřábek z týmu „B“. Proto se
také stalo, že se obě mužstva dostala do
baráže o sestup. S tímto se ale naši hráči
skvěle vypořádali.
Nejprve tým „B“, hrající krajskou soutěž II. třídy, ve složení Milan Soused,
Tomáš Jeřábek, Josef Haník a Miroslav
Suchopár, skvěle sehrál boj se Sokolem
Černošice.
V prvním utkání v Černošicích sice
prohráli 5:10, ale už za týden na domácí
půdě předvedli skvělou hru s výsledkem
10:7. Hned druhý den je čekal za stavu
1:1 poslední zápas o záchranu krajské soutěže. Protože se v černošickém prostředí
našemu týmu dlouhodobě nedaří, odjížděli tam naši hráči s velikou skepsí. A naopak na hráčích Černošic bylo vidět očekávané jisté vítězství. Přesto se naši hráči
pustili s velkou vervou a bojovností do hry,
a to se jim vyplatilo. Výsledek 9:5 jim byl

stoupit. Přesto se k poslednímu zápasu
sezóny, kdy šlo o všechno, postavili čelem
a nic nedarovali soupeři zadarmo. A i tomuto týmu se to vyplatilo. Nečekané,
a tentokrát bez nejlepšího hráče opravdu
nečekané, vítězství 9:7 bylo pro náš tým
velkou výhrou. Byl to velký triumf pro
celý březnický stolní tenis.

ŽÁCI SK BŘEZNICE
ve Slaném nezklamali
Do Slaného, kde se v říjnu konaly krajské přebory žáků ve stolním tenise, zavítali také chlapci našeho oddílu. Jakub
Šimek (12 let) a Marek Čížek (11 let) si
mezi 21 zúčastněnými z celého kraje
vedli již od počátku velice dobře. Po vyřazovacích kolech, kde se prokázali velkou bojovností a pěkným stylem hry, se
ve finále umístil Jakub Šimek na 5. místě a Marek Čížek na pěkné 7. pozici.
Této akce, na které oba výborně v kraji
reprezentovali město Březnici, se zúčastnili díky finanční podpoře našeho města.
SK Březnice – stolní tenis

BŘEZNIČTÍ AMATÉRŠTÍ VOLEJBALISTÉ
OBHÁJILI PRVNÍ MÍSTO NA TURNAJI ČASPV
turnaj s přehledem vyhrávali) jsme začali jednoznačnou prohrou v prvním setu.
Ve druhém setu jsme vyhráli takzvaně
o fous 25 : 23 a až v tie-breaku jsme překvapenému soupeři nedali šanci na výhru.
S ostatními družstvy jsme již tak dramatické chvíle nepřipustili a obětavou
hrou jsme zaslouženě obhájili první místo z loňského roku. Tímto jsme opět získali pro vítěze, který vyhraje příští rok
„okres“, výhodu hrát krajské kolo na domácí půdě – v Příbrami.
Domů do Březnice jsme si odvezli putovní pohár a radost z vítězství.
Tímto děkujeme vedení ČASPV za
vzorné pořádání obou turnajů. Zvláště

19. 11. 2006 se konalo na 1.ZŠ v Příbrami okresní kolo ČASPV – (česká asociace sportu pro všechny).
Zúčastnilo se ho 6 družstev z Příbrami
a okolí.
(Březnice, Sokol Příbram, Sokol Březové hory, Jince, Baník Příbram a Nečín)
Březnice obhájila vítězství z loňského
roku a postoupila do kola krajského.
Krajské kolo se konalo v sobotu 25. 11.
2006 opět na 1. ZŠ v Příbrami. Přijelo
5 družstev ze středočeského kraje.
(Zdice, Hořovice, Březnice, Kolín, Nymburk)
První zápas s Nymburkem – můžeme
ho nazvat jako předčasné finále – (volejbalisté Nymburku v dřívějších letech

DOMICIL

s.r.o.

n a b í z í správu nemovitostí dalším
Společenstvím vlastníků v Březnici
Zajiš ujeme:
internetové bankovnictví, daňová přiznání,
podvojné účetnictví, smlouvy, revize, údržbu
společných prostor domu,vymáhání pohledávek,
SIPO, vyúčtování služeb dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.,
měsíční rekapitulaci nákladů a finančních prostředků.
Možnost předávání veškerých dokladů v Březnici.

DOMICIL s.r.o.,
nám. 17. listopadu 293, 261 01 Příbram VII
Tel. 318 620 411, 318 623 367, 731 409 503
Fax 318 620 411 • E-mail: domicil@volny.cz

musíme poděkovat panu Endrstovi, který přestože oslaví již své 86. narozeniny
turnaje zorganizoval.
Amatérský volejbalový klub
Březnice

POZVÁNKA
Dovolujeme si touto cestou
pozvat všechny členy a rodiče
fotbalové mládeže na

výroční členskou schůzi
SK Březnice – kopaná,
která se koná na místním stadionu

dne 20. ledna od 15.00 hodin.
Vzhledem k důležitosti jednání této schůze
je účast všech velmi žádoucí.
Výbor SK Březnice – kopaná
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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE ZA ROK 2006
Soutěže družstev:
Závodní druž. dospělých TK Březnice „A“:
Toto družstvo bylo účastníkem nejvyšší
krajské soutěže – divize. V této soutěži
dosáhlo historicky nejlepšího umístění,
a to 2. místa v rámci celého Středočeského kraje.
Závodní druž. dospělých TK Březnice „B“:
Toto družstvo bylo účastníkem krajské
soutěže I. třídy.
Díky našim hráčům Václavu Kasíkovi,
Jiřímu Soukupovi, Oldřichu Motáňovi,
Tereze Mlynářové, Alici Kočárkové (jež
neprohrála po dobu několika sezón žádné mistrovské utkání) se tuto vysokou
krajskou soutěž podařilo udržet i pro sezónu 2007.
Závodní druž. dospělých TK Březnice „C“:
Toto družstvo bylo účastníkem krajské
soutěže III. třídy. Díky sportovnímu nasazení a přístupu k jednotlivým mistrovským utkáním se podařil neočekávaný
úspěch a tím byl postup do krajské soutěže II. třídy. Poděkování patří těmto
hráčům: Miloši Hybrantovi, Zdeňku Kočovskému, Radku Michalovi, Zbyňku
Sousedovi, Stanislavu Veselému, Petru
Turkovi, Martině Surynkové a Kateřině
Roubíkové.
Závodní druž. dospělých TK Březnice „D“:
Toto družstvo vzniklo poprvé v historii
tenisového klubu a bylo účastníkem
krajské souteže IV. třídy. Družstvo bylo
sestaveno s perspektivou tenisového růstu nejen mladých hráčů, kterými byli:
Lukáš Tuháček, Jiří Macháček ml., Martina Roubíková, Klára Mlynářová a vedoucí družstva Jiří Macháček.

Závodní družstvo dorostu TK Březnice:
Toto družstvo bylo účastníkem krajské
soutěže I. třídy ve složení: Lukáš Tuháček, Jiří Macháček, Tomáš Koubek, Tereza Mlynářová, Kateřina Roubíková, Klára Mlynářová a Martina Roubíková.

Pro rekreační hráče byly po celou sezónu
každý pátek organizovány turnaje ve
dvouhrách i čtyřhrách.
Výbor tenisového klubu děkuje všem
hráčům i organizátorum za zdárný průběh výše uvedených sportovních akcí.

Závodní družstvo starších žáků TK Březnice:
Toto družstvo bylo účastníkem krajské
soutěže II. třídy.
V mužstvu hráli tito hráči: Tomáš Stehlík, Daniel Plechata, Tomáš Koubek,
Jana Kottová.

Kromě sportovních úspěchů a celoroční
přátelské klubové atmosféry postihla tenisový klub v tomto roce i jedna velmi
nepříjemná událost, kterou byla nečekaná, rychlá, ale ničivá povodeň dne 28. 5.
2006. Tato katastrofa se stala v době rozehrané mistrovské souteže a závodního
hraní a vypadalo to tak, že ohrozí průběh celé tenisové sezóny. Avšak vzhledem k nadměrnému úsilí všech členů tenisového klubu, kteří se ihned po povodni zapojili do opravy areálu TK Březnice,
se do týdne podařilo zprovoznit tenisové
dvorce pro pokračování sportovní činnosti.

Závodní družstvo mladších žáků TK
Březnice:
Toto družstvo bylo účastníkem krajské
soutěže I. třídy ve složení: Tomáš Veselý,
Martin Běle, Jiří Dražan, Jana Kottová,
Klára Kottová.
Vzhledem k tomu, že do tréninkového
procesu TK Březnice je trvale zapojeno
velké množství mládeže (v roce 2006 to
bylo 50 dětí), trenérská rada předpokládá, že se tito mladí a talentovaní hráči
brzy zapojí do mistrovských soutěží a navážou tak na úspěchy svých starších kamarádů.
Soutěže jednotlivců:
Náplní této soutěže je také pořádání tenisových turnajů.
TK Březnice uspořádal v letošní sezóně
20 celostátních turnajů ve všech věkových kategoriích a okresní přebory v kategoriích dospělých a dorostu.
Pro členy TK Březnice, sponzory a příznivce tenisového klubu bylo uspořádáno
5 turnajů ve dvouhrách i čtyřhrách.

AKCE leden – únor
Pomníky, rámy, desky,
náhrobky z přírodního
kamene, výprodej skladových zásob
za velmi nízké ceny,
Vám nabízí firma

KAMENICTVÍ
– POHŘEBNÍ SLUŽBA
MILOSLAV VŠETEČKA
Urnový hrob žula od 9 000,- Kč bez DPH
Jednohrob žula od 19 000,- Kč bez DPH
Dvojhrob žula od 29 000,- Kč bez DPH
Dále nabízíme veškeré opravy a repase (srovnávání)
hrobů, návrhy, zaměření s doporučením a nezávislé
rozpočty. Po tel. dohodě i mimo prac. dobu včetně
sobot a nedělí – mobil 605 700 288.
Při sjednání pohřbu parte zdarma na počkání
a 15% sleva na kamenické práce.

BŘEZNICE ■
tel. 318 682 469, mob. 605 700 288
■

PO – PÁ 8.00 – 16.30 hod.

SO 9.00 – 12.00 hod.

Výbor tenisového klubu ještě jednou děkuje všem svým členům za obětavou pomoc při odstraňování následků květnové
povodně, zejména pak: Marku Petráňovi,
Lence Petráňové, Robertu Soukupovi,
Filipu Martínkovi, Václavu Bělemu, Květě Bělové, Lukáši Vajdovi, Jiřímu Karasovi a rodině Surynkovým.
Výbor Tenisového klubu Březnice přeje
touto cestou všem svým členům, sponzorům, příznivcům tohoto krásného bílého
sportu a všem občanům města Březnice
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2007.
Těšíme se na shledanou opět v příštím
roce.
Za výbor TK Březnice
Ludek Kindlman – předseda
Robert Barták – sekretář
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Z VALNÉHO SEZENÍ BŘEZNICKÝCH BARÁČNÍKŮ
V sobotu 18. listopadu 2006 se sešla Sdružená obec baráčníků v příjemném prostředí restaurace Městský pivovar. Přijeli
též baráčníci z Písku, Dobřichovic, Zdic, Příbrami a Březových
Hor. Na našem sezení byla přítomna i paní starostka Jana Krajmerová. Tetičky připravily bohaté občerstvení. Všichni se těšili
na vystoupení dětí ze 2. mateřské školy Březnice, které nacvičily pod vedením paní učitelek. Děti se poprvé předvedly
v krojích, které ušily tetičky. Vystoupení provázel zasloužený
potlesk.
V roce 2006 jsme navštívili akce v Dobřichovicích, Hostomicích, Řevnicích, Příbrami, na Březových Horách, v Pištíně, Písku a v Radomyšli. Zúčastnili jsme se také dvou zájezdů. Uspořádali jsme Baráčnický ples, oslavy Dne matek a Dne dětí
a Mikulášskou nadílku pro děti. Také v Březnici jsme se zúčastnili dvou akcí – oslav 130. výročí trati Zdice – Protivín a posvěcení kapličky o březnické pouti. Naším hlavním cílem je získávat nové členy a připravovat programy s dětmi, pro které již
máme kroje. Myslíme si, že ač nejsme spolkem s velkým počtem členů, odvedli jsme kus záslužné práce a také přispěli ke
kulturnímu dění a propagaci města Březnice. Chtěli bychom
poděkovat všem tetičkám, které svou prací přispěly ke zdaru
všech akcí.
A na závěr Obec baráčníků prosí všechny, kteří objeví po
svých rodičích či prarodičích kroje nebo jejich části, a je nevy-

hazují a ozvou se na tel. číslo 736 767 426 nebo přímo kontaktují paní H. Bimrovou, Rožmitálská 128, Březnice. Totéž se
týká i všech písemností, které se jakkoliv vztahují k baráčnické
obci. Děkujeme.
J. Bimr
H. Bimrová
Rychtář
Syndička

Foto MěKZ

Ples MěKZ zahájil novou plesovou sezónu
ZAHÁJENÍ ADVENTU bylo v letošním roce obohaceno
o nádherný ohňostroj.
Foto MěKZ
Děkujeme všem účinkujícím za pestrý program.
Dana Tuháčková

PSÍ SALON
Jana Němcová, BUBOVICE 63
Tel. 604 264 731

KOMPLETNÍ ÚPRAVA PSŮ A KOČEK
VŠECH RAS
Po dohodě možno úpravy dlouhosrstých morčat
Z a m ě ř e n í n a : péči o srst, koupání, rozčesávání,
vyčesávání podsady, trimování, stříhání, čištění uší,
depilace ušních chloupků, stříhání drápků
ž
a konečná úprava srsti
PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

Manželé Gregoriádesovi ukončili za účasti 441 návštěvníků
plesu taneční kurz 2006. Poděkování patří nejen tanečním lektorům, tanečníkům, ale také hudební skupině Firmus Praha.
Všichni společně vytvořili příjemnou atmosféru večera.
Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.
Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

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

■

4. 1. – 31. 1. 2007 – výstava pohlednic ze sbírky paní Marie Vachatové
4. 1. – 31. 1. 2007 – výstava háčkovaných deček slečny Adély Kotápišové

 P R O D Á M dětské oblečení za výhodnou cenu. Tel. 724 308 680.

■

z Hudčic
zpracování grantu pro Městskou knihovnu

■

Vyhlášení 1. ročníku výtvarné soutěže „S paletou za všemi krásami světa“

 P R O D Á M elektrickou pečící troubu Klasik. Málo používaná. Volat po
17 hodině. Tel. 605 971 253.

■

ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH – NOVINKY
Ján Lacika – Slovensko – turistický průvodce po nejzajímavějších
místech Slovenska
Sidney Sheldon – Pokrevní svazky, Odhalená tvář – detektivní romány jednoho z nejprodávanějších autorů světa
František Uher – Dlouhá nepřítomnost – původní česká detektivka
Julie Garwood – Strážný anděl – román pro ženy

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NA ZŠ
■
■

12. 1. 2007 – KBP (knihovnicko-bibliografická příprava) pro žáky 3. tříd ZŠ
16. 1. 2007 – Comics – kreslené seriály – historie a současnost

 P R O D Á M lyže, běžky a sjezdovky, různé délky. Levně.
Tel. 736 171 955.
 Český výrobce nabízí přivýdělek.
Garantujeme Vám min. 28 680 Kč měsíčně. Nebojte se nám zavolat.
Tel. 382 523 487. Žádný podvod.
 P R O N A J M U garáž v Březnici.
Tel. 777 321 900.

OZNÁMENÍ
Od 8. 12. 2006 se hledá černý kufřík
zapomenutý na náměstí před radnicí.
Tel. 736 539 529.

– pro 6. ročníky ZŠ

Novinky knížek na dětském oddělení knihovny
C. S. Lewis – Letopisy Narnie – fantasy literatura
Ljuba Štíplová – Poj si hrát s ko aty – hry, hádanky pro nejmenší
Martina Ryslerová – Hra jménem život – dívčí román

MAJÍ ČERTI RÁDI POHÁDKY?
Mají. O tom se přesvědčili žáci prvních
a druhých tříd ZŠ Březnice 1. prosince
2006 na dětském oddělení městské
knihovny. Čekalo tam na ně překvapení
v podobě čertovské báby a tří čertovských pomocníků. Přestože byli mírní
a hodní (snad to bylo tím, že se dostavili
mezi děti v předstihu), někteří zlobílkové byli přeci jenom zaskočeni.
Bába přečetla dětem dvě pohádky.
O tom co se děje v pekle, když se „venku
čerti žení“ a o tom jak lidská chytrost
přelstí i mazaného čerta. Pak už následovalo velké soutěžní klání, do kterého se
děti s vervou pustily. Musely najít lístečky s rozstřihaným názvem pohádky

a poté mezi spolužáky název složit, vyluštit rébusy a udělat to, co jim vyluštění přikazovalo. Hledali jsme díru do pekla a jaké by to bylo posezení s čerty aby
si také nepřisadili. Nejstrašidelnější čert
dostal od odvážlivých dětí pusu a věřte,
že to byla opravdu pořádná odvaha.
Na rozloučenou bylo velké vyplácení
s malinkým ponaučením.
Dopoledne uteklo ani jsme nevěděli
jak. Pod maskou čertích pomocníků se
skrývali Martin Běle, Princlová Nikola
a Eichlerová Barbora. Všem patří poděFořtová Hedvika
kování.
(alias čertovská bába)
Dětské oddělení knihovny

PODĚKOVÁNÍ
Jménem 1. březnické komunální s.r.o.
děkujeme paní Růženě Sedlákové za věnování vánočního stromku.
Jaroslav Havelka

ÚVĚRY
na rekonstrukce
se státním příspěvkem

do 100 000 Kč
bez ručitele
NÍZKÉ SPLÁTKY
NÍZKÁ ÚROKOVÁ SAZBA

tel.

606 629 013

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ
LUDVÍKA KUBY
Město Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice uspořádalo 30. 11. 2006,
přesně v den tohoto výročí, u pomníku
L. Kuby v zámeckém parku odhalení jeho
nové bysty. Zdařilou kopii vytvořil sochař
David Janouch. Původní bysta je dílem významného sochaře K. Otáhala. Byla opravena a bude umístěna na čestném místě
Kubovy galerie. Shromáždění přivítala
starostka města. O vztahu L. Kuby k Březnici promluvil PhDr. J. Kozlík. Zdůraznil,
že pomník je umístěn blízko míst, která si
umělec oblíbil. Následovala prohlídka galerie, kde pokračovalo zamyšlení nad vztahem L. Kuby a J. Nevrly. Koncert flétnistů
z LŠU pod vedením T. Bláhy přispěl k pěknému celkovému zážitku.
-Red-

Foto MěKZ

12

BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

E
D
KULTURNÍ
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
„BOZEŇ“ V BŘEZNICI

PODVRAŤÁKŮ

Česká černá kriminální komedie je filmem Karla Janáka o muzice, penězích a gangsterech amatérech. Hrají J. Mádl, V. Kotek, V. Postránecký,
K. Jandová, J. Hrušínský, M. Beran…
Vstupné 44 Kč

Q

104 minut

Doporučeno od 12 let

Q

10. 1. středa v 18 hodin

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Česká smutná komedie Jana Hřebejka a Petra
Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku… V hlavních rolích A. Geislerová, J. Brejchová, J. Abrhám, J. Schmitzer, J. Hrušínský….
Vstupné 44 Kč

Q

110 minut

Doporučeno od 15 let

Q

14. 1. neděle v 18 hodin

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
„Tři kamarádi, tři pravidla, tři zločiny…“ Česká
černá kriminální komedie, která se opírá o skutečné události. Hrají M. Suchánek, O. Vetchý,
T. Hanák, M. Vašut, A. Šišková, L. Váchová…
Vstupné 44 Kč

Q

110 minut

Přístupno

Q

17. 1. středa v 18 hodin

ŽENA VE VODĚ
Americký fantastický horor, ve kterém hlavní
roli hrají tajemnost, mystika, prazvláštní bytosti, ale i víra v dobrotu lidí. Základem děje se
stalo tvůrcovo vyprávění dcerkám na dobrou
noc… „Vysvobození je daleko a čas běží…“
Vstupné 42 Kč

Q

110 minut

Doporučeno od 12 let

Q

21. 1. neděle v 18 hodin

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film. Gigantická bitva miniaturních rozměrů s jednoduchým morálním posláním: v jednotě je síla a přátelé si musí pomáhat…
Vstupné 35 Kč

Q

89 minut

Q

Přístupno

KD – salónek 16 hodin

Vás srdečně zve na svůj

BARÁČNICKÝ PLES
který se koná
v sobotu dne 20. ledna 2007
v Kulturním domě v Březnici

10. 1. Mimořádné filmové
představení pro SOŠ
KD – 9 hodin

Začátek ve 20. 00 hodin

12. 1. PLES SOŠ, VOŠ Březnice
KD – 20 hodin

Vyhrávat bude kapela Studio „K“
z Písku pod vedením pana J. Kozáka

20. 1. PLES Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice

Národní kroje a svéráz vítány

Hra o ceny

KD – 20 hodin

VSTUPNÉ 80,- Kč
Předprodej vstupenek v tabáku
„U NUSLŮ“ na náměstí

25. 1. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD – salónek

VÝSTAVY

J. Bimr – rychtář
H. Bimrová – syndička

D

RO©K

4. 1. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice

4. 1. – 31. 1. 2007
výstava pohlednic ze sbírky
paní Marie Vachatové
MěK a Infocentrum
4. 1. – 31. 1. 2007
výstava háčkovaných deček
slečny Adély Kotápišové
z Hudčic
MěK a Infocentrum

E

7. 1. neděle v 18 hodin

1/2007
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Sbor dobrovolných hasičů HUDČICE

pořádá v Hudčicích v restauraci
„u Bartůňků“

HASIČSKÝ PLES
20. ledna 2007
začátek ve 20.00 hodin
vstupné: 50,- Kč

PRODEJNÍ AKCE

K poslechu a tanci hraje PŘESCENT

17., 19., 23. 1. – KD Březnice

24. 1. středa v 18 hodin

DŮM U JEZERA
Americký milostný fantastický příběh.
„Můžete být spojeni s někým, koho jste nikdy
nepotkali?“
Vstupné 39 Kč

Q

99 minut

Doporučeno od 12 let

Q

28. 1. neděle v 18 hodin

STRÁŽCE
Americký politický film. Jeden z dalších „prezidentských“ thrillerů opět spojených s postavou
osobního strážce.„ Ve 141 leté historii Tajné
služby nikdy nebyl zrádce… až do te …“
V hlavních rolích Michael Douglas, Kim Basingerová, Kiefer Sutherland, Eva Longoriaová…
Vstupné 42 Kč

Q

108 minut

Q

Doporučeno od 12 let

31. 1. středa v 18 hodin

WORLD TRADE CENTER
„Celý svět tehdy prožil peklo. Dva muži prožili
něco navíc…“ Americký historický katastrofický
film, který vznikl v souvislosti s pětiletým výročím tragických událostí z 11. září 2001 ve Spojených státech. Síla autentických lidských osudů
spojených s osudem dvou mrakodrapů (nazývaných Dvojčata) jistě zaujme každého diváka…
Vstupné 49 Kč

Q

130 minut

Q

Doporučeno od 12 let

Dětské představení: 3. 1. v 9 hodin

LÉTAJÍCÍ KOBEREC
Připravujeme: RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA, GARFIELD 2, ZÍTRA NEHRAJEME…
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.

Městské kulturní zařízení Březnice p o ř á d á

ZÁJEZD DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

PRODUCENTI
8. února 2007
„Dvě hodiny smíchu – to jsou Producenti
– nejúspěšnější americký muzikál všech dob…“
HRAJÍ: P. Štěpánek / M. Sobotka, A. Háma / R. Vojtek, T. Duchková
/ I. Chýlková, B. Matuš / T. Savka a další.
B l i ž š í i n f o r m a c e a o b j e d n á v k y : MěKZ Březnice



Tel.: 318 682 153

Dne 13. prosince se naposledy v loňském roce
sešli v Městské knihovně
a Infocentru v Březnici
členové redakční rady
Březnických novin.

Všem jim děkujeme za
bezplatnou spolupráci
s naší redakcí.
Foto MěKZ z poslední
schůzky členů RR v roce
2006.
Dana Tuháčková

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 2 vyjde 31. 1. 2007 – uzávěrka
je 17. 1. 2007 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
Redakce Březnických novin a redakční rada ve spolupráci s MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

