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Zachráněný kostel jezdí navštěvovat i lidé z
Ameriky
Kostelní Bříza /FOTOGALERIE/ – Téměř nemožný se mnohým
zdál záměr rozsáhlé rekonstrukce kostela Sv. Petra a Pavla
v Kostelní Bříze. Jeho záchrany před hrozící zkázou se před
sedmi lety ujala Nadace pro děti z Březové.

15.12.2009

V Kostelní Bříze u Březové se snaží o záchranu kostela a opravují se i další objekty.

„Dnes můžeme říci, že kostel je staticky zajištěn, má novou střechu a
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nejhorší je již za námi. Čeká nás v uvozovkách jen postupně dokončit
všechny ostatní opravy,“ řekl předseda správní rady nadace Vladimír Číhal.
Jak dále dodal, příští rok by měla přijít na řadu fasáda a poté vnitřky včetně
elektřiny a vytápění.

„Vše záleží na financích. Jsme nadace a sháníme je, kde se dá,“ pokračoval
Číhal. Většinou přispějí soukromé organizace něco dalo město Březová,
Karlovarský kraj i Ministerstvo kultury.

Součástí rekonstrukce je i sousední hostinec, škola a náves. Kostel přitáhne
spoustu zájemců, kteří budou mít možnost občerstvení s ubytováním.
Velký zájem potvrzují návštěvníci z celého světa. Do bývalého Kirchenbirku,
jak se obec dříve nazývala jezdí nejen Němci, ale také například Izraelci,
Američané nebo Francouzi.

„Byl tu zhruba devadesátiletý očan Ameriky, který chtěl vidět kostel ve
kterém byl jako dítě pokřtěn,“ dodal Číhal. Po ukončení oprav plánuje
nadace v kostele zřídit památník zaniklých obcí severozápadního cípu
Slavkovského, dříve Císařského lesa. Připomínat by měla po staletí dobré
soužití Čechů a Němců, ale i smutné události předválečné, válečné
i poválečné. Cílem nadace je, aby současně se stálou expozicí dokumentů
připomínajících zaniklé obce, kostel sloužil k pořádání kulturních a
společenských akcí, ale i k setkávání všech, kteří mají vztah a úctu k dědictví
po předcích. 
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Administrativa -

Administrativa Administrativní pracov…
27 000 Kč

Výroba -

Výroba Obsluha strojů
20 000 Kč
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Škoda Octavia
2014 perfektní
Cena: 245 000 Kč
(https://www.tipcars.com/skoda-
octavia/kombi/nafta/skoda-octavia-iii-1-
6tdi-tazne-bluetooth-21530287.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b

Ford Mondeo
2013 perfektní
Cena: 339 900 Kč
(https://www.tipcars.com/ford-
mondeo/liftback/nafta/ford-mondeo-2-
0-tdci-titanium-power-shift-
100124237.html?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=tip_cars&utm_campaign=servis_b

Prodej bytu 3+1
osobní vlastnictví, cihlová konstrukce, …
Cena: 699 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
bytu-3-1-horni-slavkov-dlouha-3627440?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Prodej domu
cihlová konstrukce, novostavba, ústřed…
Cena: 7 250 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
domu-stare-sedlo-sachetni-3626741?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Prodej bytu 1+1
osobní vlastnictví, panelová konstrukce…
Cena: 395 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
bytu-1-1-chodov-revolucni-3626619?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Prodej domu
osobní vlastnictví,
cihlová…
Cena: 130 000 Kč
(http://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-
domu-dolni-rychnov-
3627637?
utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=real_city&utm_campaign=servis_box)

Škoda Octavia
2011 servisní knížka, koupeno v D, neh…
Cena: 185 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Skoda/Octavia/Octavia-1-6TDI-nav-
Kombi-15138903355480.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

Ford C-Max
2008 první majitel, servisní knížka, kou…
Cena: 76 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Ford/C-Max/C-Max-STYLE-1-6-T-
Kombi-15187098998795.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

Ford Mondeo
2007 první majitel, servisní knížka, kou…
Cena: 79 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-
O/Ford/Mondeo/Mondeo-2-0-TDCi-96-
Kombi-1438145716275111.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm_campaign=servi

Škoda Fabia
2011 první majitel,
servisní knížka,…
Cena: 144 000 Kč
(http://www.cars.cz/inzerce/osobni-
auto-
O/Skoda/Fabia/Fabia-
II-FL-KOMBI-Kombi-
15178472872731936.html?
d_so&utm_source=sokolovsky_denik&utm_medium=feed&utm_content=cars&utm

TN.cz

TN.cz

Blesk.cz

Blesk.cz

(http://tn.nova.cz/clanek/desivou-zavadu-
lanovky-natocil-pomahajici-lyzar-tela-
letala-vzduchem.html?
utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&ut

Straší pod Jihlavou? Navštívili jsme tamní
podzemí! VIDEO
(http://tn.nova.cz/clanek/strasi-pod-
jihlavou-navstivili-jsme-tamni-podzemi-
video.html?
utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&ut

Drsná vendeta na Slovensku: Další
mafiánská vražda na „Divokém východě“
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-
krimi/530965/drsna-vendeta-na-
slovensku-dalsi-mafianska-vrazda-na-
divokem-vychode.html?
utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-
exchange)

Balená voda obsahuje mikročástice plastu.
Nikdo neví, co to s lidmi udělá
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-
udalosti/530786/balena-voda-obsahuje-
mikrocastice-plastu-nikdo-nevi-co-to-s-
lidmi-udela.html?
utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-
exchange)

Bloop: Tajemný zvuk
oceánu, který zachycují
už 20 let podmoř...

(https://www.denik.cz/magazin/bloop-tajemny-
zvuk-z-oceanu-20130104.html)

Polák si ve vězení
odpykal 18 let za vraždu
nezletilé dívky....

(https://www.denik.cz/ze_sveta/polak-si-ve-
vezeni odpykal 18 let za vrazdu nezletile divky

Zajímavé, zeolit
změkčuje vodu. Ze
studny teče i méně
železa

(http://www.zeolitkamen.cz/?
utm_source=campaign&utm_medium=CPC&utmZemřel spisovatel a

scenárista Zdeněk
Mahler. Bylo mu 89 let

(https://www.denik.cz/ostatni_kultura/zemrel-
spisovatel a scenarista zdenek mahler bylo mu

o

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
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Karlovarský kraj - Ceny nemovitostí stále rostou,
byť se tempo růstu zpomaluje. Podle očekávání
makléřů minimálně první pololetí tohoto roku

Habartov – Dvacetiletého mladíka napadl
v Habartově o patnáct let starší muž. Při prvním
útoku se napadený svalil na schody, při druhém

Kynšperk nad Ohří – Expediční kamera.
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních

(/zpravy_region/vsechny-lipy-musi-ustoupit-chystane-oprave-nabrezi-20180318.html)

Všechny lípy musí ustoupit chystané opravě
nábřeží
Sokolov – Sokolov již vybral firmu, která za 11,5 milionu korun opraví
nábřeží Petra Bezruče.

Adventisté zvou na
velikonoční bohoslužbu
Silnější než smrt

Turistka ztratila řádně
naditou peněženku, sebral
ji zloděj (/z-

 (/z-region

Byt v centru města? Připravte si
miliony (/z-regionu/byt-v-centru-
mesta-pripravte-si-miliony-

 (/zloc

Mladík se po útoku svalil na
schody, útok pokračoval
(/zlociny-a-soudy/mladik-se-po-

Film, dobrodružství, divoká
příroda, to je Expediční kamera
(/zpravy_region/film-

Komerční článek

Zapojte se do naší velké soutěže a vyhrajte

Vyhrajte s Deníkem iPhone X!
(https://a.denik.cz/vlm/adclick/FC
region/bkCampIDs=251989,249023

(https://www.denik.cz/soutez/iphonex?

nsion&utm_content=promo&utm_campaign=iphonex)
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 (/galerie/videosouhrny-deniku-brezen-2018.html?photo=2)

Podívejte se na krátký sestřih toho
nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři
Deníku v pátek 16. března 2018.

iPhone X nebo jednu z mnoha dalších lákavých
výher.

 (/z-region

Lupič chycený při činu a ocenění
hrdiny: prohlédněte si videa dne
(/z-regionu/lupic-chyceny-pri-

(/)
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