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VOŠ a SOŠ

Vážení občané,
závěr roku je časem bilancování a hodnocení, ale také přijímání různých předsevzetí do nového roku. Ráda bych vám popřála, a se všechny vaše sny a plány splní.
Příjemným začátkem roku by mohl být i výstup na Stráž,
který se bude konat opět 1. ledna. Organizuje ho stejně jako
loni skupina lidí okolo Josefa Tomáška.
V Březnici působí mnoho organizací a občanských sdružení,
která pořádají akce nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
Některé spolky se snaží vylepšit i obecní majetek. Zastupitelé na prosincovém zasedání přijali například věcný dar ve výši
43 tisíc korun od Občanského sdružení Bozeň. To z vlastních
prostředků opravilo střechu kapličky svatého Josefa na Vinici
a postupně by měla být opravena celá stavba.
Všem za to, co dělají dobrovolně a pro druhé, patří velké poděkování.

Rozpočtové provizorium
Na prosincovém zasedání zastupitelé odsouhlasili rozpočtové provizorium na rok 2009. To stanoví kolik peněz a za co lze
utratit do doby, než bude schválený rozpočet města na rok
2009.
Zastupitelstvo také přijalo osmé rozpočtové opatření. To opět
řeší přesun peněz z jednotlivých kapitol v rámci rozpočtu
a hledá peníze na akce, které nebyly původně v rozpočtu zahrnuty a přesto se musejí udělat. Tímto způsobem se dočkají občané Boru nové podlahy ve společenské místnosti. Výměna poškozeného lina za dlažbu přijde na 74 tisíc korun.
Další žádosti zatím byly odsunuty, nebo k nim zastupitelé
požadovali další informace, nebo navržení a vyčíslení jiné
alternativy.
Jde o nákup stolů a židlí do opravených prostor bývalé vinárny zhruba za 90 tisíc, dokončení rekonstrukce průjezdu v domě
číslo 10 za 150 tisíc a úpravu rybníčku a potoka v Předním
Poříčí.

Kasárna stále v nabídce
Bývalá kasárna v Dobré Vodě zatím nebyla prodána. Koncem
roku končí smlouva realitní kanceláři, která objekt nabízela.
Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodloužení této smlouvy a uložilo odboru správy majetku, aby vypsalo výběrové řízení na jiné
kanceláře. V lednu pak bude schválena nová společnost, která
nabídne nejvýhodnější podmínky.
Zájem o koupi domu číslo 82 V Koleji stále trvá. Manželé H.
doplnili svoji žádost o koupi sousedního pozemku. Zastupitelé
souhlasili se zveřejněním záměru prodeje zhruba 650 metrů
čtverečních, které jsou využívány jako zahrada. Vzhledem
k tomu, že jde o část parcely ve středu města, je navržená vyšší
cena - 437 korun za metr čtvereční.
Další žádost o koupi asi 70 metrů Na Valech vedle domu číslo 156 byla zamítnuta. Argumenty vlastníka, proč by mu mělo
město pozemek prodat, zastupitele nepřesvědčily.
Zveřejněn byl i záměr prodat šest pozemků v průmyslové
zóně o celkové výměře 24 900 metrů čtverečních, přičemž každý by přišel na 150 korun. Žadatel B. B. chce vybudovat na
tomto místě fotovoltaickou elektrárnu. Vlastní prodej však

A je teplo nebo mráz,
na Stráži se sejdem zas.
Teplý oděv neuškodí,
kdykoliv se z těla shodí.

N OVO R O Č N Í
VÝSTUP
NA STRÁŽ
1. ledna 2009
Sraz účastníků ve 14 hodin
na nejvyšším bodě.

bude realizován až po kladném stanovisku, že fotovoltaickou
elektrárnu lze připojit do sítě ČEZ Distribuce.

Víceúčelové hřiště v cihelně
Město vyměnilo svých 583 metrů čtverečních pozemků u benzinové pumpy za stejně velkou plochu pod škvárovým hřištěm
v cihelně, která patřila bratrům Z. Tím se podařilo vyřešit majetkové vztahy a nyní lze hřiště dále rozvíjet a vylepšovat. Zastupitelé zároveň schválili záměr vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování fotbalového víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Plocha může být využívána i v zimně bez větší
údržby, neleží v záplavové oblasti a jsou už dořešeny majetkové
vztahy. Naopak na stadionu stále patří šestnáct tisíc metrů
čtverečních jinému vlastníkovi, než je město.
U prodeje pozemků se již rok a čtvrt postupuje podle schválených zásad, které jsou dané na léta dopředu s jedinou výjimkou. Tou je základní cena za metr čtvereční, z níž se potom
podle lokality, využití a dalších vlastností pozemku vypočítává
cena konečná. Tuto částku lze rok od roku sice měnit, ale zastupitelé se rozhodli nechat v roce 2009 stejnou cifru jako letos, tedy 100 korun za metr čtvereční.

Kolik zaplatí obce za své žáky?
Zastupitelstvo schválilo předběžnou částku, kolik by měly
zaplatit okolní obce za „své“ děti, které navštěvují březnickou
(pokračování na str. 2)
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základní školu, jak to ukládá zákon. Do sumy se započítávají
takzvané neinvestiční výdaje, tedy například opravy, údržba,
nákup materiálů a některé mzdy, které nehradí krajský úřad.
Letos se ale ve škole opravovala tělocvična za 800 tisíc korun, což by se také do nákladů mělo započítat, ale sumu by to
značně zvýšilo. Na jedno dítě tak připadá 13 565 korun. Proto
zastupitelé odsouhlasili druhý návrh, ve kterém nebyla započtena právě oprava tělocvičny. Částka tak klesla na 11 657 korun za žáka.

Opět silnice v Martinicích
V září zastupitelstvo souhlasilo s opravou silnice v Martinicích. Mělo by jít o úsek od drahenické a hudčické komunikace
až k areálu pily.
Původně se předpokládalo, že se žádost o dotaci podá již letos a pokud město uspěje, získá z Regionálního operačního programu 92,5 procenta z potřebných peněz.
Zpracovala se projektová dokumentace, řešilo se vlastnictví
pozemků i další dokumenty nutné k podání žádosti.
Jenže se změnily podmínky pro získání dotace. Z té by do
města přišlo nikoli 92,5, ale pouze 40 procent z celkových nákladů. Zbytek by muselo doplatit město ze svého a na to v současné době nemá připravené prostředky, nebo náklady na rekonstrukci se pohybují kolem šesti milionů.
Bylo třeba najít jinou variantu. Jako nejlepší se jevilo sdružit
peníze z dotace, od města a majitele pily, ke které by cesta
vedla. Pokud tedy město uspěje, uhradí 30 procent, dalších 30
procent přidá majitel pily a zbytek bude tvořit dotace.

Bude náměstí vypadat jinak?
Nevyhovující stav chodníků, špatné veřejné osvětlení, chybějící bezbariérový přístup, zastaralý mobiliář, přerostlá zeleň to jsou častě výtky, které slyšíme od občanů o březnickém Náměstí.
Jeho kompletní přestavba a napravení všech nedostatků by
přišlo odhadem na padesát milionů korun. Proto se město i
v tomto případě rozhodlo požádat o dotaci z evropských fondů,
kdy by mohlo dostat finance ve výši 92,5 procent.
Ovšem k tomu je třeba mít připravené podklady, tedy zpracovaný projekt. Zastupitelé proto odsouhlasili, aby radnice vypsala výběrové řízení na projektanty. Z osmi oslovených společností se přihlásily tři. Ty také nastínily, jak a co by se dalo na
Náměstí změnit. A prvotní nápady jsou zajímavé – omezilo by
se parkoviště a část Náměstí kolem kašny by se proměnila
v klidovou zónu se zelení a lavičkami.
Kromě Náměstí by podobnou renovací mělo projít i širší
centrum města - Lokšany, prostranství před kulturním domem a lokalita V Koleji. Pro zpracování projektu, který přijde
na 1 130 500 korun, byla nakonec vybrána pražská společnost
EC Consulting.

Z jednání rady města
Rada schválila
• uzavření nájemní smlouvy na zahrádku za domem číslo 6 na
Náměstí o velikosti 115 metrů čtverečních. Nový nájemce zaplatí za každý metr 2 koruny za rok.
• ukončení nájemní smlouvy na část parcely u jatek o výměře
90 metrů čtverečních a dále schválila zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku od 1. ledna 2009.
• uzavření tří nájemních smluv s postupníky pohledávek
v domě číslo 200 a 203 v ulici Dr. Jurenky, Březnice.
• uzavření dvou podnájemních smluv v domě číslo 200 a 203
v ulici Dr. Jurenky, Březnice.
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• ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 12. 2008 v domě
číslo 555, 9. května, Březnice na provozovnu kadeřnictví.
• zařazení vybudování veřejného osvětlení v dolní části ulice
Za Sokolovnou do zásobníků projektů. Akce se bude realizovat
jako součást celé koncepce veřejného osvětlení.
29. listopadu byla ukončena 2. etapa opravy tribuny na místním stadionu. Akce se realizovala ze sdružených prostředků
města a Středočeského krajského úřadu. Práce podle schváleného harmonogramu provedla stavební společnost Rios. Došlo
k výměně oken v dolní části tribuny a opravě druhého sociálního zařízení v této budově včetně nových rozvodů vody a kanalizace. Poděkování patří krajskému úřadu za poskytnutí dotace
ve výši 96 tisíc korun.

Nová služba pro obyvatele Březnice
Rada města odsouhlasila uzavření podnájemní smlouvy
s V. Mamicou, který otevře 1. ledna 2009 na místní poliklinice
oční optiku. Služby budou poskytovány zatím pouze dva dny v
týdnu a to v pondělí a pátek. Občané mohou využít nabídku
například na zhotovení nových brýlí, zábrus skel do vlastních
obrouček, nákup kontaktních čoček a roztoků, nebo si vybrat
pouzdra a různé doplňky.
Jana Krajmerová, starostka

www.nadace-bozen.cz
Nadační fond „Bozeň“ otevřel na internetu pro veřejnost své webové stránky. Těm, kteří nemají možnost sledovat
je prostřednictvím internetu je určena
následující stručná informace shrnující
jejich obsah.
Logo nadačního fondu (viz obrázek),
jímž internetová prezentace začíná,
nese heslo symbolizující úsilí této iniciativy: „Společně za jeden cíl“. Www
stránky vysvětlují podstatu a hlavní záměry nadačního fondu.
V první řadě je třeba zdůraznit, že nadační fond je organizací
nepolitickou. Existuje od počátku roku 2008. Oblastí zájmu nadačního fondu je podpora místního rozvoje v oblasti sociální,
kulturní, tělovýchovné a podpora ochrany přírody v regionu.
Nadační fond může pomoci k uskutečnění některých potřebných kroků, ale nebude svojí aktivitou nahrazovat kompetence
příslušných institucí a orgánů. Tedy bude-li např. pro dobrou
věc dostatek iniciativy, ale k uskutečnění bude scházet část prostředků, může Nadační fond „Bozeň“ ke zdárnému dosažení
prospěšného cíle dílčím podílem přispět.
Prvním projektem (č. 1/2008) nadačního fondu je vybavení
učeben Základní školy Březnice školním nábytkem. Projektem č. 2/2008 je vybavení Domova důchodců v Březnici polohovacími antidekubitními postelemi a křesly pro kardiaky. Budoucí projekty jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti dopravy v
ulicích města Březnice. Do budoucna bychom chtěli podpořit
opatření směřující k prevenci obecné kriminality v našem městě.
Nadační fond řídí správní rada. Předsedou správní rady je
Bořek Bierhanzl. Místopředsedou je MUDr. Jiří Beran, členy
správní rady jsou MUDr. Jan Kopačka, PhDr. Jaroslav Kozlík,
Miroslav Žák. Revizorem je Josef Zeman.
Nadační fond je registrován na adrese Sadová 517, 262 72
Březnice, DIČ: CZ28206550, IČ: 28206550, tel.: 318 679 031,
Fax: 318 679 039, E-mail: info@nadace-bozen.cz.
Www stránky též poskytují zájemcům informace o tom, jak
se lze stát dárcem finančních prostředků ve prospěch fondu.
Dárcem se může stát kdokoli. Doporučujeme, aby nejprve kontaktoval kteréhokoli člena správní rady.
(pokračování na straně 3)
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Www stránky se průběžně doplňují a tak těm, kteří mají tu
možnost, lze doporučit, aby je průběžně sledovali. Pro ty, kteří
s internetem nepracují, budeme příležitostně přinášet aktuality z www stránek nadačního fondu v Březnických novinách.
Ostatně jsme tak již v průběhu roku 2008 opakovaně učinili.
Nadační fond „Bozeň“ přeje všem březnickým občanům dobré zdraví a zdar v novém roce.
MUDr. Jiří Beran

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
85 let – Zdeňka Popová, Březnice 339
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé
věci vyřídit bezpečněji.
- Zvoní-li opravář, pracovník úřadu i jiných služeb (odečet plynu,
elektřiny apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo
ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte.
- Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte. V naprosté
většině jde o podvod.
- Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich
telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
- Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
- Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož
cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení
bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si
v klidu a pečlivě promyslete.
- Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalších věrohodných osob.
Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc
seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.
Příště na téma: Jak zabezpečit majetek.
Důležité telefonní kontakty:
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Lékařská pohotovost

158
156
150
155

PREVENCE

Členové baráčnické obce „Bozeň“ společně se starostkou města paní Janou Krajmerovou shlédli 18. listopadu 2008 v Národním divadle v Praze operu „Prodaná nevěsta“.
Představení se zúčastnili sousedé a tetičky z celé republiky,
někteří v krojích a svérázu.
Všichni účinkující podali vynikající výkony a z Národního divadla jsme odjížděli s krásným kulturním zážitkem.
H. Bimrová, syndička

SPCCH INFORMUJE
Doporučení seniorům od policie ČR.

Osteoporóza znamená ,,řídnutí kostí. Kosti se stávají
křehčími. Osteoporóza nejčastěji postihuje osoby starší 70 let
a ženy po menopauze, kdy klesnou hladiny estrogenu, který
kosti chrání. Onemocnění se může zhoršovat bez jakýchkoli
příznaků, dokud nedojde ke zlomenině kosti - obvykle páteřního obratle - doprovázené silnými bolestmi v zádech, shrbeným
držením těla a úbytkem na váze.
Osteoporóze můžete předejít a jestliže se u vás projevila,
můžete alespoň zpomalit její průběh.
Co můžete udělat hned pro své zdraví?
V měsíci únoru 2009 proběhne opět měření osteoporózy v Domečku. Zájemci se mohou hlásit u pracovnic
Městské knihovny a Infocentra. Měření provede firma
REVITA Písek.
Připravila Jana Štefanová
ZO SPCCH Březnice

(Ne)bezpečný věk seniorů. Prevence se musí vyplatit.
Dnes na téma:
Jak se vyhnout podvodu
- Podvodníci používají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim
penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají
přímo peníze, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
- Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do
svého bytu.
- Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
- Poři te si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní

VZPOMÍNKA
Čas plyne a bolest v srdci zůstává.
Dne 21. ledna a 26. února 2009 tomu bude dlouhých 20
let, co nás opustili naši nejdražší, pan Josef a paní Věra
Vachalcovi.
Všem, kteří jim věnují tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a proto nám dovolte, abychom vás stručně seznámili se stavem lesů města Březnice a hospodařením
v nich.

Snažíme se o to, abychom obecní lesy co nejvíce přiblížili
každému z nás, proto jsme uspořádali několik společenských
akcí.

Začátkem letošního března se přes naše území přehnala vichřice EMA. V obecních lesích napáchala značné škody. Nejvíce
postižena byla Vinice. Kalamitní
dříví se stihlo
včas zpracovat,
takže se zabránilo kůrovcové kalamitě, která obvykle následuje.
V současné době
jsou obecní lesy
vyčištěné od všech
kalamitních stromů napadených
kůrovcem. Stávající a nové výsadby jsou vylepšeny,
ožnuty a ošetřeny
repelentními přípravky pro přezimování. Na podzim se ještě připravila velká část
ploch pro jarní výsadby.

Největší z nich byl první Novoroční výstup na Stráž, kterého
se zúčastnilo mnoho občanů města a okolí. Doufáme, že novoroční výstup se stane novou místní tradicí.

V roce 2008 bylo vytěženo v obecních lesích 1100 kubíků
dřeva.
Vysazeno bylo: smrk 11000 ks, borovice 4000 ks, buk 4600
ks, jedle 1800 ks, dub 3500 ks.
Největším problémem lesního hospodářství v letošním roce
byly ceny dřeva, které od druhého čtvrtletí klesly až o 40%. Například u kulatiny klesly z 1800,- Kč za kubík na 1100,- Kč,
což se i přes snahu o co nejlepší zhodnocení dřeva značně projevilo ve finančních výnosech z lesního hospodářství.
Velká péče v letošním roce byla věnována také tzv. příměstským lesům.
Na Stráži byly na západní návětrné straně vysazeny pásy
habrů a byly vylepšeny loňské výsadby smrků, jedlí a borovic.
Byla vyřezána buřeň, která zasahovala do profilu panelové cesty. Byl upraven nový přístup na vrchol Stráže podél plotu vodárny.
Péči jsme věnovali také památným křížům na Stráži a u rozcestí k Bubovickému rybníku. Vyřezala se buřeň a vyčistilo se
okolí těchto křížů.
V říjnu byly postaveny dva nové dubové kříže. Byly umístěny
na místa, kde dříve stávaly – jeden u lesní cesty na Vinici, druhý v Předním Poříčí.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na
výrobě a osazení křížů. Především paní Anně Bucherové – zámek Tochovice, p. Václavu Bendovi – Martinice, p. Václavu Hrubému – Tochovice, p. Miroslavu Královi – Březnice, p. Ladislavu Novákovi – Březnice, p. Lubošovi Romovi – Březnice, p. Václavu Říhovi – Chraštice, p. Ladislavu Šiškovi – Březnice, firmě
Torus, zámku Březnice a osadnímu výboru Přední Poříčí.
Na podzim byly dosázeny poničené stromy v listnatých alejích na letišti a v okolí města. Za zajímavou cenu se podařilo
sehnat kontejnerové poloodrostky javoru klenu. Bylo vysazeno
100 ks.

V červnu jsme společně s MC Pampeliška zorganizovali na
Stráži odpoledne pro rodiče a děti. Lesník pan Petr Hrabačka
z Lesní správy Orlík nad Vltavou předvedl techniku sběru lesních semen pomocí stupačkové soupravy, děti vysadily za asistence p. Matouška svůj vlastní strom a pověsili jsme společně
několik budek pro ptáky a krmítko.

Dne 28. října se mnozí naši spoluobčané zúčastnili slavnostního odhalení nového dubového kříže na Vinici.
Jsme velice rádi, že místní lidé opět našli cestu do lesa, který je místem aktivního i pasivního odpočinku a v současné
uspěchané době oázou klidu.
I v příštím roce se proto budeme o naše lesy pečlivě starat
a i nadále je zvelebovat.
Do nového roku přejeme všem občanům pevné zdraví a dostatek času na procházky v našem krásném okolí.
Za výbor pro správu majetku, životního prostředí a mimořádné stavy:
Luboš Červenka, Josef Tomášek
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ LEDNOVÉ
PRANOSTIKY
LEDEN
1. 1. 1884

otevřen v Březnici telegrafní úřad.

1. 1. 1973

sehrál v sále hotelu Vlčava ochotnický divadelní soubor MěstKS pohádku Čertovy zlaté vlasy.

Co leden sněhem popráší, to únor
s vichrem odnáší.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák
po naději.

2. 1. 1899

počala úřadovat Městská spořitelna.

3. 1. 1925

započala firma Höll-Vetter s tovární výrobou tub.

Leden jasný – roček krásný.

3. 1. 1925

obdržel Městský úřad projekt regulace řeky Vlčavy.

Leden studený – duben zelený.

12. 1. 1894

se začala trasovat tra do Rožmitálu.

14. 1. 1762

magistrát koupil pro úřední potřebu za 36 krejcarů kalendář.

25. 1. 1926

August Geringer věnoval Městskému muzeu 1000 Kč.

Když v lednu mnoho prší, málo sněží,
z polí, luk a zahrad se málo těží.
Čerpáno: Pranostiky pro každý den.
Připravila Kateřina Štěrbová

27. 1. 1898

u strážního domku na trati k Dobré Vodě byl při kopání písku učiněn záhadný nález. V důlku velkého kamene se nalezla část dětské
lebky, přikryté jiným plochým kamenem a opodál v písku zbytky
dvou hnátů. Nález snad měl nějakou souvislost s nedalekým hradištěm na Šancích.

31. 1. 1926

přijela do Březnice divadelní společnost Kaňkovského.

V lednu za pec si sednu.

Čerpáno: Březnický kulturní přehled L. Fürst.
Připravila Kateřina Štěrbová

ČTENÍ PRO DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY V.
V posledních letech pravidelně zmiňuji pod tímto titulkem
nové vydání sborníku Podbrdsko. Roku 2008 vyšel již 15. svazek. Každoročně v něm nalézáme vedle řady dalších též sta
věnovanou Březnici. Nejinak tomu je i tentokrát. Březnice se
týká rozsáhlý text (30 stran): Počátky četnické stanice v Březnici (1850 – 1860). Jedná se o téma až nečekaně aktuální! Kriminalita nejrůznějšího druhu je v dnešní společnosti bohužel
častým jevem – Březnici těchto dnů nevyjímaje – a tak je poučné podívat se o takových 150 let nazpátek.
Pojem četník a četnictvo dnes známe povětšinou z jednoho
televizního seriálu, který však se inspiroval dobou pozdější než
zmiňovaná sta Daniela Doležala, která je věnována počátkům
četnictva v polovině 19. století. Četnictvo v monarchii vzniklo
z armády; významným způsobem se podílelo na správě věcí
veřejných a ovlivňovalo život obyvatel monarchie.
Četníci měli za úkol „dohled nad veškerým dodržováním zákonnosti v obvodu své působnosti“. Poněkud problematickou
složkou jejich působení bylo získávání tzv. informátorů mezi
občany; díky těmto aktivitám četnictvo u obyvatelstva na oblibě ztrácelo. Sí četnických stanic však byla nepopiratelně efektivní v „potírání zločinnosti“.
Na počátku 50. let 19. stol. patřila Březnice do Plzeňského
kraje a od roku 1855 přešla do Píseckého kraje. Byla správním
centrem březnického okresu. Četnická stanice sídlila nejprve v
Bubovické ulici, pak v Lokšanech. Kromě velitele sloužilo na
stanici asi 6 mužů. Z hlediska srovnání s kriminalitou dnešní
doby jsou nanejvýš zajímavé informace o tehdejší náplni práce
četnictva. Četnictvo se zúčastňovalo „všeobecných policejních
razií proti živlům bez dokladů“, které prováděla policie a četníci se starali o zadržené osoby. Takovéto akce probíhaly v Březnici několikrát do roka! K rutině spíš patřil zákrok četnictva v
případě „nepovoleného výskytu hromad hnoje před některými
domy v ulici Na Valech“, nebo přestupků typu „nedovolená
žebrota Aloise Maršálka v Hořejanech“ či „žebrota a záškoláctví Magdaleny Hahnové v Martinicích“. Zdá se, že to tehdy
musel být v Březnici idylický čas! Nemáme k dispozici žádná
hlášení četnictva o krádežích a vloupáních ani o přepadeních či
snad dokonce o vraždách. Tehdejší přestupky, jimiž se četnictvo

zabývalo, nám mohou připadat až malicherné – posu te sami:
potulka a žebrota, výskyt psů a zatoulané děti, požární přestupky a překročení policejní hodiny v hospodách, hygienické
nedostatky (asi zmíněný hnůj Na Valech). Četnictvo se zaměřovalo na výskyt hazardních her, které jsou dnes běžné, a na přestupky proti dobrým mravům, jichž si dnes nikdo nevšímá.
Z toho pohledu vzato se otázka dnešní kriminality jeví ještě
závažněji.
Zvídavý čtenář jistě nalezne v této stati, ale i v dalších, mnohé jiné pozoruhodnosti, které se již do tohoto příspěvku nevešly.
Sborník regionální literatury Podbrdsko, svazek XV – 2008
vydal SOA Praha – Státní okresní archiv Příbram, Hornické
muzeum Příbram.
MUDr. Jiří Beran
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Mateřské centrum

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

Leden 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek
9.00 - 12.00 hod.
v pondělí:
od 17.00 FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
v úterý:
od 10.00 ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
ve středu
od 8.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 13.30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
od 15.00 ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY – logopedická a grafomotorická
cvičení pro předškoláky s Lenkou Neklovou
ve čtvrtek:
od 9.00 Cvičení a povídání pro těhotné
info. na tel.777 690 441
v pátek:
od 10.00 SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ, TANEČKY PRO
NEJMENŠÍ
od
17.15
ANGLICKY,
PROSÍM
– angl. konverzace pro děti od 10let
od 19.00 ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY, dospělé
BŘIŠNÍ TANCE –sobotní odpoledne, více
info na tel.318 682 031

Mimořádné akce v prosinci 2008:
VÁNOCE V PAMPELIŠCE
Pampeliškové bruslení a sáňkování
– podle aktuálního počasí, sledujte nástěnky
Nedělní pohádka v Pampelišce – Divadlo Buchty a loutky (přesný termín
počátkem ledna na nástěnkách MC)
20. 1. - 16.30 - VALNÁ HROMADA –
nebu te lhostejní k dění kolem Vás. I vy
jej můžete aktivně spoluvytvářet. Staňte
se členem rady Mateřského centra Pampeliška a podílejte se na jeho podobě.
„MC bude takové, jaké si jej uděláme.“
Připravujeme na únor:
masáže kojenců a dětí (více viz článek)
malý a velký maškarní bál
Přij te k nám, máme dveře dokořán i v roce 2009!
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Kurz masáží dětí a kojenců v MC Pampeliška
Poj me se spolu naučit jak vnímat své děátko jiným způsobem. Ukažme si, jak lze
doteku využít k relaxaci a navodit pocit pohody u dětí, které masáž přijímají, i u
dospělých, kteří je provádějí. Masáže, které se naučíme, obsahují prvky z masáží indických a švédských, z reflexologie a z jógy.
A jaké mají baby masáže účinky? Prohlubují vazby mezi rodiči a dětmi, pomáhají k
navázání neverbální komunikace, zklidňují, učí děti relaxovat, soustředit se, pomáhají při dětských kolikách. Děti lépe spolupracují a lépe usínají, jsou odolnější vůči
nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí. Jsou vhodné již od narození, kdy
pomáhají odstranit poporodní trauma.
Těším se na naší spolupráci, v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Bc. Jana Benová
diplomovaná fyzioterapeutka,
lektorka masáží dětí a kojenců
benova_jana@centrum.cz
Kurz o dvou lekcích proběhne 3. a 5. 2. v 15.00. Počet míst v kurzu je omezen,
proto se prosím hlašte předem v MC nebo na tel. 318 682 031.

K J E Ž Í Š KOV I V Z L É T L O
PŘES STO TISÍC BALÓNKŮ
Díky dětem po celé republice, které
vypustily v jednom okamžiku k nebi
v úterý 9. prosince odpoledne
balónky s přáníčkem Ježíškovi, byl
vytvořen další český rekord.
Do soutěže se přihlásilo 268 obcí,
které dohromady vypustily 100 858
balónků s jedinečnými přáníčky.
V Březnici vzlétlo od vánočního
stromu na náměstí přesně v 15.40
hodin 320 balónků.
V Praze byla do Knihy českých
rekordů zapsána také nejdelší
vánočka měřící 4,93 metru a největší Ježíškova schránka vánočních přání, měřící 222 cm.

MC Pampeliška

Od 15. prosince 2008
je zrušen sběr papíru
na Základní
škole Březnice.
Škola od tohoto dne žádný
starý papír nebude přijímat.
2x foto Městská knihovna
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Zprávičky ze 2. Mateřské školičky
Adventem začíná ten nejkrásnější čas, čas vánoční. A opravdu
nej… je, když vidíme naše děti, jak jim září oči a jsou plny očekávání na vrchol adventu, na Štědrý den, na Ježíška.
V naší sluníčkové mateřské školce jsme tento předvánoční
čas zahájili v úterý 2. 12. 2008 odpoledním posezením rodičů
s dětmi, při kterém jsme tradičn ě v y z d o b i l i školku.
Po zahájení jsme přivítaly paní Pobříslovou, která nám poučným a zajímavým povídáním přiblížila léčivou kosmetiku na
přírodní bázi. V naší vánoční dílně jsme si vyrobili vánoční ozdoby, které jsme pověsili na stromečky, vyrobili jsme do každé
třídy adventní věnec a na vchod domovní znamení, zdobili jsme
perníčky. O občerstvení se postaraly maminky dětí, které upekly perník, jablečný štrúdl a další sladkosti, paní kuchařky uvařily výborný dětský ovocný punč.
Děkujeme všem rodičům a kolektivu 2. MŠ, kteří přišli
s námi strávit předvánoční čas, podíleli se na přípravě a realizaci a zejména za to, jaká nádherná vánoční atmosféra zde panovala. Poděkování patří také paní Rousové, která nám věnovala korpusy na adventní věnce.
Naše děti čekalo v pátek 5. 12. 2008 další překvapení a to,
když na Mikulášskou nadílkou přišel opravdový čert, Mikuláš
a andělé. Odměnou za básničku byla botička plná dobrot a ovoce. Poděkování za laskominy patří paní M. Kostínkové a všem
ostatním.
Na úterý 16. 12. 2008 si naše sluníčka připravila odměnu
pro nás, rodiče. Za doprovodu svých pedagogů, kteří s nimi připravily pásmo básniček, koled, písní a tanečků vystoupily

v Kulturním domě v Březnici. Následující den čekal na děti
ve školce stromeček s dárečky od Ježíška a pak už jen hurá na
vánoční prázdniny plné radosti, pohody a sněhu.
Děkujeme kolektivu 2. MŠ za profesionální přístup k dětem
a spolupráci s rodiči. Všem čtenářům přejeme hodně zdraví,
štěstí, pohody a úspěchů v novém roce.
Krotká K., Bierhanzlová J., Krotká J.

I v Březnici žijí lidé, jimž nedají barvy spát
Vstupní prostory Tenisového centra Vitality v Březnici se staly galerií výtvarných děl současných březnických malířů.
Vyzpovídali jsme Jaroslava Krotkého, jehož obrazy a obrázky zaplňují podstatnou část výstavní plochy.
Co vás přivedlo k uspořádání tak
obsáhlé výstavy?
Chtěl jsem ukázat spoluobčanům, že i
v Březnici jsou lidé, kterým nedají barvy
spát. Na výstavě se spolupodílím s malířkou Antonií Tomanovou a s manžely
Vachatovými. Velkou inspirací pro utvoření výstavy byla vstřícnost majitelů
sportovního centra Vitality, a v neposlední řadě je to i určitá forma pokračování
kalendáře Březnicko v obrazech, který
jsem na příští rok vydal.
Používáte řadu výtvarných technik, od nichž se však zcela odlišuje
obraz, před nímž stojíme…
Vystavuji originály i kopie akvarelů,
oleje, pastely, perokresby, obrázky kreslené tužkou, uhlem nebo tuší. Jen jediný
je jiný – jde o napodobeninu intarzie. Tu
používali truhláři nebo řezbáři na povrchovou úpravu starožitného vykládaného
nábytku. A právě touto technikou je celý
obraz včetně labutí vytvořen.
Kdy jste s malováním začínal?
Rád jsem kreslil už od dětství a vždycky jsem chodil do výtvarného kroužku.
Vzpomínám na pana učitele Bartůňka,
který mě oslovoval „ty můj malíři“ a dával moje obrázky na školní výstavy. Od-

mala jsem navštěvoval i písmomalířskou
dílnu pana Dragouna, který nikdy neřekl, že bych překážel. Naopak jsem mu
směl pomáhat a moc mě to bavilo. A od
barev jsem už nikdy neodešel. Po lakýrnických a písmomalířských školách v
Plzni a Lysé nad Labem jsem jako voják
absolvoval dvouleté dálkové školení výtvarníků v Hradci Králové, a už tehdy
jsem v případě potřeby ilustroval povídky. Jsem rád, že jsem celý život mohl

dělat to, co se mě bavilo, v práci, která se
mi stala koníčkem.
Z vašich obrazů dýchá pohoda. Je
to tak?
Možná, ale kromě malování mě baví i
zahrada, a chvílemi je toho moc. Ale
myslím si, že tyto činnosti tak trochu
patří k sobě, a občasný shon v životě se
zřejmě na mých obrazech neprojevuje.
Kde jinde než ve Vitality se mohli
lidé s vaší tvorbou seznámit?
V roce 2005 jsem měl samostatnou výstavu v březnickém infocentru, a každoročně se moje obrazy, stejně jako obrazy
dalších současných malířů, objevují v infocentru na tematických výstavách. V dobách dávno minulých jsem se jako mladík zúčastnil krajského kola Soutěže tvořivosti mládeže, kde už tehdy byl jeden
z mých obrázků vítězný.
Některé vystavené obrázky jste
použil i do kalendáře Březnicko v
obrazech na příští rok...
Kalendář spojuje dvě užitečné myšlenky v jeden celek. Pohledem na něj se lidé
orientují v čase a současně na obrázcích
uvidí známá místa, k nimž se možná
váže část jejich života nebo třeba jen
vzpomínka. Březnicko v obrazech je i
malým katalogem mé výtvarné činnosti.
Stálá výstava výtvarných prací současných březnických malířů je v Tenisovém
centru Vitality v Březnici otevřena denně od 13 do 22 hodin.
Text a foto: Dana Řondíková
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NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ STROMEČEK
je název soutěže, která již
pátý rok přilákala do Městské knihovny a Infocentra
velké množství návštěvníků.
Před několika lety jsem
podobnou soutěž shlédla
v Příbrami, kde byly stromečky vystaveny přímo na
náměstí. Velmi se mi tento
nápad líbil. Ačkoliv v Příbrami tradice nevydržela,
jsem moc ráda, že v Březnici
získala velkou oblibu. Ceny
stromečků jsou stále vyšší a
výroba ozdob je také mnohdy nákladná. Proto si vážíme zapojení všech soutěžících do této akce a každým
rokem se snažíme všechny odměnit. Vyhlásit vítěze je těžké,
protože stromečky jsou každý rok krásnější a velmi nápadité.
A tak výběr vítěze necháváme na Vás návštěvnících. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se účastní a podporují
tak trochu netradiční aktivitu. Jedná se o učitele SOŠ, ZŠ, MŠ
a jejich žáky a rodiče. V letošním roce zasíláme poděkování i do
Domu dětí a mládeže Příbram členům kroužku paličkování,
kteří se do naší soutěže také zapojili.
Gratulujeme letošnímu vítězi třídě 2.AS a 2.CS - 1. skupině
z VOŠ a SOŠ Březnice.
Pro příští rok připravujeme k 6. ročníku jedno další překvapení. Věřím, že díky spolupráci Vás všech budeme s touto krásnou vánoční tradicí pokračovat.
Tuháčková Dana
ředitelka MěKZ Březnice

Baráčnická obec „BOZEŇ“ Březnice
Vás srdečně zve na

BARÁČNICKÝ
BÁL
24. ledna 2009 ve 20 hodin
Kulturní dům Hlubyně
K poslechu a tanci hraje
Studio „ K“ z Písku
řídí pan J. Kozák
Národní kroje a svéráz vítány
Vstupné 80,J. Bimr
rychtář

H. Bimrová
syndička

Baráčnická obec ,,Bozeň“ Březnice
děkuje za finanční podporu městu Březnice na rok 2008.
J. Bimr, rychtář

Vítězný stromeček 2.AS a 2.CS - 1. skupiny z VOŠ a SOŠ
Březnice.
Foto Městská knihovna
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PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2009
(Předběžný plán akcí…)
Středa – neděle KINO
(celoročně)
První středa v měsíci
KINO – MŠ, MC
(mimo červen – září)
Vydávání Březnických
novin (celoročně)

BŘEZEN
• 2. 3. Pořad pro děti MŠ – Vanda a Standa
• 6. 3. Kulturní pořad pro ZŠ
• 12. 3. BHV – koncert vokálního souboru – GENTLEMEN SINGERS
• 10. 3. Pasování prvňáčků na čtenáře
• Velikonoční nadílka od zajíčka 2. MŠ
Městská knihovna a Infocentrum

LEDEN
• 9. 1. Maturitní ples SOŠ Březnice
• 16. 1. Maturitní ples SOŠ Březnice
• 24. 1. Ples Baráčnické obce – KD Hlubyně
• Divadelní představení pro MŠ

• MĚSÍC KNIHY A INTERNETU – připojení k celorepublikovým akcím
• Výstava starých fotografií pana Arnošta Fürsta
• Bohumil Hrabal - autorská výstavka knih

• Zimní sporty – tematická výstavka knih

Dětské oddělení knihovny
• 2. 3. Pasování prvňáčků
na čtenáře
• 4. 3. KBP pro 1. ročníky
ZŠ Březnice
• 30. 3. Vyhlášení soutěže
o nejhezčí pomlázku

Dětské oddělení knihovny

DUBEN

• „Knihocválání aneb cvalem z knížky do knížky“ – soutěž
• 29. 1. KBP(knihovnicko-bibliografická příprava) pro
žáky 3. tříd

• 9. 4. BHV – koncert komorního souboru PRAŽSKÉ
DECHOVÉ TRIO
• 14. 4. Členská schůze Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR
• 24. 4. Kulturní program pro MŠ
• Jarní koncert souboru Capella flauta
• Čarodějnice aneb Filipojakubská noc v MŠ

Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava asambláží (látkové koláže) paní Renaty Dehn
• Vyhlášení 3. ročníku výtvarné soutěže „S paletou za
všemi krásami světa…“ téma r. 2009 Zátiší

ÚNOR
• 12. 2. BHV –
Zahájení 39. koncertní sezóny 2009
– Kateřina Englichová
– koncert vynikající harfistky
• Kulturní program pro ZŠ,
kouzelnické vystoupení pro MŠ
• Zájezd do divadla
• 21. 2. Hasičský ples
• 27. 2. Ples pivovaru Březnice
• Zájezd do divadla
• Karneval pro děti 2. MŠ
• 24. 2. Členská schůze ZO KSČM
Městská knihovna a Infocentrum
• 3. ročník soutěžní výstavy
Ludvíka Kuby na téma
„S PALETOU ZA VŠEMI
KRÁSAMI SVĚTA…“
• Jindřich Šimon Baar – autorská výstavka knih
Dětské oddělení knihovny
• 18. 2. KBP pro 2. ročníky ZŠ Březnice
• 27. 2. Vyhlášení soutěže „Knihocválání…“

Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava kroužku paličkování při Domu dětí a mládeže
Příbram „Kouzlo paličkované krajky“
• Velikonoční výstavka
• Svátky jara – Velikonoce – tematická výstavka knih
Dětské oddělení knihovny
• 6. – 10. 4 Výstavka velikonočních pomlázek
• „Nocování s Andersenem“

KVĚTEN
• 1. 5. Prvomájový koncert Rožmitálské Venkovanky
ZO KSČM
• 5. 5. Kladení věnců
• 7. 5. BHV – Koncert komorního
souboru PUELLA TRIO
• 9. 5. Jezdecké závody
na Xaverově
• Den matek – oslavy různých
spolků (besídka MŠ, Baráčníků)
• Divadelní představení pro MŠ a zahradní slavnost
s rodiči
• Žákovská vystoupení ZUŠ
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Městská knihovna a Infocentrum

ZÁŘÍ

• Výstava malíře Vladimíra Mencla „Česká krajina“
• Rozkvetlá zahrada – tematická výstavka knih

• 5. 9. Taneční kurz
– zahájení
• Výstava pro malé i velké
– Lego v KD
• Mistrovství ČR v časovce dvojic
• „Srdíčkový den“
• 26. 9. Jezdecké závody na Xaverově

Dětské oddělení knihovny
• Jarní hry dětí podle Josefa Lady – beseda pro 1. ročníky
• 14. 5. „Malování na chodníku“ – 5. ročník soutěže

ČERVEN
• 1. 6. Dětský kulturní program
• Oslavy dne dětí – různé spolky,
organizace
• Zápis do tanečního kurzu 2009
• 13. 6. Jezdecké závody
na Xaverově
• 23. 6. Členská schůze ZO KSČM
• 25. 6. „ČAROSTŘELEC“ Zájezd do divadla – Český
Krumlov
• Absolventské koncerty ZUŠ
• Výstava prací žáků výtvarného oboru
• 29. 6. „DĚTI DĚTEM“ – kulturní pořad ZŠ spojený
s prodejní výstavou výrobků žáků
• Rozloučení s předškoláky 2. MŠ

1/2009

Městská knihovna a Infocentrum
• Čeština, náš mateřský jazyk – tematická výstavka
knih
• Výstava zájmové a mimoškolní činnosti ZŠ
Dětské oddělení knihovny
• 16. 9. KBP pro 4. roč. ZŠ Březnice
• 23. 9. Vyrábíme draky. Beseda o historii pouštění draků

ŘÍJEN

Dětské oddělení knihovny

• Taneční kurz
• 8. 10. BHV – Koncert netradiční formace
SHADOW QUARTETT
a Štěpán Švestka
• 10. 10. Prodloužená 1.
• 13. 10. Členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami
• Zájezd do divadla
• 27. 10. Členská schůze ZO KSČM
• Soutěže…

• Knihy na prázdniny – výstavka

Městská knihovna a Infocentrum

Městská knihovna a Infocentru
• Výstava k výročí založení Hasičského sboru v Březnici
• Dějiny umění – tematická výstavka knih

ČERVENEC
• Zápis do tanečního kurzu 2009
• 4. 7. Jezdecké závody v Bělčicích
• Filmový festival…
Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava výrobků klientů Ústavu sociální péče Mačkov
• Jan Neruda – autorská výstavka knih
Dětské oddělení knihovny
• Individuální přístup – prázdninové využití knihovny

SRPEN
• 1. 8. EVA A VAŠEK
– POUŤOVÁ TANEČNÍ
ZÁBAVA
• Příprava BHV 2010
a tanečního kurzu 2009 + zápis
• 22. 8. Jezdecké závody
na Xaverově
• „CIKÁNSKÝ BARON“
– Zájezd do divadla
– Český Krumlov
Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava výrobků klientů ÚSP Mačkov
• Křížem krážem republikou - tematická výstava knih
Dětské oddělení knihovny
• Prázdninové využití knihovny

• „TÝDEN KNIHOVEN“ – připojení k celorepublikovým akcím
• Výstava obrazů a fotografií Josefa Vimra a jeho vnučky Renaty Molové
• Karel Poláček – autorská výstavka knih
Dětské oddělení knihovny
• „Týden knihoven“ – celorepublikové akce (čtení nonstop, amnestie…)
• 1. 10. KBP pro 5. roč. ZŠ Březnice
• 22. 10. KBP pro 6. roč. ZŠ Březnice

LISTOPAD
• 7. 11. Prodloužená 2.
• 12. 11. BHV – Ukončení sezóny 2008 koncertem
mladého umělce
Tomáš Kolář – lesní roh
• 28. 11. „VÁNOČNÍ PLES MěKZ“ - ukončení tanečního kurzu
• 29. 11. ZAHÁJENÍ ADVENTU
• Předvánoční jarmark
Městská knihovna a Infocentrum
• Výstava obrázků, koláží a fotografií
Lubomíra Zelnera
• Prodejní výstava keramiky
• Vyhlášení 6. ročníku soutěže
„NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ STROMEČEK“
Dětské oddělení knihovny
• Veršujeme s podzimem – soutěž ke Dni poezie
• 4. 11. KBP pro 7. roč. ZŠ
• 26. 11. KBP pro 8. roč. ZŠ
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PROSINEC
• BIG BAND
– vánoční koncert
• Mikulášské besídky
různých spolků
• VÁNOČNÍ KONCERT
• Žákovské koncerty ZUŠ
• Vánoční koncert
Komorního orchestru ZUŠ
• Vánoční koncert souboru Capella flauta
Městská knihovna a Infocentrum
• 6. ročník výstavy „NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ
STROMEČEK“
• Prodejní výstava keramiky
• „VÁNOCE V BŘEZNICI“ – další tradiční ročník tématicky zaměřené výstavy a kulturních programů
• Den pro dětskou knihu
• Pečujeme o své zdraví – tematická výstava knih
Dětské oddělení knihovny
• 9. 12. KBP pro 9. roč. ZŠ Březnice
• Beseda o historii dětské knihy

BŘEZNICKÉ NOVINY
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V plánu akcí pro rok 2009 jsou prezentovány pouze informace těch pořadatelů, kteří nám je poskytli do uzávěrky tohoto čísla novin.
Děkujeme všem, kteří nám svou koncepci zaslali:
Jezdecký klub Březnice, SPCCH ČR, ZUŠ Březnice, 1. a 2. MŠ
Březnice, ZO KSČM a Baráčnická obec Bozeň Březnice. Tyto
získané informace jsme využili i pro webovou prezentaci, kterou
pro některé realizujeme.
S ohledem na to, že ostatní pořadatelé v průběhu tří
měsíců informace nedodali, jedná se pouze o přibližný
přehled plánovaných akcí. O některých změnách a dalších programech zařazených dodatečně, Vás budeme
průběžně informovat v 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 zaktualizována. Materiály můžete odevzdávat v Infocentru. Na setkání s Vámi v roce
2009 se těší všichni zaměstnanci MěKZ Březnice a organizátoři ostatních akcí.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ

POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008

Oslavy k 70. výročí založení březnické Baráčnické obce „Božeň“.

450. let od založení Lokšanské knihovny.

Novoroční výstupna Stráž.

Představení poutníka Hrocha na březnickém náměstí.
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Sportcentrum

RESTAURACE
U HOŠKŮ

Breznice

Vás zve

2 tenisové haly ➩ hodina od 260,- Kč
tenisová škola

➩ kvalifikovaní trenéři,
stálé nábory

ubytování

➩ dvoulůžkové pokoje,
kapacita 28 osob

kafeterie

➩ příjemné posezení
pro 70 osob

tenis shop

➩ WILSON, PRINCE,
tenis servis,
testovací centrum
tenisových raket

sportovní a firemní akce, oslavy
sobota 7. 3. 2009 NOHEJBALOVÝ TURNAJ
- 4. ročník • Turnaj tříčlenných týmů o putovní pohár
v kategorii rekreační hráči (od 8.30 hod.)
Sportcentrum Vitality, Sadová ulice 746, 262 72 Březnice
Tel. 318 543 329 • E-mail: info@tenisova-skola.cz
www.tenisova-skola.cz
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k posezení
ve stylové restauraci
ul. Blatenská 55, BŘEZNICE
Otevírací doba
PO - PÁ 10.00 - 22.00 hod.
SO 11.00 - 24.00 hod.
NE 11.00 - 22.00 hod.

Objednávky na tel. 774 419 250
Zde si můžete v klidu vychutnat
českou bohatou kuchyni s poctivými porcemi,
speciality na žhavých pánvích
Díky skvělé kuchyni, rychlé obsluze
a nabídce obědových menu, na kterých si pochvalují
zaměstanci okolních úřadů a firem.
Restauraci si také můžete rezervovat na
firemní večírky, rauty, narozeniny nebo svatební hostiny.
Pivní zahrádka je otevřena za pěkných slunečních dnů,
kde se scházejí přátelé zrzavého moku.

P ř i j m e spolehlivého pracovníka

Dělník – řidič k zajištění služeb
Požadujeme:
ochotu pracovat
kladný přístup k práci
spolehlivost
řidičský průkaz minimálně skupiny B
Nabízíme:
zaměstnání na HPP
odpovídající platové podmínky
příspěvek na stravování
práci v malém kolektivu
možnost rozšíření řidičského průkazu
Nástup možný ihned, nebo po dohodě

Kontakt:
1. březnická komunální s. r. o.
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Telefon 777 119 788
E-mail: prvnibk@volny.cz

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
Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
ÚNOR 2009 – 19. ledna 2009 ve 12 hod.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Nabízíme pronájem vytápěné haly po celkové rekonstrukci
s vjezdem a dostatečným manipulačním prostorem v okrajové
části Rožmitálu pod Třemšínem.

Budova je vybavena - plastovými okny, dveřmi a vraty; vrata
do skladu jsou vysouvací na elektřinu; podlahy betonové;
v celém prostoru je rozveden elektrický proud o napětí 220V
i 380V; možnost připojení telefonu a internetu. Areál je oplocen
a v noci osvětlen.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Další příjem vhodný i pro partnerské dvojice.
(Nejedná se o ruční práci ani erotické služby.)
Tel. 732 100 371.
 Hledáme aktivní lidi pro rozjezd projektu (další
příjem). Tel. 723 100 371.
 Vedlejší příjem – vhodné pro aktivní lidi, kteří
se nebojí vyšších příjmů. Tel. 723 100 371.
 Mudr. Antonín Boltnar, stomatolog. praxe,
o z n a m u j e změnu telefonního čísla v ordinaci Březnice od 1. 1. 2009.
Nové tel. číslo 774 674 854.
 P R O D Á M byt 3+1, osobní vlastnictví, 78 m2,
cena 990 tisíc Kč. Tel. 777 199 920.
 Z A D Á M domácí práci ketlování růženců.
Nutný dobrý zrak. Tel. 732 206 497.
 P R O D Á M garáž u autobusového nádraží.
Tel. 723 122 126.
 P R O N A J M U byt 2+1. Tel. 724 607 110.

Lyžařská škola SOPTÍK
Nabízíme českou školu lyžování a snowboardingu pro děti,
mládež i dospělé pod vedením kvalifikovaných instruktorů.
V souboru pěti jednodenních kurzů se naučíte základním
dovednostem, paralelní oblouky a ti zkušenější si procvičí
carving. Cena obsahuje dopravu a výcvik.
(Lyžařská střediska v Železné Rudě)

Termíny kurzů:
14.12.08, 28.12.08, 25.1.09, 1.2.09, 22.2.09
Cena jednoho kurzu: 500,Veškeré potřebné informace najdete na:
www.skisoptik.cz
Kurzy lze absolvovat i jednotlivě, při objednání tří a více
kurzů sleva 10%. Výuka bude probíhat od 10 do 16 h.
s hodinovou pauzou na odpočinek a občerstvení.
Kontakt a přihlášky:
Výuka:
Jan Jindřich
724 758 074
Organizace: Hana Jindřichová 724 171 977
e-mail: skisoptik@seznam.cz
POZOR!!! • Účastníci kurzu mají při zapůjčení nebo koupi
vybavení ve SKI CENTRU 10% slevu

SKI CENTRUM

HORSEFEATHERS BOARD SHOP

Příbram VI
Klatovská 20
Tel. 777 291 212
WWW.SUPERSKI.CZ

Plzeň
Rožmitálská 128
WWW.FSHOP.CZ

www.skisoptik.cz
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Vážení příznivci volejbalového sportu. Volejbal je v posledních letech sport velmi oblíbený. Nyní se trénuje v Březnici 5x
v týdnu ve čtyřech výkonnostních skupinách! Každý si může
vybrat, jaká výkonnostní skupina mu vyhovuje.
V Březnici i v okolí se pořádá velké množství turnajů. Některých se účastníme i my.
Rok 2008 pro nás „z áčka“ byl rokem nejúspěšnějším za posledních 10 let. Ze 14 turnajů jsme byli 7x na prvním místě, 4x
jsme získali medaili a 3x jsme byli bez umístění.
Rok 2008 jsme začali 4. místem na turnaji v Klatovech.
Medaile nám smolně utekla o pouhé 2 míče!

3. 5. Jince. V Jincích jsme prohráli ve finále s Příbramskými Houbami.
31. 5. Rožmitál – opět jsme si odvezli 1. místo
14. 6. Sedlice – v tomto turnaji, kam jsme poslali „mladé“, jsme
byli na 6. místě.
29. 6 – 30. 6. Celostátní turnaj v Olomouci! Zde jsme reprezentovali Střední Čechy ČASPV (česká asociace - sport pro
všechny). Z 12 krajů jsme se umístili na pěkném 4. místě.
Medaile nám utekla „o fous“. Škoda.
14. 7. Milín pořádal 1. turnaj s mezinárodní účastí. Zde jsme si
vybojovali 1. místo.
2. 8. Lčovice. Na tento tradiční, náš oblíbený turnaj, jsme dali
dohromady 2 družstva. V kategorii nad 50 let jsme skončili na
krásném 3. místě. Ve druhé kategorii jsme skončili na místě
druhém.
23. 8. Sušice. Moc pěkný turnaj v krásném prostředí. Finále
jsme po boji prohráli s Radotínem.
10. 9. jsme pořádali oddílový turnaj v „deblech“. Tentokrát jsme ho obohatili o Kuličkyádu a o Nohejbal. Hlavně při
nohejbalu byla veliká legrace. Škoda, že byla taková zima.
4. 10. Turnaj žen v Rožmitále! Byl to náš první turnaj žen.
Skončili jsme na 2. místě.
28. 10. Turnaj mixů v Rožmitále - 1. místo.
17. 11. Turnaj mužů v Rožmitále. Po dlouhé době byli kluci
na turnaji mužů. Po velkých bojích se Sedlicí a s Příbramským
Sokolem – … další vítězství!
28. 11. Okresní přebor ASPV v Příbrami. V tomto turnaji jsme
zvítězili a postoupili jsme do krajského kola do Nymburku.

19. 1. 2008 jsme pořádali 10. ročník turnaje „Březnická 10“. Porazili jsme Plzeň, Prahu, Tachov, Příbram a poprvé
jsme v tomto turnaji zvítězili a tímto jsme začali naše vítězné
tažení v turnajích Mixů (4 muži a 2 ženy na hřišti).
9. 2. jsme jeli, oslabení o jednoho muže, na turnaj na Přimdu.
Nastoupili jsme 3 muži a 3 ženy (jedna střídala), což je veliký
handicap. Díky naší snaze jsme neztratili ani set a ač to nikdo
nečekal, zvítězili jsme! Viz foto.
23. 3. Turnaj v Rožmitále pod Třemšínem – 1. místo
27. 3. Turnaj v Plzni – 3. místo
12. 4. Klatovy – na tomto turnaji nám uteklo první místo opět
o 2 míče. Ve třetím setu jsme prohráli 13 : 15.

INFORMACE
JEZDECKÉHO KLUBU
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám na prahu roku 2009 popřál hlavně pevné zdraví. Zároveň si dovoluji poděkovat všem
příznivcům jezdeckého sportu, kteří nás pravidelně podporují
jak finančně tak výpomocí. Děkuji městu Březnice, které každoročně pravidelně přispívá na činnost JK.
V letošním roce budeme přádat patery jezdecké závody. Počínaje letošním rokem, jsme se rozhodli využívat novou formu
jezdeckých závodů, kterou ČJF umožňuje. Touto formou je kategorie „hobby“, která dává možnost startovat též nelicencovaným jezdcům. Soutěže budou probíhat na výškách 80 - 110cm.
Na závěr bude vždy tradiční terénní parkur.

6. 12. Krajský přebor v Nymburku. Po velkém boji jsme ve finále porazili Nymburk. Předtím jsme porazili Kutnou Horu, Kolín, Mladou Boleslav… Vybojovali jsme putovní pohár a možnost v příštím roce pořádat krajské kolo ČASPV u nás.
20. 12. ukončíme naši turnajovou sezónu na turnaji, který pořádá Sokol Příbram.
31. 1. 2009 pořádáme již 11. ročník turnaje „Březnická
10“. Koná se v teniscentru Vitality. Hraje se celý den, přijte
se podívat. Bude to pěkný volejbal. Přijedou družstva z Příbrami, Rožmitálu, Tachova, Plzně, Jinec, Milína, Hvožan!
Pokud máte někdo zájem o tuto pestrou hru, přijte se na nás
podívat. Na jaře se bude hrát na antukovém hřišti na stadionu,
můžete si třeba vytvořit svou vlastní volejbalovou skupinku.
Volné hrací dny jsou v pondělí a ve středu.
Pište na mail a.kocarkova@seznam.cz.
Alice Kočárková
Volejbalový klub Březnice

ÚSPĚCH BŘEZNICKÉHO VOLEJBALU
Již se stalo tradicí, že postupujeme z okresního kola ČASPV
(asociace – sport pro všechny) ve volejbalových mixech do kola
krajského. 6. 12. 2008 jsme jeli na krajský přebor do Nymburka.
Postupně jsme porazili družstva z Mladé Boleslavi, Kutné
Hory, Kolína a do finále jsme se probojovali s Nymburkem.
Po velkém boji jsme získali zlato, putovní pohár a možnost pořádat krajský přebor v příštím roce v domácím prostředí.
Děkujeme tímto panu Endrstovi z Příbrami za to, že ač mu
bude 87 let, pořádá vždy vzorně okresní kolo a svou vitalitou
nás všechny inspiruje.
Volejbalový klub Březnice

Termíny: 9. května, 13. června, 4. července v Bělčicích,
22. srpna, 26. září. Místem konání bude farma Xaverov.

N a v š t i v t e n a š e We b o v é s t r á n k y, j s o u n a a d r e s e
www.breznice.cz

Na závěr si Vás dovoluji na naše akce co nejsrdečněji pozvat.

Na levé straně dole si zadáte spolky a sdružení, potom volejbalový klub AVK Březnice. Zde se dovíte všechno o naší činnosti!

Zbyněk Novotný, předseda JK Březnice
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INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - tradiční obor s novým názvem
V současnosti vrcholí na SOŠ Březnice práce na dokončení
nového školního vzdělávacího programu (ŠVP) oboru Informační technologie. Od 1. 9. 2009 bude pod tímto označením vyučován tradiční obor Výpočetní technika. Co nového čeká budoucí
studenty?
Obor Výpočetní technika byl ve své původní podobě poplatný době svého vzniku. Osnovy a učební plán vznikaly v polovině
devadesátých let. Od té doby však výpočetní technika urazila
pořádný kus cesty.
Školní vzdělávací program připravený podle nových standardů umožnil škole na jedné straně zahrnout do výuky nejnovější
poznatky z oblasti informačních a komunikačních technologií,
na straně druhé pak zbavit obor některých předmětů, které
byly povinnou součástí starého učebního plánu, ale vlastní přípravu absolventů na budoucí zaměstnání počítačového specialisty příliš nepodporovaly. V rámci oboru Informační technologie tak vznikl pod názvem Výpočetní technika školní vzdělávací program, který zohledňuje požadavky zaměstnavatelů na
technicky orientovaného odborníka, jehož znalosti hardware
i software nejsou povrchní ani dílčí, nýbrž hluboké a komplexní. Zkrátka odborník, který „se vyzná“.
Podstatný rozdíl „staré“ Výpočetní techniky a „nových“
Informačních technologií je zejména v rozsahu, který je ve výuce věnován programování, informačním a komunikačním technologiím, počítačové grafice a ekonomice. Počet hodin programování vzrostl dvojnásobně (2 hodiny týdně v každém ročníku), ekonomice je v našem ŠVP věnován téměř trojnásobně větší prostor, než je standardem stanovené minimum. Všechny

odborné předměty, zejména informační a komunikační technologie, budou i nadále vyučovány v menších skupinách studentů,
formou samostatné práce s důrazem na praktické dovednosti,
s vysokou mírou individuálního přístupu k žákům. Cílem je,
aby na konci studia měli požadované dovednosti všichni žáci;
rozdíl mezi výborným a dobrým žákem pak bude pouze v rychlosti, s jakou dokáže řešit běžně se vyskytující problémy s hardware i počítačovými programy a dále v tom, jak si poradí v mimořádných situacích, které při provozu výpočetní techniky
nastávají jen výjimečně. Individuální přístup k žákům a rovnoměrnější rozložení odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů do ročníků přispěje také ke snížení počtu neprospívajících
žáků, kteří občas doplatili na příliš obtížný první ročník studia
původního oboru.
Významnou součástí nového ŠVP je orientace vzdělávání na
získání nejrůznějších oprávnění, které usnadní našim absolventům vstup do praxe. Jedná se zejména o mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk Academia, který osvědčuje značnou profesionalitu žáka při práci s grafickým softwarem Autodesk
Inventor. Díky poměrně výrazné specializaci našeho ŠVP na
grafické systémy mají možnost získat zmíněný certifikát
všichni žáci oboru Informační technologie..
Zájemce zveme na den otevřených dveří, který se koná ve
čtvrtek 15. ledna 2009 od 14 do 17 h. Kromě zmíněného
oboru budou uchazečům podány informace o dalších středoškolských oborech Agropodnikání, Rostlinolékařství i Sociální
péče – sociálněsprávní činnost.
P. Čámský, zást. ředitelky

NEOTRAVUJME SE, SOUSEDÉ!
Člověk si říká, jaké má štěstí, že žije na venkově, uprostřed
přírody, kde je čistý vzduch, málo aut a spousta zeleně. Jenže...
Na venkově má spousta lidí rodinný dům, ve kterém bohužel
topí nekvalitními tuhými palivy a dokonce odpadky, a proto
tady v podzimních a zimních měsících často zažívám pocit
„to snad ani není možné!“ – nevidím přes čmoud, který se valí
z jediného komína a zamořuje celou ves nebo městskou čtvrt.
Jindy zase kouř není moc vidět, ale je to štiplavý zápach,
ze kterého mě škrábe v krku, a já tuším, že tady pár sobeckých
jedinců ničí zdraví a možná i život několika desítek či stovek
jiných lidí. Takže v tomhle mají velká města paradoxně výhodu
- mají centrální vytápění a lidé si nemohou do svých kamen
házet, co se jim zamane. Vždy ona je také kvalita vzduchu na
venkově podle dostupných údajů v zimě horší než kvalita vzduchu ve velkém městě! Spalování nekvalitních paliv a odpadů
v domácnostech se považuje za největší plošný zdroj dioxinů
a dalších jedů. Domácnosti znečišují ovzduší nejvíce hned po
automobilech – často těmi nejjedovatějšími látkami jako jsou
arzén či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky.
Takže, sousedé, poj me se podívat na to, jaké to má důsledky, když „topíme“ něčím, čím se topit nemá. Bude to výlet do
chemie, které sice většina z nás moc nerozumí, ale čemu určitě
rozumíme, jsou zdravotní problémy, které spalováním odpadů
či nekvalitního topiva způsobujeme – a to nejen sami sobě!
Spalováním PVC (např. lino), nápojových kartónů
a chemicky ošetřeného dřeva (starých palet, dřeva
z demolice, rozbitého nábytku, dřevotřísky) vznikají silně jedovaté dioxiny, furany a další chlororganické látky. Ty jsou
rakovinotvorné, jejich dlouhodobé působení vede k poškození
imunitního a nervového systému, ke změnám hormonálního
systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí – způ-

sobují tedy i neplodnost. Tyto
látky se dlouhodobě hromadí
v těle. Při spalování PVC
navíc vzniká
fosgen, který ve
vysokých koncentracích vede
k poleptání slizFoto: Linda Klvaňová
nic a smrti, při
nižších koncentracích vede k onemocněním dýchacích cest. Výrobky z PVC
je lepší vůbec nekupovat, i když ho nespalujete, během jejich
použití se z nich totiž uvolňují škodlivé ftaláty. Tyto látky
poškozují především ledviny a játra. Hromadí se v těle a následkem mohou být vrozené vady dětí. Podle světové zdravotnické organizace jsou ftaláty ještě škodlivější než nechvalně
známé polychlorované bifenyly. Při spalování plastů (igelitek, pytlíků, lahví a obalů) z polypropylénu (PP), polyethylénu (PE) a PET stejně jako při spalování gumy
vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které jsou
rakovinotvorné a mají i mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se
hromadí v těle. Spalováním gumy se uvolňují i oxidy síry,
které dráždí dýchací cesty a ve vyšších koncentracích způsobují
poškození plic. Spalování dřevotřísky, koberců a tapet má
rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, způsobuje alergie. Uvolňuje se při něm hlavně formaldehyd. Při
spalování polystyrénu (PS) se uvolňuje styren, který je
(pokračování na str. 17)
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(dokončení ze str. 16)
rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho spalinám ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese. Při
spalování celobarevných letáků a časopisů a nápojových kartónů se uvolňují těžké kovy, které jsou toxické a rakovinotvorné. Mohou způsobovat vrozené vady. Spalováním
listí, trávy a plastů se uvolňuje oxid uhlenatý, který je jedovatý, váže se na hemoglobin a zabraňuje přenášení kyslíku
krví. Spalováním umělých textilií vzniká čpavek, který
dráždí oči, sliznice nosu, způsobuje nevolnost a bolesti hlavy.
Kromě toho vzniká kyanovodík, který způsobuje škrábání
v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě. A konečně
spalováním pneumatik vznikají mimo jiné jedovaté polyaromatické uhlovodíky.
Jak vidíme, při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek,
dokonce více než v průměrné spalovně. Domácí kotle a kamna
nemají drahá zařízení na čištění spalin. Spaliny nejen že tak
otravují vzduch, ale ani nedoletí daleko. Pokud máte zahrádku,
je pravděpodobné, že s tím, co jste prohnali komínem, se znovu
setkáte na svém talíři. Pálením odpadu nejvíce poškozujete
sebe a děti, ale také své nejbližší okolí. Děti, těhotné ženy,
starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním
onemocněním jsou na jedy v ovzduší nejcitlivější.
Pálení odpadů v kamnech a kotlích je navíc zakázáno, majitel má totiž podle zákona o ovzduší povinnost spalovat pouze
palivo předepsané výrobcem. Pokud někdo zamořuje okolí tmavým či páchnoucím kouřem, je možné podat stížnost na obecní
úřad. Podle zákona o ovzduší je možné, že viníka postihne pokuta až 150 000 Kč.
Ta k ž e p r o s í m , n e o t r a v u j m e s e , s o u s e d é !

Mgr. Linda Klvaňová, ekocentrum Zelená pumpa

BUĎTE PĚSTOUNY
S NATAMOU.
DOSTANETE VÍC.
• Potřebné informace a znalosti
• Poradenství „šité“ vám na míru
• Pomoc, když ji potřebujete
Natama – Institut rodinné péče
Natama je kvalitní nadstavbou státního systému

Ozvěte se nám:

www.natama.cz
info@natama.cz
tel. 222 733 307
Orlická 9, Praha 3

Vážení spoluobčané,

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA v BŘEZNICI
Vám přeje hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce.
V roce 2009 si Vám dovolujeme nabídnout tyto
služby:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc a podpora při podávání jídla
a pití
20,-Kč/hod
- pomoc při oblékání a svlékání
20,-Kč/hod
- pomoc při prostorové orientaci
20,-Kč/hod
- pomoc při přesunu na lůžko
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
C)poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pro dvojici
- pomoc při přípravě jídla a pití
- podání jídla a pití

20,-Kč/hod
20,-Kč/hod
20,-Kč/hod
9,-Kč denně
10,-Kč denně
20,-Kč/hod
20,-Kč/hod

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid v domácnosti
50,-Kč/hod
- údržba domácích spotřebičů
50,-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
Těší se na vás pečovatelky:
Alice Kočárková, Blanka Nedvědová, Marie Houšková,
Helena Sirotková a vrchní sestra Lenka Labudová.
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132
Telefon: 318 682 770, mobil: 723 450 265

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
V POČAPLECH
Již tradiční Mikulášskou diskotéku pořádala obec Počaply dne 5. 12. 2008 v místní hasičárně.
Děti se bavily, tančily a napjatě čekaly na Mikuláše,
anděla a čerty.
Když uslyšely cinkání zvonečku,
utichly. Některé s obavou, některé se
slzičkou v oku, čekaly co se bude dít.
Do sálu vběhli dva čerti a za nimi
vstoupil Mikuláš s andělem. Dětem za
básničky rozdávali balíčky a nakonec
se s nimi rozloučili a přislíbili účast
i příští rok.
Text a foto Hana Koňasová
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Sněhulákoviny
Dne 4. 12. 2008 navštívily děti z prvních tříd dětské oddělení
Městské knihovny v Březnici. Čekalo je zimní čtení pohádek sněhulákem Hajdulákem, ale nejenom to. Soutěžilo se, stavěl se sněhulák
z kostiček a na závěr přišel Hajdulákův host – čert Breburda. Přinesl
dětem sladkosti. Šlo o čerta velice mírumilovného, ale některé děti
jen těžko sbíraly odvahu dojít si pro sladkou odměnu. Nakonec se
vše zvládlo, a i ty bázlivější dětičky podrbaly návštěvu mezi rohy.
Za dětské oddělení MěK
Hedvika Fořtová

KULTURA/VOLNÝ ČAS

1/2009

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

Kuřecí nudličky s nivou
60 dkg kuřecího masa
10 dkg šunky
1 pórek
2 dcl kuřecího vývaru
10 dkg nivy
1 smetana ke šlehání (250 ml)
mandle
grilovací koření
polévkové koření (sypké)
zelená petrželka
olej
Kuřecí maso nakrájíme na nudličky, okořeníme a na pánvi zprudka opečeme na rozehřátém oleji. Přidáme nakrájenou šunku na nudličky, pórek na kolečka a chvíli restujeme.
Přidáme nivu, necháme prohřát a přilijeme kuřecí vývar,
po té smetanu a krátce povaříme.
Posypeme petrželkou a sekanými mandlemi.
Vhodné přílohy: vařené brambory, hranolky, krokety, čínské nudle aj.

Foto: Městská knihovna

T Ř I K R Á L OVÉ
V časech, kdy ještě neexistovaly počítače a jiné technické vymoženosti,
obsáhlo moudro celého světa sedm
lidí. Říkalo se jim sedm mudrců a
všichni si jich velmi vážili. Tito muži
znali velká tajemství a dokázali říci,
proč, jak a kdy se co stane. Požívali takovou úctu, že je lidé považovali za
krále, i když jimi všichni nebyli.
V nultém roce našeho letopočtu se měla objevit na nebi jasná hvězda, která je dovede na místo, kde se narodí král všech králů. Každou
noc pozorovali nebe a začali konat přípravy na dalekou pou. A jedné
noci zazářila hvězda, která byla jiná než ostatní. Sedm mudrců se
vydalo na cestu, každý z jiného koutu světa. Sedm karavan se pomalu blížilo k hoře Vítězství, kde se měli sejít a dále pokračovat společně.
Olaf – král chladné a nehostinné Země fjordů. Za nekonečným ledem a dlouhou stepí se objevilo zelené údolí plné hojnosti. Ani Olaf,
ani muži z jeho průvodu nic tak krásného v životě neviděli. Zůstali.
Na tajemnou hvězdu zapomněli.
Igor – král ze Země řek. Yen Hui – mudrc z Říše nebes. Lionel
z Navarry – mudrc, kníže a básník. Také tito muži, pod vlivem různých okolností, na hvězdu zapomněli nebo pro ně vyhasla.
Dalším byl Melichar - perský král. Hvězdu nespouštěl z očí a dnem
i nocí pokračoval v cestě. Kašpar - král indický, věděl, že ho čeká
daleká pou a nechtěl se opozdit. Nejstarším a nejmoudřejším byl
král Arabů – Baltazar, který cestoval se svým věrným sluhou. A tak
se stalo, že se na hoře Vítězství sešli jen tři králové – Melichar, Kašpar a Baltazar. Nebe se před nimi otevřelo a v jasné záři sestoupili
na zem andělé, kteří v rukách nesli kometu.
Na úpatí hory se chtěli mudrcové před další cestou očistit u pramene, kde rostlo sedm kmenů – olivovník, vinná réva, myrta, cypřiš,
citrónovník, cedr a jedle. Čtyři z nich usychaly. Pochopili, že zbylí
čtyři mudrcové již nedorazí. Když se obřadně omyli, spojili se do jedné karavany a vydali směrem k Betlému. A hvězda jim opět svítila
na cestu.
Tříkrálová sbírka proběhne v období od pátku 2. ledna do
neděle 11. ledna 2009. Tuto veřejnou sbírku pořádá Charita Česká
republika.
Čerpáno: Vánoční příběhy pro potěchu duše, Portál
Připravila Petra Bartoníčková

Těstovinový salát z kuřecího masa
25 dkg kuřecího masa
1 balíček těstovin (vrtule, mašličky)
1 hrášek v konzervě (cca 125 g)
1 červená paprika
1 žlutá paprika
1 zelená paprika
1 šlehačka
3 lžíce kečupu
1/2 celeru
sůl, pepř
Těstoviny uvaříme a necháme vychladnout.
Přidáme osmahnuté kuřecí maso nakrájené na nudličky, předvařený, rozmixovaný, a vychlazený celer. Potom vsypeme najemno nakrájené papriky, hrášek, sůl, pepř a zalijeme svařenou a vychlazenou
šlehačkou s kečupem.
Můžeme přidat také žampiony, kapie, kukuřici nebo jiné přísady
dle vaší chuti.
www.fiftyfifty.cz/Recepty-z-kureciho-masa-2277404.php
Redakce

Hezký dárek pro nejmenší jste si mohli vybrat při prodeji
knih, který probíhal v rámci Dne pro dětskou knihu v Městské
knihovně a Infocentru.
Foto: Městská knihovna
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

7. 1. – 30. 1. – výstava asambláží paní Renaty Dehn (asambláž je
výtvarná technika, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou
dimenzi, dalo by se říci, že je trojrozměrnou obdobou koláže)

■

Vyhlášení 3. ročníku výtvarné soutěže „S paletou za všemi krásami
světa…“, letos na téma Zátiší

■

Tématická výstavka knih – Zimní sporty

Dětské oddělení na ZŠ
■

Knihocválání aneb cvalem z knížky do knížky
- soutěž pro I. i II. stupeň ZŠ

■

Výstavka knih k tématu soutěže

■

29. 1. - KBP pro 3. ročníky

Městské kulturní zařízení Březnice
a Městská knihovna a Infocentrum

Vás zvou na výstavu

Renaty Dehn
od 7. ledna do 30. ledna 2009
v prostorách
Městské knihovny a Infocentra
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Městské kulturní
Soutěž je vypsána
12345678901234567890123456789012123456789012345
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zařízení, Městská knihovna,
ve třech kategoriích:
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Infocentrum
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a Městské muzeum
I. KATEGORIE DĚTÍ 6 až 12 let
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II. KATEGORIE MLÁDEŽ 12 až 18 let
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III. KATEGORIE 18 let a výše
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VYHLAŠUJÍ
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12345678901234567890123456789012123456789012345
Své kresby, akvarely, oleje
III. ROČNÍK VÝTVARNÉ
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
můžete nosit v průběhu měsíce
SOUTĚŽE
LUDVÍKA
KUBY
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ledna 2009 do
„S PALETOU ZA VŠEMI
12345678901234567890123456789012123456789012345
Městské
knihovny a Infocentra.
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KRÁSAMI SVĚTA…“
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12345678901234567890123456789012123456789012345
V únoru budou obrázky
12345678901234567890123456789012123456789012345
Na téma:
vystaveny
a vybrány ty nejlepší.
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
„ZÁTIŠÍ“
Vítězné obrázky budou odměněny.
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Robbins David L. – Cesta svobody
– autentický příběh hrdinství prostých
vojáků zapojených do největší logistické
operace v dějinách
Eden Dorothy – Učitelská dcerka
– milostný příběh z pera slavné australské autorky
Haran Elizabeth – Západ slunce
nad Edenem – příběh, který se odehrává v nehostinné horké části Austrálie
Gage Nicholas – Řecký oheň – strhující příběh osudové lásky věhlasné
operní divy Marie Callasové a řeckého
lodního magnáta Aristotela Onassise, jednoho z nejbohatších mužů světa
Gibbon Rachel – Řekni mi pravdu
– hlavní hrdinka romantického příběhu
přijíždí do malého města uprostřed rezervace v Idahu hledat ztracenou tvůrčí jiskru
a zapomenout na nevydařené manželství
Matthewsová Carole – Když se lásce lepí smůla na paty – zamilovat se
není vždycky snadné…
Loukotková Jarmila – Liána smrti
– dobrodružný román odehrávající se v
pralesích Amazonky
Lowell Elizabeth – Plameny v ráji
– milostný příběh z krásné slunné Havaje
Gibson Rachel – Sex, lži a rande
přes internet – rande přes internet
může být vzrušující, ale zároveň nebezpečné; člověk nikdy neví, kdo sedí na
opačné straně
Slavík F. A. – Rožmitál pod Třemšínem – publikace vydaná při příležitosti 775. výročí založení města a 540. výročí zahájení cesty pana Jaroslava Lva
z Rožmitála Z Čech až na konec světa
Olič Miroslav – Dobříš – město na
Zlaté stezce; publikace o Dobříši a jejím
okolí
Podbrdsko XV. – další vydání sborníku SOA Příbram (2008)
Poradce 13/2008 – živnostenský zákon – úplné znění k 1. 7. 2008
Poradce 1-2/2009 – zákoník práce –
úplné znění zákona po posledních novelách s komentářem
Dobrylovská Dominika – Klíč k určování bylin – 333 nejběžnějších bylin
na území ČR
Sladký Jiří – Írán plný mučedníků
– z edice Lidé a země
Černý Pavel – Manuál obranné
střelby – základní střelecké dovednosti
Ruman Michal – Konopí – staronový
přítel člověka
Klein Shelley – Nejkrutější tajné
společnosti v dějinách – v moderním
světě, kdy televize a internet umožňují
okamžité spojení po celé zeměkouli, získávají tajné organizace nový význam
Tabášek Arnošt – Cesta k modlitbě aneb textař Petr Rada vypráví –
vzpomínky na textaře Petra Radu a neopakovatelnou dobu v české kultuře
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

4. 1. neděle v 18 hodin

9. 1.

RUDÝ BARON
„Jeho největším vítězstvím byla láska…“ Film
s titulky popisuje válečná léta legendárního německého pilota z první světové války Manfreda
von Richthofena a natáčel se převážně v České
republice.
Vstupné 44 Kč 129 minut Přístupno

7. 1. středa v 18 hodin

TOBRUK
„Jedna válka. Jedna bitva. Jeden osud…“ Československé válečné drama Václava Marhoula.
Herci museli prodělat krátký, ale tvrdý vojenský
výcvik a žili při natáčení v krušných podmínkách…
Vstupné 42 Kč 102 minut Doporučeno od 15 let

11. 1. neděle v 18 hodin

QUANTUM OF SOLACE

16. 1.
29. 1.

Maturitní ples SOŠ – 4.A, 4.B
KD 19 hodin
Maturitní ples SOŠ – 4.CS
KD 19 hodin
Veřejné zasedání zastupitelů
KD přísálí 17 hodin

PRODEJNÍ AKCE: 23. 1. KD – sál
24. 1. KD – sál

VÝSTAVA
v Městské knihovně a Infocentru

7. 1. – 30. 1. - výstava asambláží
paní Renaty Dehn

E

Foto Městská knihovna

Městské kulturní zařízení Březnice
a Nadace Český hudební fond

Pokračování strhujícího dobrodružství Jamese
Bonda z filmu CASINO ROYALE.
Vstupné 42 Kč 107 minut Doporučeno od 15 let

E

Vás zvou na 39. koncertní sezónu 2009

BŘEZNICKÉ
HUDEBNÍ VEČERY 2009

14. 1. středa v 18 hodin

DĚTI NOCI
Český psychologický film zkoumá především
ženské city. Odehrává se v pražském Karlíně.
V hlavních rolích Martha Issová a Jiří Mádl.
Vstupné 39 Kč 85 minut Doporučeno od 15 let

12. února

18. 1. neděle v 18 hodin

12. března

POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu
vztahů a hodnot. Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí
a šarmem dopouštějí drobných podrazů, lží
a nevěr.
Vstupné 42 Kč 106 minut Doporučeno od 15 let

9. dubna

21. 1. středa v 18 hodin

RALYE SMRTI
„Kdo přežije, vyhraje…“ Americký akční thriller s titulky plný efektních triků a děsivých závodních monster…
Vstupné 42 Kč 105 minut Doporučeno od 15 let

7. května

25. 1. neděle v 18 hodin

VY NÁM TAKY ŠÉFE!
Česká komedie z prostředí prestižní reklamní
agentury. Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová,
Jiří Langmajer, David Kraus…
Vstupné 42 Kč 92 minut Přístupno

8. října

28. 1. středa v 18 hodin

HELLBOY II.: ZLATÁ ARMÁDA
„Zachránit svět je pekelná dřina.“
Americký komiksový dobrodružný horor plný
„pohádkových“ příšer a monster.
Vstupné 42 Kč 120 minut Doporučeno od 12 let

12. listopadu

Dětské představení:
9. 1. v 9 hodin

O STUDÁNCE S ŽIVOU VODOU

Nový sólový recitál vynikající harfistky
Kateřina ENGLICHOVÁ
Reprezentační sál MěÚ
Koncert vokálního souboru
GENTLEMEN SINGERS
!!! Sál KD Březnice !!!
Koncert komorního souboru
PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
Zdeněk RYS – hoboj
Pavel LANGPAUL – fagot
Tomáš KNAPP – klarinet
Reprezentační sál MěÚ
Koncert komorního souboru
PUELLA TRIO
Terezie FIALOVÁ – klavír
Eva KAROVÁ – housle
Markéta VRBKOVÁ – violoncello
Reprezentační sál MěÚ
Koncert mladého umělce spojený
s netradiční formací
SHADOW QUARTETT
Štěpán ŠVESTKA – violoncello
Marek ŠVESTKA – akordeon
Ondřej PLHAL – housle
Michal FRANTA – kontrabas
Reprezentační sál MěÚ
Koncert mladého umělce
Tomáš KOLÁŘ – lesní roh
Klavírní doprovod bude upřesněn později
Reprezentační sál MěÚ

Všechna koncertní vystoupení se uskuteční vždy v 19 hodin. Vstupné 50 a 30 Kč.

D

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.

1/2009

KULTURA/VOLNÝ ČAS

D

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 2 vyjde 27. 1. 2009 – uzávěrka
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