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VOŠ a SOŠ

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA STRÁŽ
Pokud se něco koná podruhé, můžeme hovořit o tradici. Proto i letošní novoroční výstup na Stráž lze označit za tradiční.
Po kratších i delších cestách sem přišlo několik stovek lidí.
V cíli je opět přivítaly fanfáry trubačů a nechybělo ani občerstvení - čaj, grog, svařené víno, káva i opékané uzeniny. Mnozí se
v mrazivém dnu ohřáli u ohýnku. Ovšem to nejdůležitější, proč
se zde lidé scházejí, je možnost potkat se na začátku roku se
svými sousedy i známými, zhodnotit uplynulé měsíce a popřát
si všechno nejlepší do následujících dnů. Všechno nej a velké
poděkování patří všem, kteří akci zorganizovali.
První zasedání zastupitelů v roce 2009 se uskutečnilo po
uzávěrce těchto novin, a tak informace o jednání najdete až
v březnovém čísle.
Přesto bych se ještě vrátila k některým událostem roku
2008.
V Zadním Poříčí bylo na řece Skalici vybudováno zařízení,
které automaticky monitoruje tok vody a upozorňuje na zvyšující se hladinu a tím i blížící se povodeň. Jde o hlásný profil
povodňové služby kategorie B a jeho provozovatelem je Povodí
Vltavy.

Novoroční výstup na Stráž.

3x foto Městská knihovna

Stanice automaticky odesílá varovné SMS při zvýšení vodní
hladiny. Toto upozornění o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity dostane i město. Zpráva přijde na telefon
starostky, která je předsedkyní povodňové komise. Další informace získají i zástupci obcí po toku Skalice. Vznikne tak větší
časový prostor pro přijetí potřebných protipovodňových opatření. Od uvedení zařízení do provozu zatím žádná výstražná
zpráva naštěstí nepřišla, ale kdo ví, jarní období se blíží.

SMS zprávy pro občany
Březnice zřídila v březnu loňského roku novou službu pro
obyvatele - hromadné rozesílání krátkých textových zpráv na
mobilní telefony. Je to zadarmo a přihlásit se může každý, stačí poslat na telefonní číslo 605 733 680 zprávu ve tvaru
ik brez registruj. Pokud nebudete se zasílanými informacemi spokojeni, jednoduše se odhlásíte. Na stejné číslo zašlete
zprávu ik brez odregistruj. Zatím informace na telefon dostává 103 občanů.
A k čemu zprávy slouží? Jednoduše a rychle upozorňují občany například na to, že neteče voda nebo že se vypne proud. Využívá je i město ke komunikaci se zastupiteli. Za tři čtvrtě
roku město zaplatilo za tuto službu necelé čtyři tisíce korun.

Z á c h r a n k a vyjíždí skoro třikrát
denně
V polovině loňského roku ukončila činnost na březnické poliklinice lékařská pohotovost. Od října zde vzniklo středisko
Rychlé záchranné služby Středočeského kraje. A množství zásahů potvrdilo, že požadavky starostů na zřízení záchranky byly
opodstatněné. Za poslední čtvrtletí roku 2008 vyjela celkem
212krát. V říjnu měla 67, v listopadu 72 a v prosinci 73 případů.
Podobná čísla lze očekávat i v letošním roce, nebo od 1. do 14.
ledna pomohli lékaři 38 lidem.
(pokračování na straně 2)
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Informace pro občanská sdružení
a sportovní kluby

Hledají se dva strážníci
Potřeba zajistit ve městě pořádek a bezpečnost občanů
stále roste. Na konci roku proto zastupitelé odsouhlasili
zvýšení počtu městských strážníků ze tří na čtyři. Ale
nelze čekat, že by se už v těchto dnech objevili v ulicích
města. Chybí totiž vhodní kandidáti.
Město se delší dobu potýká s nedostatkem strážníků
a už půl roku zaměstnává pouze dva. A to i přesto, že
proběhla dvě výběrová řízení. Navíc se od ledna 2009
ještě zpřísnily požadavky na kandidáty. Ti musejí mít
složenou maturitní zkoušku.
Podobný podstav má ale i státní policie, a proto se
obce nemohou spoléhat na její pomoc.
Víte o někom, kdo by byl dobrým městským strážníkem? V těchto novinách najdete opět inzerát, že město
přijme dva.
Jana Krajmerová
starostka

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
rada schválila
• uzavření nájemní smlouvy na zahrádku u jatek o velikosti 90 metrů čtverečních s J. K. z Březnice. Nájem je
obvyklý, 2 koruny za metr čtvereční a rok.

Občanská sdružení a sportovní kluby, které budou žádat
město o příspěvek na činnost pro rok 2009, musí doložit:
• doklad o registraci: stanovy, registraci MV ČR,
přidělení IČO
• doklad o čísle účtu (1. strana smlouvy s peněžním
ústavem)
• zmocnění osoby, která je oprávněná jednat za organizaci (plná moc, či usnesení valné hromady)
• účel, na který budou finanční prostředky použity
Žádosti přijímá podatelna, nebo je zašlete poštou na Městský
úřad v Březnici, Náměstí 11 do 27. února 2009.

Počet občanů města Březnice a jejích částí k 1. 1. 2009

Počet celkem

3 568

Muži

1 742

Ženy

1 826

Děti do 15 let
Březnice

547
3 341

Bor

61

Dobrá voda

28

Martinice

61

Přední Příčí

50

• dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem a SOŠ a VOŠ
Březnice, který ji prodlužuje o rok. Předmětem je nájem
pozemků v lokalitě Hlubyňská, na kterých žadatel hospodaří.

Zadní Poříčí

27

Počet cizinců s trvalým pobytem
k 1. 1. 2009

29

• ukončení nájemní smlouvy k 31. březnu 2009 na provozovnu TIPSPORT, kterou provozuje Hotel Javor,
s. r. o. Zároveň rada schválila zveřejnění záměru pronájmu těchto nebytových prostor o velikosti 43,69 metrů
čtverečních za cenu 350 korun za každý metr a rok.

Průměrný věk občanů

41 roků

Muži

39 roků

Ženy

42 roků

• opravu přepadu na požární nádrži v Boru a objednání nového výpustného zařízení v roce 2009.

Děti narozené v roce 2008

33

• pronájem pozemku o výměře 1128 metrů čtverečních
pro Společenství vlastníků domu číslo 556 v ulici Obránců míru. Parcela bude využívána jako zahrádka a cena
je opět 2 koruny za metr čtvereční a rok.

• přechodné parkování aut u řeky Vlčavy pro Základní
kynologickou organizaci Březnice. Příjezdová cesta ke
cvičišti je neprůjezdná, protože se zde staví nové kurty.
Zároveň byla stanovena podmínka, že bude na místní
silnici zajištěn průjezdu v šíři alespoň tři metry.
• rada byla seznámena se statickým posudkem, který hodnotí stav kolen u domu číslo 468 Na Odboji.
Dům byl privatizovaný, ale kolny jsou stále majetkem
města. Jejich havarijní stav však vyžaduje řešení.
Odbor správy majetku proto osloví tři firmy, aby
předložily nabídku na demolici stavby včetně likvidace suti.

V roce 2008 bylo v Březnici a okolí uzavřeno 62 sňatků.

PODĚKOVÁNÍ
Již se stalo tradicí, že se paní učitelka Markéta Duspivová
spolu s dětmi ze své třídy stará o výzdobu v hale v domě
s Pečovatelskou službou v Březnici. Dělají to velice vkusně
a nápaditě.
My jí chceme touto cestou poděkovat. Výzdoba dělá radost
nejen obyvatelům DPS, ale všem příchozím do tohoto
domu. Přij te se podívat, budete si připadat jako na
výstavě.
Pečovatelská služba Březnice
Rožmitálská 132, tel: 318 682 770
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SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ MěÚ Březnice
informuje:
Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo zřízení pracoviště STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
v Březnici pro konzultaci, odborné poradenství a preventivně
výchovné služby pro děti i mládež a i pro rodiče psychologicko
terapeutickou péči. Součástí práce střediska jsou i psychotesty
k výběru povolání, napřimování vztahů v rodině, jednorázové
poradenské intervence i psychologické podpory v obtížných
životních situacích apod.
Forma práce je ambulantní, zájemci dochází na skupinovou
nebo individuální schůzku po domluvě s psychologem.
Pracoviště SVP bude v budově Základní umělecké školy
Březnice, Náměstí čp. 2 v přízemí.
Psycholog – PhDr. Jana PTÁČKOVÁ (ředitelka SVP Příbram)
bude mít na zdejším pracovišti od 2. 2. 2009, 1x za 14 dní
v pondělí, od 12 do 18 hodin konzultační den. Upřesnění najdete na informační desce města, v informační skříňce
a v čekárně sociálního oddělení, v Městské knihovně a Infocentru a také v sídle SVP Březnice.
Telefonické informace na čísle 318 403 166 nebo přímo na
SVP Pb. VIII. – 318 632 266.

INFORMACE KE ZŘÍZENÍ INSTITUTU „VEŘEJNÁ SLUŽBA“
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi umožňuje
od roku 2009 využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový
institut „veřejná služba“. Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím dávek osobám, které
nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto prostředky si nemohou z objektivních důvodů zvýšit.
Veřejná služba tak doplňuje zachování pracovní dovednosti
u osob dlouho setrvávajících ve stavu hmotné nouze vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby. Pro změny v systému pomoci v HN platí: Ten, kdo
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pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje a ten, kdo se
snaží, se musí mít lépe než ten, kdo je pasivní.
Zavedení institutu veřejné služby rozšíří možnosti příjemců
dávek, resp. osob v hmotné nouzi, vymanit se z nepříznivé situace, popř. obdržet dávku pomoci v HN ve vyšší částce než člověk, který je méně aktivní.
Obec při zřizování veř. sl. zváží možnosti, které pro organizování veřejné služby má k dispozici. Tato je zabezpečována
v samostatné působnosti obce. Zákon v souvislosti se zavedením institutu veřejné služby ukládá nové povinnosti jednotlivým správním orgánům (např. krytí pojistného, uzavření pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, závazek poskytnout ochranné pracovní prostředky apod.).
Podrobná a obsáhlá informace o institutu veřejné služby
byla podána také na prosincovém zasedání zastupitelstva. Zastupitelé dlouze diskutovali o možnostech, zvážili všechna pro
i proti a rozhodli se NEZŘÍDIT institut „veřejná služba“
v našem městě.
Marcela Pinkavová
Vedoucí sociálního oddělení MěÚ Březnice
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vážení spoluobčané,
pečovatelská služba Březnice rozšířila ceník o tyto fakultativní služby:
1.
2.
3.
4.

Dohled nad dospělým člověkem
Příprava léků a kontrola jejich užití klientem
Objednání a donáška léků
Dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.

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

Nový ceník je zveřejněn i na webových stránkách Města Březnice.
V případě zájmu nás kontaktujte na této adrese:
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132,
Telefon: 318 682 770, 607 625 475, 723 450 265.
Lenka Labudová
vrchní sestra PS

Město Březnice vyhlašuje výběrové řízení na funkci
strážníka Městské policie Březnice
Požadavky:
- tělesná zdatnost a duševní způsobilost
- věk minimálně 21 let
- státní občanství České republiky
- maturita
- trestní bezúhonnost a spolehlivost
- řidičské oprávnění na osobní vozidla
- práce na PC
- schopnost samostatného rozhodování
- schopnost práce v kolektivu
- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti

K přihlášce je nutno doložit:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná
ních a odborných znalostech
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce)
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
výběrového řízení

Přihláška musí obsahovat:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- kontaktní spojení
- podpis uchazeče

Lze ji odeslat na adresu:
Městský úřad Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice,
nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice.

Přihlášku je nutno podat písemně v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – městská policie“.

Termín podání přihlášek je do 13. března 2009 do 12 hodin.

Jana Krajmerová, v.r.
starostka
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SPCCH INFORMUJE
DNE 11. února 2009 proběhne v DOMEČKU na
Náměstí č. 17 od 10 do 16 hodin měření osteoporózy.
Cena je 180,-Kč, stejná od r. 2007. Přihlášku podejte v Městské knihovně a Infocentru.
Můžete se hlásit na ozdravný pobyt v Mariánských Lázních ve dnech od 10. do 16. května 2009. Přihlášky
přijímá paní Marie Konvicová. Doprava zajištěna, ubytování, plná penze, pokoj 2. kategorie za 3.810,-Kč, pokoj 1. kategorie za 5.820,- Kč.
Doporučení seniorům od policie ČR.
A máme tu opět zimní radovánky, spousta lidí odjíždí na
rodinnou rekreaci. Dnes si přečtěte:
Jak zabezpečit majetek
- Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce
nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste
doma.
- Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo
různých mechanických zábranných prostředků jako jsou
např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, vrchní
přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka
dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
- Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromagnetickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných
domků, v nové panelové výstavbě).
- Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte
přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt
kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
- Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle
nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi
apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.
- Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto
informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání
s pojišovnami při likvidaci pojistné události.
- Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
- Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit
přídavným zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické alarmy či imobilizéry
zapalování.
Tak to je dnes vše a příště se setkáme u posledního dílu
na téma: Jak se chovat v silničním provozu.
Za ZO SPCCH připravila Jana Štefanová

VZPOMÍNKY
Vyřite pozdrav poslední...
Tiše žil, tiše odešel.
Dne 29. 12. 2008 ukončil životní pou v kanadském
Vancouveru, kde žil od roku 1950, březnický rodák pan
Jaromír Krotký. V posledních letech často navštívil rodné
město, na které rád vzpomínal.
Všem, kteří věnují tichou vzpomínku děkuje
bratr Jaroslav s rodinou.
3. ledna 2009 zemřel ve věku nedožitých 80-ti let vynikající dětský lékař Jáhen MUDr. Karel Rek.
Do Březnice přišel v září 1965 a dlouhá léta zde působil. Mezi občany byl jako lidumil velice oblíben.
Nezapomeneme.

Z MĚSTA
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Přestupky za rok 2008 - z činnosti
komise k projednávání přestupků
Komise k projednávání přestupků je zvláštním orgánem starostky města. Tato komise jedná a rozhoduje vždy v tříčlenném
složení, a to za předsednictví osoby s právnickým vzděláním
nebo osoby se zvláštní odbornou způsobilostí.
Naší komisi bylo v loňském roce doručeno k projednání 67 přestupkových případů.
Byly to přestupky:
• proti pořádku ve věcech územní samosprávy (porušení povinností stanovených ve vyhláškách obcí)
• proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy veřejného
činitele, neoprávněné založení skládky nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa, rušení nočního klidu)
• proti občanskému soužití (urážky na cti a jiné úmyslné hrubé porušení občanského soužití)
• proti majetku (převážně krádeže)
Z přestupků, o kterých bylo naší komisí rozhodnuto uložením
sankce, již několik let převažují přestupky proti občanskému
soužití a proti majetku.
Celkem byly v roce 2008 uloženy pokuty v částce 30.000,- Kč,
které z větší části pachatelé dobrovolně uhradili. Neuhrazené
pokuty jsou spolu s neuhrazenými náklady přestupkového řízení předávány k vymáhání finančnímu odboru našeho úřadu.
Náklady přestupkového řízení jsou stanoveny paušální částkou
a činily celkem 9.000,- Kč.
Kromě přestupků, které nám přísluší projednávat ve správním
obvodu Městského úřadu Březnice, projednáváme přestupky za
další obce.
Na základě veřejnoprávních smluv projednáváme přestupky za
obce: Volenice, Počaply, Nestrašovice, Starosedlský Hrádek.
Krajský úřad rozhodl, že projednáváme přestupky za obce:
Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Chrást, Svojšice, Tušovice a Tochovice.
Při své činnosti musí komise dodržovat ustanovení přestupkového zákona, správního řádu a dalších právních předpisů. Její
činnost je kontrolována Krajským úřadem Středočeského kraje.
Každý případ vyžaduje nestranné posouzení po stránce právní
kvalifikace přestupku, osoby pachatele a okolností případu.
Některé složitější případy konzultujeme s nadřízenými orgány.
Složitost problematiky vidíme i v tom, že komise by se měla
kromě platných právních předpisů řídit i názory a stanovisky
krajského úřadu a ústředních orgánů státní správy. Nebývá výjimkou, že se i jejich názory mění.
Z uvedeného vyplývá, že problematika přestupkového řízení
není jednoduchá, což pociují nejen členové přestupkové komise, ale i řadoví občané.
Z vlastní zkušenosti víme, že některé případy by bylo vhodnější a účinnější vyřešit vzájemnou dohodou mezi občany bez asistence úřadů. Oznámením věci orgánům Policie vždy začíná
proces, který musí být ve většině případů ukončen přestupkovou komisí bez ohledu na to, zda si strany spolu přejí či nepřejí
ve věci dále pokračovat. To platí zejména u přestupků urážek
na cti, u kterých je povinností správního orgánu, aby se pokusil
strany usmířit. Nezanedbatelné nejsou ani náklady přestupkového řízení, které přestupková komise ukládá ve většině případů v částce 1.000,- Kč. Za komisi k projednávání přestupků:
Dagmar Nesvedová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom jménem klientů Domova poskyt. soc.
služeb poděkovali paní Marii Rousové za chvoj a sušené
květiny, které jsme mohli použít k vlastní výrobě
vánoční dekorace.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ ÚNOROVÉ
PRANOSTIKY
ÚNOR
byla slavnostně otevřena poliklinika OÚNZ v Březnici se dvěmi ordinacemi obvodních lékařů, odděleními zubním, interním, gynekologickým, chirurgickým. Dále zde byla dvě dětská oddělení a rentgen.

Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.

5. 2. 1982

se konal koncert skupiny netradiční dechovky Velkopopovické kozlovky.

Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima
jistě. Pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě
v blízku dlívá.

6. 2. 1984

v Sokolovně vystoupili sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory.

Je-li Hromnice světlý den, budou konopě
i len.

7. 2. 1948

zemřel v Praze malíř Bohumil Ullrych. Některá jeho díla jsou vytavena v galerii Ludvíka Kuby.

Když na Hromnice ze střech teče, zima
dlouho se povleče.

10. 2. 1884

se konaly Šibřinky Sokola ve spolkových místnostech Jana Krejčího.
Výnos z akce byl určen ve prospěch Okrašlovacího spolku v Březnici.

Co si únor zazelená - březen si to hájí, co
si duben zazelená - květen mu to spálí.

11. 2. 1978

pořádal OT TJ Březnice turistickou akci „Zimní přechod Brd“.

Svatá Apolena bývá mlhou zahalena.

15. 2. 1973

proběhl v sále hotelu Vlčava III. abonentní koncert Kruhu přátel
hudby. Účinkovali Jiří Boušek – flétna, Libuše Váchalová – harfa,
Jana Jonášová – soprán.

Na svatého Valentinka sej přísadu do
záhonka.

19. 2. 1949

zemřela v Praze akademická malířka prof. Anna Sequensová, kterou
v roce 1919 náhoda přivedla do Dobré Vody. K tomuto místu přilnula a skoro 40 let se sem každoročně vracela. Mnoho jejích akvarelů
pochází právě z Dobré Vody, Boru i Březnice.

5. 2. 1962

26. 2. 1977

uspořádal tenisový oddíl TJ ve všech prostorách Sokolovny „Sportovní karneval“.

Čerpáno z Březnických zpravodajů.
Připravila Kateřina Štěrbová

Svatá Veronika seká ledy z rybníka.

Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho hned.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí,
obohatí.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.
Zdroj internet
Připravila Kateřina Štěrbová

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKOU MALÍŘKU PROF. ANNU SEQUENSOVOU
„Narodila jsem se, abych svými obrazy zobrazovala naši českou krajinu
a těšila dodnes vaše oči uměleckým pohledem na mé květiny, portréty
i fotografie, kterými jsem zachytila dnes již ztracená místa v Čechách, na
Moravě i v cizině, a abych tak předávala poselství své krásné citlivé duše
našim současníkům.“
To vše by se dalo říci velmi zkráceně o akademické malířce prof. Anně
Sequensové, nar. 17. 2. 1872 v Benešově, žákyni prof. Schikanedra, první
české profesorce kreslení na vyšší dívčí škole v Praze, která dlouhou
dobu žila a tvořila v Praze na Smíchově, nyní Malé Straně, kde také
před 60 lety dne 19. 2. 1949 zemřela. Pochována je na Olšanských
hřbitovech.
Inspiraci pro svoji tvorbu nacházela především při svých vycházkách se
svými přáteli po okolí Dobré Vody u Březnice, kterou navštěvovala pravidelně od r. 1909. Z tohoto období pochází i řada jejích perokreseb,
významných pro poznání kraje.
Některá její díla jsou také v depozitáři muzea v Březnici. Fotografie
jsou uchovávány pro svou historickou hodnotu v depozitářích muzeí
v Praze, Písku, Příbrami i Brně. Vzpomínky na ni zůstávají v srdcích pamětníků.
Ukončit tuto vzpomínku na tuto krásnou a laskavou ženu lze pouze
jejími slovy, kterými se ve své literární tvorbě obracela na své následovníky: „Myslím, že se najde po mně následovník, který vám to všechno
dovede podati lépe. Těšila bych se z toho velice, a proto na konec vyslovuji přání: Vivat sequens!“
Jitka Žbirková, Praha 5
Příspěvěk do Březnických novin zaslala paní Jitka Žbirková z Prahy, která
s malířskou bydlela ve stejném domě a patrně byla i její poslední malou žačkou.

Obrázek z knihy Anny Sequensové
„Skizzy slovem i obrazem z Dobré Vody u Březnice“
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a postavení sloupu na vrcholu Stráže. Do upravených míst, která jsou památná i krásná, budeme rádi chodit a snad si budeme
i uvědomovat, že nejkrásnější lidskou vlastností je vzájemná
pospolitost a radost z díla, které je nejen vyjádřením úcty
k předkům, ale oslovuje i dnešního člověka, vede k zamyšlení.
PhDr. Jaroslav Kozlík

B U D E N Á M Ě S T Í V Y PA DAT L É P E ?

Jaroslav Krotký - Zámek přes most, akvarel 2005

Ještě jednou kříže
Když jsme se sešli v hojném počtu 28. října minulého roku na
Vinici, kde byl v tomto dnu vztyčen nový dřevěný kříž a za několik dní nato druhý u silnice za Předním Poříčím směrem na
Pňovice, uvědomili jsme si jejich význam, i to že nejde o pouhou symboliku, ale o konkrétní obsah. Čím to je, že nám dnes
vadí, co bylo před lety opomíjeno a vědomě ničeno? Je to snad
tím, že se více snažíme vážit minulosti, snažíme se pochopit
své předky, znát jejich radosti i bolesti? Jaké kříže nesli celý
svůj život, aniž by reptali? Kde nacházeli jistotu a duševní vyrovnanost? Nevíme, nebo jen tušíme. Podle pamětníků stával
na Vinici, v jejím středu na rozcestí kříž. Kdo ho postavil? Snad
se někdy z pramenů dovíme. V roce 1968 bylo z tohoto kříže
již jen torzo. Tehdy na Vinici pracovali slovenští dělníci. Řádila
chřipka a oni zůstali zdraví. Z vděčnosti Bohu postavili kříž.
Plynula léta a Josef Tomášek zjistil, že po kříži, který přetrval
roky, nezbylo nic, ani vyhloubený kámen, do něhož byl zasazen.

Foto: Arnošt Fürst
Postaral se s celou skupinou (jak popisuje v BN č. 1, str. č. 4)
o jeho obnovení. Je vyroben z dubu a impregnován olejem
z technického konopí. Kříž vyrobil truhlář Petr Stehlík, stejně
tak i druhý, který byl z podnětu K. Bláhy z Předního Poříčí postaven v blízkosti obce. Občané si všimli, že kříž se rozpadl,
zůstalo jen svislé břevno. Stával kdysi v poli, ale po kolektivizaci, kdy se políčka zcelovala, byl přemístěn k silnici, kde již
nepřekážel v obdělávání pole. Kříž byl postaven na památku
náhlého úmrtí ženy na blízkém poli. Jak vidět, každý kříž něco
sděluje. Je dobře, že se v dnešní době našla skupina lidí, kteří
si vzali jako své předsevzetí nejen obnovit kříže, boží muka
a jiné památky, ale také pečovat o přírodu, která je v okolí našeho města opravdu krásná. Nečekají na odměnu, nebo je těší
výsledek vykonané práce. Ta je vidět nejen v obnově křížů

Když jsem v Březnických novinách (1/2009) nalezl odstavec
týkající se plánovaných změn březnického náměstí, zmocnilo
se mne jisté znepokojení, které vyústilo v tyto řádky. Má se
totiž jednat o „jeho kompletní přestavbu“ odhadem za padesát
miliónů korun. Dá se tudíž předpokládat, že za tyto peníze nezůstane na náměstí „kámen na kameni“.
Jisté je, že dlažba chodníků je někde nerovná. Tam, kde zůstaly
zachovány původní dlažební kameny, vypadají chodníky lépe
oproti místům, která byla vydlážděna před pár desítkami let.
To by stálo za jistou nápravu. Zřízení dnes běžných bezbariérových přístupů má své oprávnění. Též dobré osvětlení je potřeba. Naproti tomu dosavadní celková koncepce náměstí je vynikajícím architektonickým dílem, jehož estetická hodnota je
mimořádná. Představuje nadčasový funkční celek. Například
na klidovou zónu již bylo vhodným způsobem původně pamatováno.
Nutno v této souvislosti připomenout, že nynější podoba náměstí nevznikla nějakým náhodným vývojem. Dnešní náměstí navrhli architekti Kittrich a Hrubý z Prahy, kteří zde projektovali
mimo jiné např. školní budovu.
Projekt nynějšího náměstí vznikl v roce 1937. Náměstí bylo pojato velkoryse: počítalo se s parkovištěm (již tehdy, kdy automobilismus byl v počátcích!), zelenými pásy před radnicí a zeleným
zátiším před okresní hospodářskou záložnou (dnes pošta), kde
byla též kašna s vodotryskem. Tak v podstatě vypadá náměstí do
dnešní doby. Následné úpravy nebyly sice nejšastnější, ale celkový ráz byl zachován.
Vadou na kráse ovšem nyní jsou fasády domů, které jsou natřeny nevhodně volenými barvami. Vzniká dojem, že mnohé domy
byly natřeny tím, co bylo zrovna po ruce a bez ohledu na to,
jaké barvy jsou okolo. Zdá se, že památkáři v tomto případě
projevili mimořádný nezájem. Nicméně tato vada se pořád ještě může napravit poměrně snadno!
Náměstím byla v roce 1938 završena významná éra rozvoje
města v době tzv. první republiky, nebo že stavební rozvoj
města na řadu let zastavila druhá světová válka. Bohužel další
stavební činnost v 80. letech již se svojí hodnotou vůbec s prvorepublikovou érou srovnávat nedá. Z hlediska urbanistického
Březnice těmito zásahy bohužel velice utrpěla.
Současný obecně rozšířený postup při různých rekonstrukcích,
kterých jsme na řadě míst svědky, probíhá nešastně. Často jsou
při nich vynaloženy nesmírné prostředky, ale bohužel je také
odstraněno mnohé z toho, co má svoji hodnotu a je funkční, přičemž to nové nesnese srovnání s předchozím z hlediska kvality
provedení ani vzhledu.
Kéž by k něčemu takovému v Březnici nedošlo! Doufejme, že
firma, která má zpracovat projekt nového řešení náměstí projeví dostatek respektu k dílu svých předchůdců, bude na něj
s citem navazovat a nebude se pouze snažit, aby naše náměstí
vypadalo nějak „jinak“. Náměstí je po dlouhá léta vizitkou
města a lze bez nadsázky říci, že březnické náměstí je jeho
chloubou! Za povšimnutí stojí, že volba na jeho projektanty,
zmíněné architekty Kittricka a Hrubého, padla až po důkladném prověření jejich schopností, které předtím prokázali projektem školní budovy.
Rozhodování o realizaci připravovaného projektu, který sám
o sobě nebude levný, by nemělo se řídit jen hlediskem „kolik
to bude stát“, ale i hledisky dalšími, vždy takové rozhodnutí
se bude týkat řady dalších generací.
MUDr. Jiří Beran
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INFORMACE ZE ZŠ BŘEZNICE
Memoriál Bedřicha Šupčíka
VI. ročník – Mirovice 26. 11. 2008
A proč právě toto jméno a Mirovice? Jméno Bedřich Šupčík je
v současné době prakticky neznámé. Stejně tak je v dnešní době
pro většinu lidí směšná myšlenka, že by jedna z olympijských
disciplín byl šplh na laně. Přesto tato atletická disciplína byla
součástí olympiády a právě díky šplhu a sokolu Bedřichu Šupčíkovi získalo Československo historicky první zlatou olympijskou medaili na olympiádě v Paříži.
Bedřich Šupčík se narodil 22. října 1898 . Vyrůstal u tety Evy
Skaličkové (sestry jeho otce Františka Šupčíka) v Kvasicích
u Kroměříže, která se pro něj stala "adoptivní matkou". Po návratu z 1. světové války se usadil jako domovník Bánské a hutní společnosti v Brně, kde se započal intenzivně věnovat tělovýchově v místní sokolské jednotě – Sokol Brno I. Bedřich Šupčík se do nominace na VIII. olympijské hry v Paříži v roce 1924
dostal až na poslední chvíli. Na otevřeném stadionu v Colombes na této olympiádě pak 20. července ve šplhu bez přírazu
v čase 7,2 sekundy vybojoval zlatou medaili. Na olympiádě
v Paříži získal kromě zlaté medaile za šplh ještě jednu bronzovou, tentokrát za víceboj. Další zlatou olympijskou medaili se
mu už získat nepodařilo, nicméně na další olympiádě v Amsterodamu v roce 1928 získal stříbro v soutěži gymnastických
družstev. Kromě toho byl Bedřich Šupčík úspěšný i na jiných
soutěžích než na olympiádě. V roce 1926 v Lyonu a v roce 1930
v Lucembursku získal titul mistr světa v soutěži gymnastických družstev. V roce 1930 navíc získal stříbrnou medaili ve
cvičení na kruzích. S vrcholovou sportovní kariérou se Bedřich
Šupčík rozloučil po mistrovství světa v roce 1931, kde získal
třetí místo na kruzích a páté na bradlech. Zemřel 11. července
1957 ve věku nedožitých 59 let. Je pohřben v urnovém háji na
novém hřbitově v Mirovicích u Písku. Jeho pamětní deska byla
odhalena až při příležitosti 100 let jeho narození v roce 1998.
I v letošním školním roce jsme využili pozvání pana ředitele
Zdeňka Jelínka na již šestý ročník soutěže. Do Mirovic vyrazila
naše výprava utkat se s vrstevníky z jiných škol. V přátelské
sportovní atmosféře jsme se podělili s ostatními školami
o umístění na stupních vítězů.

kou s názvem Vánoční příběh v kulturním domě. Poslední den
ve škole jsme si poslechli a společně zazpívali koledy se studenty VOŠ Březnice, podívali se na pohádky, které připravil
dramatický kroužek, obdivovali jsme eleganci tanečníků při vystoupení tanečního kroužku i pohybové nadání děvčat z kroužku aerobiku.

Efektivní výuka matematiky
na základní škole
ZŠ Březnice realizuje od ledna 2009 grantový projekt ,, Efektivní výuka matematiky na základní škole“. Tento projekt byl
schválen v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu. V průběhu tří let budou vyučující matematiky vytvářet a ověřovat moderní a efektivní metody ve výuce na druhém stupni. Na projektu spolupracujeme se
ZŠ Chraštice, ZŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠ Milín a ZŠ Jince. V
rámci projektu bude učebna matematiky na naší škole vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem a několika počítači.
(Mgr. M. Vaněčková)
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2009/2010
proběhne na ZŠ
pátek 6. 2. 2009 od 13 do 17 hodin
sobota 7. 2. 2009 od 9 do 12 hodin.
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003 včetně dětí s odloženou školní docházkou.
Mgr. M. Jelínková

Projekt Vánoce
Ráda bych se také ještě vrátila k závěru minulého kalendářního roku. V adventní prosincové době se některé třídy a školní
družina zúčastnily soutěže o nejkrásněji ozdobený vánoční
stromeček. Poslední týden před vánočními svátky probíhal na
naší škole dlouhodobě připravovaný projekt Vánoce. Žáci si povídali o vánočních zvycích a tradicích u nás i v zahraničí, čtvrté
třídy navštívily Památník J. J. Ryby a kostel v Rožmitále pod
Třemšínem. Ve středu 17. 12. žáci 1. stupně vyráběli ve vánočních dílnách různé dárky. Paní učitelky si pro ně připravily různé náměty, žáci si podle zájmu vybrali a pak každý prošel během dopoledne třemi pracovišti. Ve skupinách pracovalo nejvýše 15 žáků. A co dělali? Vyráběli například nepečené vánoční
cukroví, ozdoby ze slaného těsta, vánoční řetězy z přírodních
materiálů, vánoční svícny, vystřihovánky, lucerničky, papírové
řetězy, hvězdy, novoročenky, zdobili hrnečky ubrouskovou technikou, zhotovovali vánoční kapry technikou koláže. Tato aktivita se žákům prvního stupně velmi líbila. První třídy se dílen
neúčastnily, ale navštívily ve stejný den Muzeum hraček v Písku. Někteří žáci 2. stupně navštívili ve středu 17. 12. předvánoční Prahu s připraveným programem - podívali se do Muzea
voskových figurín, na Pražský hrad, do Geosvěta - muzea hornin a minerálů. Další navštívili překrásné poutní místo - baziliku na Svaté Hoře v Příbrami s výstavou betlémů a plavecký
bazén, jiní zůstali ve škole a pekli vánoční cukroví, vyráběli
krmítka pro ptáčky, zahráli si hry. Ve čtvrtek 18. 12. si oslavily
děti Vánoce ve svých třídách a zhlédly pořad s vánoční témati-

Sbor dobrovolných hasièù Bøeznice

poøádá
v sobotu 21. 2. 2009

HASIÈSKÝ PLES
k poslechu a tanci hraje
skupina Golf
Pøedprodej vstupenek
v papírnictví u Nuslù
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INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI
Předvánoční vystoupení studentů SOŠ
Jako v minulých letech opět nacvičili
studenti naší školy pod vedením p. učitelky Alice Fořtové pásmo vánočních písní, koled, básniček a písniček z pohádek
za doprovodu zobcových fléten, příčné
flétny a elektronických kláves. Ve vystoupení účinkovali studenti a studentky z několika různých ročníků - z 1.AS
Bára Nelibová a Kateřina Veselá, z 1.CS
Alena Hadáčková, Tereza Ječná a Karolína Eichlerová, z 1.BV Lukáš Bára, z 2.AS
Ilona Uzlová a Petra Novotná, z 3.CS
Sabina Vlasatá, ze 4.CS Nikola Tichá,
Jana Vrátná, Martina Pítová, Michaela
Šmejkalová, Petr Setvín a Michala Jančarová. Vystoupení jsme uskutečnili převážně tam, kde studenti oboru Sociální
péče absolvují svou praxi v průběhu studia – v mateřských školách a domovech
důchodců.
V úterý 16. 12. jsme s tímto pásmem vystoupili již tradičně v Domově důchodců
v Březnici. Vystoupení se dědečkům
a babičkám velmi líbilo a někteří si
s námi s dojetím i zazpívali. Následovalo
vystoupení v obou mateřských školách
v Březnici, kde si s námi rády zazpívaly
i děti. Poté jsme měli vystoupení pro zaměstnance MěÚ v Březnici, které bylo
velmi kladně přijato a za které nám paní
starostka Jana Krajmerová srdečně poděkovala a popřála hodně úspěchů.
V pátek 19. 12. jsme měli vystoupení
v základní škole, kde jsme vystupovali
celkem 3x v rámci vánočních projektů
podle časového rozvrhu tříd. Mladší žáci
si s námi s chutí zazpívali a udělali nám
tím ohromnou radost. Navzájem jsme si
vytvořili krásnou vánoční atmosféru.

Myslíme si, že dětem se naše vystoupení
líbilo a že tato společná akce obou škol
najde odezvu i v příštích letech. Poslední
vystoupení se uskutečnilo v sále naší
školy pro studenty SOŠ a VOŠ. I naši
studenti nás odměnili potleskem za vystoupení, které jim zpříjemnilo poslední
den vyučování před prázdninami a přiblížilo jim atmosféru blížících se vánoc.
Na všech místech, kde jsme vystoupení
uskutečnili, jsme se setkali s velmi kladným ohlasem. Dostali jsme přáníčka,
drobné dárky a hlavně upřímné poděkování ze strany vedení těchto institucí.
Nakonec i samotní studenti, kteří se na
vystoupení podíleli, se nejen těšili
z úspěchu ale měli hlavně dobrý pocit
z toho, že mohli druhým lidem přinést

trochu radosti a pomohli jim alespoň na
chvíli zapomenout na jejich všední starosti a trápení.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat studentům 4. ročníku, kteří se na vystoupení podíleli v tomto školním roce naposledy, protože letos naši školu po složení
maturitní zkoušky opustí. Zvláště bych
chtěla poděkovat Petru Setvínovi za pěkný scénář a Martině Pítové, která svým
krásným sytým hlasem dodávala našemu
vystoupení profesionální ráz. Všem studentům bych chtěla popřát hodně štěstí
a úspěchů nejen u maturitních zkoušek,
ale i v celém dalším životě. Doufám jen,
že se najdou další nadšenci, kteří s námi
tuto pěknou tradici budou udržovat
i nadále.
Alice Fořtová

Maturitní ples 4.CS – obor Sociálněsprávní činnost

Foto z Maturitního plesu 4.CS VOŠ a SOŠ

Vážené dámy a vážení pánové, milí učitelé a rodiče,
přátelé, i Vy všichni ostatní, kteří jste přišli na maturitní
ples 4.CS……takto začalo naše přivítání účastníků plesu.
Ano, dne 16. 1. 2009 jsme uskutečnili v KD Březnici maturitní ples. K tanci a poslechu hrála skupina DYNAMIC
BANG. Po úvodní znělce skupiny následovaly ukázky tance mladého soutěžního páru – členů tanečního klubu pana
Ing. Mochána. Slavnostní nástup jsme pojali poněkud
neobvyklým způsobem v duchu „Ledového království“
pod vedením pana Miroslava Peterky. Tento nástup vzbudil úžas všech zúčastněných, nebo byl doprovázen velmi
působivou hudbou, která v mnohých přítomných vyvolala
doslova „mrazení v zádech“ a výrazně podtrhla celou
atmosféru nástupu.
Ke slavnostnímu šerpování nás doprovázeli takové, bratři, přítelové… Nechyběl projev ředitelky Marie Fiřtíkové, zlatý déš, půlnoční překvapení.
Po celý večer mezi námi panovala dobrá nálada a příjemná atmosféra. Maturitní ples se vydařil a pro nás bude
krásnou vzpomínkou na celý život. Nyní nás čeká spousta
práce, abychom úspěšně zvládli maturitní zkoušky a s odvahou vkročili do života.
Zapsali: Maturanti 4.CS
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MC / VOŠ A SOŠ
Mateřské centrum

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

Únor 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9.00 - 12.00 hod.
v pondělí:
od 17.00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
v úterý:
od 10.00 ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
od 17.00 FRANCOUZŠTINA pro začátečníky (od 17. 2. 2009)
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 14.30 DIVADELNÍ dílna pro předškoláky a školáky (od 19. 2. 2009)
v pátek:
od 8.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ A TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
MALÁ scéna Ivy Češkové - krátká dopolední představení pro malé diváky
(6. a 27. února)
od 14.00 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 únoru 2009:
1. 2.-16.00 Pohádka na neděli – „Bába
chřipka“
Divadelní skupina Ludmily Frištenské
divadelní kavárna otevřena
vstupné děti 10kč, dospělí 20kč,
rodinné 50kč
3. a 5. 2.-15.00 Masáže kojenců a dětí(více na www.mcpampeliska.cz)
17. 2.-15.00 – Canisterapie a návštěva
Domova Březnice návštěva v domově důchodců a povídání o léčebné metodě, která
využívá pozitivního působení psa na zdraví
člověka, spojeno s praktickou ukázkou
tzv.polohování. Těší se na vás Eby a Ajša,
čtyřnozí kamarádi všech dětí a nemocných.
Vhodné i pro nejmenší děti.
20. 2.-10.00 – Malý maškarní bál – maškarní rej pro nejmenší, defilé masek, muzika a malé občerstvení v herně MC
26. 2.-17.00 – Zdravé stravování dětí –
přednáška pí.Strnadelové, cyklus přednášek
a praktických kurzů pro rok 2009 „Zdravě?
Hravě!“
Připravujeme na březen:
7. 3. 2009 – Velký maškarní bál v Hudčicích
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ÚNOR 2009 – NOVÉ PROGRAMY V MC
V měsíci únoru nabídne MC Pampeliška
nové programy, kurzy a kroužky.
Francouzština pro začátečníky –
úterý 17.00
první setkání 17. 2. 2009
Kurz je připraven pro úplné začátečníky,
kteří se s francouzštinou setkají poprvé.
Divadelní dílna – čtvrtek 14.30
(čas je možno po domluvě upravit)
první setkání 19. 2. 2009
Určeno předškolákům a školákům nejlépe 5-12 let. Cílem dílny bude rozvoj dramatického projevu, představivosti, fanta-

zie, mluveného projevu. Děti se aktivním a tvořivým způsobem naučí spolupracovat v kolektivu a sdělit něco sobě
samým i divákům. Divadelní představení, která připraví, předvedou v MC Pampeliška veřejnosti.
Malá scéna Ivy Češkové – pátek
10.00
Krátká představení pro malé diváky. Divadlo bude součástí pátečního dopoledního programu v Pampelišce (tanečky,
zpívání, svačinky od maminky) vždy
v předem zveřejněných termínech.
Únor – pátek 6. 2. a 27. 2. 2009

Foto z MC Pampeliška

Maturitní ples
V pátek dne 9. ledna 2009 se uskutečnil v KD Březnici maturitní ples třídy 4.AA a
4.BV . K tanci a poslechu hrála skupina DYNAMIC a celý ples měl tradičně bohatý
program. Nejprve zatančili studenti slavnostní předtančení, které si sami nacvičili
pod vedením a choreografií paní třídní učitelky 4.BV Ing. Jaroslavy Mochánové. Následoval slavnostní nástup s rozžehnutými svíčkami ve sklenkách. Po projevech studentů a ředitelky školy Ing. Fiřtíkové následovalo neodmyslitelné šerpování studentů , slavnostní přípitek, předání darů třídním učitelům, zlatý déš, sóla pro studenty,
třídní a rodiče. Nesmělo chybět samozřejmě ani vtipné půlnoční překvapení, které
mělo tři části. Mezi jednotlivými body programu hrála k tanci i poslechu hudební
skupina DYNAMIC, která se svým kvalitním hudebním doprovodem velmi zasloužila o zajištění dobré zábavy. Atmosféra celého plesu byla sváteční a na velmi dobré
úrovni.
Zapsala: Alice Fořtová

Foto z maturitního plesu 4.CS VOŠ a SOŠ.
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Městské kulturní zařízení Březnice
Vás zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL

7. února 2009 od 14 hodin
KD Březnice
Program a soutěže
Vyhodnocení masek
Diskotéka
Bližší informace: kancelář MěKZ Březnice

Vstupné s maskou 30,- Kč a bez masek 50,- Kč
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JÍZDNÍ ŘÁDY
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.20
6.01
6.12
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.40
14.35
14.40
15.30
16.20
16.50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.05
6.35
6.40
6.52
7.45
8.30
9.25
13.30
13.37
14.07
15.37
15.12
16.00
16.52
17.15

Š
Š

Š
Š
Š
SO, NE, +

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
9.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
14.45
15.40
16.30
17.35
18.25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.00
7.25
7.45
9.40
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.12
15.25
16.15
16.59
18.10
18.55

Š
Š
SO, NE, +

Š
Š
Š
Š

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.55
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.20
5.35
13.21
13.35
17.37
19.35
21.35

Autobus Blatná – Březnice
5.30
6.15
8.07
14.20
14.37
22.20

– 6.10
– 6.52
– 8.54
– 14.52
– 15.19
– 22.52

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.15
6.17
6.59
7.25
10.20
13.35
14.32
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.37
7.19
7.45
10.40
13.55
14.53
16.00
17.20

Š

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.55 –
5.11 –

5.15
5.32

7.21
8.00
9.15
12.10
13.26
14.25
16.00
16.15

–
–
–
–
–
–
–
–

7.42
8.19
9.35
12.25
13.47
14.48
16.20
16.35

19.17 – 19.57

Vlak Písek – Březnice

Š

– jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
SO a NE – jede pouze v sobotu a neděli
+ – jede ve státem uznané svátky

Vlak Březnice – Příbram
4.56
5.42
6.07
6.42
7.17
8.42
9.44
10.42
11.44
12.42
13.03
13.44
14.42
15.44
16.42
17.44
18.42
19.44

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.17
5.59
6.28
6.59
7.38
8.59
10.06
10.59
12.06
12.59
13.28
14.06
14.59
16.06
16.59
18.06
18.59
20.06

Os
R
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os

Vlak Příbram – Březnice
5.18 –
6.44 –
7.00 –
7.50 –
9.00 –
9.50 –
11.00 –
11.50 –
13.00 –
13.50 –
14.16 –
15.00 –
15.50 –
17.00 –
17.50 –
19.00–
19.50 –
21.00 –

5.40
7.08
7.16
8.13
9.16
10.13
11.16
12.13
13.16
14.13
14.40
15.16
16.13
17.16
18.13
19.16
20.13
21.16

Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R

Vlak Březnice – Písek
4.28
5.11
6.06
7.17
8.20
9.17
11.17
13.17
14.20
15.17
16.20
17.17
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.17
5.56
6.50
7.57
9.07
9.57
11.57
13.57
15.07
15.57
17.07
17.57
19.07

R

Os
Os
Os
R
Os, Po, Pá, Ne
R
R
R
Os, Po, Pá, Ne
R
Os
R
Os

4.45
5.58
6.18
7.58
9.58
10.49
11.58
12.49
13.58
14.49
15.58
16.49
17.58
18.49
22.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.31
6.41
7.07
8.41
10.41
11.36
12.41
13.36
14.41
15.36
16.41
17.36
18.41
19.36
23.06

Os,Š
R
Os
R
R
Os, Po, Pá, Ne
R
Os
R
Os, Po, Pá, Ne
R
Os
R
Os
Os, Po, Pá, Ne

Vlak Březnice – Blatná
4.34
5.42
7.11
11.21
13.21
14.44
15.21
17.21
19.21
21.21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.03
6.10
7.41
11.51
13.51
15.14
15.51
17.51
19.51
21.51

Os
Os
Os, Š
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Vlak Blatná – Březnice
5.08
6.11
8.07
10.07
12.07
14.44
15.21
16.07
18.07

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.38
6.39
8.38
10.38
12.38
15.15
15.53
16.38
18.38

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.02
6.02
6.52
9.19
12.16
15.02
16.02
18.02

–
–
–
–
–
–
–
–

5.15
6.15
7.05
9.32
12.29
15.15
16.15
18.15

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Vlak Rožmitál p. Tř. - Březnice
5.22
6.26
7.12
10.23
12.40
15.26
16.26
18.26

–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.39
7.25
10.36
12.53
15.39
16.39
18.39

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

jede v pracovních dnech
Po, Pá, Ne – jede v pondělí, v pátek,
v neděli
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
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RESTAURACE
U HOŠKŮ
Vás zve

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.

Firma se sídlem
v Březnici přijme:
Equitana Hotel Resort s.r.o.
Martinice
přijme
do stálého pracovního poměru

KUCHAŘE - KUCHAŘKU
ČÍŠNÍKA – SERVÍRKU
POKOJSKOU
nadstandardní
ohodnocení
ubytování zdarma
tel.: 318695318
e-mail: obchod@equitana.cz

-

zámečníka
elektrikáře - silnoproud
mistra truhlárny
vedoucího truhlárny

Nabízíme:
- osobní ohodnocení konkrétního zaměstnance
- stravování uvnitř výrobního areálu
- možnost rekreace ve vlastním zařízení
na Orlické přehradě
- profesní růst
- zaměstnanecké výhody

Kontakt: pí. Duchoňová, ing. Pavlíček,
telefon: 318 682 212-4

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ŘÁDKOVÁ INZERCE


Prodám garáž, cena dohodou. Tel.: 732 217 023.



Hledáme aktivní lidi pro rozjezd projektu (další příjem). Tel.: 723 100 371.

INZERCE/SPORT

2/2009



Vedlejší příjem – vhodné pro aktivní lidi, kteří se
nebojí vyšších příjmů. Tel.: 723 100 371.



Prodám byt 3+1+L v Březnici.
Tel.: 732 430 713.

Informace SK Březnice 1918

Dne 28. února 2009 od 15:00 hodin
se koná na stadionu v Březnici valná hromada členů
(a rodičů mládeže) SK BŘEZNICE 1918
Výkonný výbor SK zve všechny členy klubu na tuto důležitou schůzi. Jelikož v letošním roce končí jednoleté funkční
období stávajícího výboru, bude jedním z hlavních úkolů této valné hromady volba výboru pro další období.
Žádáme proto všechny zájemce o práci v SK – přij te a projevte svůj zájem vykonat něco pro březnický fotbal před
členskou základnou. Právě ona rozhodne o složení výboru pro další období.
SK Březnice 1918 děkuje všem sponzorům a hlavně Městu Březnice za finanční podporu v minulém roce,
díky které se podařilo zajistit nejen sportovní činnost klubu, ale i zrekonstruovat sprchy a vyměnit okna
v zázemí tribuny na stadionu v Březnici. Věříme, že se nám podaří společnými silami v rekonstrukci
budov na stadionu pokračovat. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
SK Březnice 1918 sděluje všem příznivcům, že hráčský fotbalový klub na stadionu v Březnici má nového
nájemce. Je jím pan Jan Kott. V současné době probíhá rekonstrukce interiéru hráčského klubu.
Otevřen by měl být během měsíce února 2009
- bližší informace v příštím čísle Březnických novin a aktuálně ve fotbalové vývěsce na náměstí v Březnici.
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CO SE U NÁS VŠECHNO DĚJE ANEB JAK SE NEZBLÁZNIT U KONÍ
Byla jsem požádána, abych se pokusila
shrnout průběhy a výsledky akcí proběhlých v roce 2008, které se konaly prvním
rokem na rodinné farmě SOVARO v Nestrašovicích u Březnice. Vzhledem k
tomu, že lidé žijící na této farmě se řídí
motem: „jezdíme pro radost“, tak
i v tomto duchu probíhaly všechny aktivity zde pořádané.
Tak v první řadě se zde začaly konat akce
zvané „Kurzy Parelli“. Jistě každý koňák už
se setkal s tímto pojmem. Pro méně zkušenější: jedná se o metody, kterými se nervózní majitel koně učí jak zacházet s koněm,
aby se navzájem nezabili. Tyto metody se
páníček v podstatě nemůže naučit, protože
nervozita se lehko přenáší z člověka na koně
a v krizových situacích zazmatkují podle
statistik oba. V pořadí jezdec a kůň. Pak se
může stát, že všem okolo koně fungují, ale
tento člověk křičí: „Nejezděte mi za koně,
kope.“ „Nejezděte kolem mě rychle, plašíte
mi ho!“ a spoustu dalších výkřiků hrůzy,
které jsme my jezdci nuceni nesčetněkrát
poslouchat. K tomuto příkladu naštěstí na
této farmě nedošlo. Sešlo se vždy dostatek
lidí s koňmi a všichni se maximálně snažili,
aby koním vysvětlili, že nervozita a vystrašenost sem do tohoto místa nepatří. Podařilo se a i zde ustájený hřebec se nenechá vyvést pod svou jezdkyní z míry, když si před
ním vykračuje říjící klisna. Takzvané „Parellky“ se konaly celkem čtyřikrát, a pokaždé všichni nakonec předvedli trenérce Silvě
Bartošové, že si z celého „parellistického
dne“, odnášejí maximum. A to bylo formou ukázek, co se zrovna naučili nebo formou hry (např. malého koňského póla). Už
te je jasné, že v příštím roce se budou konat další kurzy pod vedením stejné trenérky, a že budou určitě mít stejný ne-li větší
úspěch.
Zároveň se během roku začalo tvrdě trénovat pod dohledem trenéra („statného
ošetřovatele“) pana Jiřího Žáka. Na jeho

adresu mohu ze své zkušenosti napsat pouze to, že je velmi klidný, ochotný a perfektně umí vše vysvětlit do nejmenších podrobností. Nepotřebuji „šplhat“, ale ze svého
pohledu to tak cítím. Ještě mě za tak krátkou dobu nikdo nenaučil to, co on. Předpokládám, že v tomto případě mluvím za
všechny zúčastněné. Dokládá to i fakt, že na
tréninky dojíždělo čím dál více lidí a koní.
V současné době se začíná kromě gymnastiky a drezury trénovat i na jarní zkoušky základního výcviku jezdce, které se budou konat v Herouticích. Všem, kteří se o ZZVJ
budou pokoušet, držíme palce.

V neposlední řadě farma Sovaro připravovala ve spolupráci s Obecním úřadem
Nestrašovice a Dobrovolným hasičským
sborem Nestrašovice i Dětský den, při kterém byl plně využitý pony hřebec Ampér.
Děti se doslova mohly přetrhnout, aby se
svezly na krásném bělouškovi. Pro děti však
nebyl v tomto roce připraven jen dětský
den, ale i 5.12. Mikuláš, při kterém děti úplně ztratily zábrany a většinou přednesly
nějakou tu básničku či zazpívaly nějakou
oblíbenou píseň. Jen jedno děvče, malinko
starší než ostatní, nenašlo odvahu, avšak
nakonec přeci jen i ona dostala od Anděla
dáreček. Za dvě malá batolata dokonce zazpívali tatínci, což pobavilo všechny okolo
sedící, ale dobře to dopadlo, oba tatínkové
sklidili veliký aplaus. Dva raubíři si vysloužili lehký výprask od čerta malou metličkou,
která se již na začátku představení rozpadla
vedví. Čertice byla nesmlouvavá, ale Miku-

láš, jako správný zaměstnavatel, měl poslední slovo, a tak peklo tentokrát přišlo
zkrátka. I Anděl z toho byl celý spokojený.
A tak to má být.
Na podzim se všude koná takzvaná Hubertova jízda. Ani farma Sovaro se nemohla tomuto trendu vyhnout, a tak uspořádala „Minihubertíka“. Při této akci se ukázalo, jak kdo pracoval po celý rok s koněm.
Před minihubertovskou vyjíž kou se hrály
hry, při kterých jezdec musel předvést, co je
jeho kůň schopný pod jeho vedením zvládnout. Byla postavena "opičí koňodráha",
kterou každý účastník musel projít. Hry se
všem účastníkům dařilo lépe či hůře zdolat.
Ačkoliv někteří dělali až neuvěřitelné akrobatické kreace na koni, kuželky ani balonky
nepokořili a taková pneumatika si určovala
svá vlastní pravidla. Pak následovalo občerstvení, po kterém se konečně vyjelo na
vyjíž ku. To už bylo jasné, že náhradní lišce selhala GPS a jelo se úplně jiným směrem díky její skvělé orientaci v krajině. Na
louce pod Stražištěm byly připraveny, v
rámci mota dne: " mini", minipřekážky, které se též většině podařilo překonat, ačkoliv
v tu dobu už byly poloviční než "mini", nebo několik balíků slámy, která částečně tvořila stojany, ale i některé samotné překážky
byly úspěšně rozkradeny. Následně jsme je
nacházeli všude po cestě v lese, a tak jsme je
nechali zvěři, a si pochutná. Z této louky
se pak pokračovalo po vyznačené koňské
stezce zpět na farmu Sovaro do Nestrašovic. Tam se konalo vyhodnocení, všichni si
odpočali a večer se rozjeli ke svým domovům.
Podobné a jinak veselé akce se budou
samozřejmě konat i v následujícím roce 2009.
Veškeré informace se budou zájemci
postupně dozvídat na níže vypsaných webových stránkách.
Jak probíhaly tyto akce si můžete prohlédnout na fotografiích na stránkách
www.sovaro.wbs.cz
Lucie Frantálová

Stolní tenis SK Březnice
Tak se nám naplno rozběhla ping-pongová sezóna. Ta loňská
byla opravdu úspěšná, vždy všechna družstva velmi dobře reprezentovala klub i město Březnice ve všech soutěžích a navíc
„B" mužstvo postoupilo do kraje. Letošní mistrovské soutěže
jsme zahájili se střídavými úspěchy. Pro velký zájem o náš sport
se nám podařilo dát dohromady pár šikovných hráčů a k nim
nestárnoucího Pepu Štefana a vzniklo „F" mužstvo. Kluci byli
z kraje překvapeni slušnou úrovní ve III. třídě, ale pak se rozkoukali a ke konci už hráli celkem dobře. Hlavně poznali, že
nikdo nedá nikomu ani „míček" zadarmo a že bez tréninků
a zápasů se lepšit nebudou. Velmi dobře zde hráli oba Pepíci –
Štefan a Bubeníček a společně s Ondrou Faitem byli tahouni
celého mužstva. Standa Soldát a Jarda Stehlík se ke konci také
rozehráli k velmi pěkným výsledkům. Za „E" družstvo hrají
naši 2 velcí talenti – Jakub Šimek a Marek Čížek - ti patří
v této třídě k nejlepším a též úspěšně nastupují i ve vyšších
soutěžích. V mančaftu je doplňují také hráči – Pavel Haník,
Jakub Stupka a Helena Sedláčková – pro ně jde hlavně o sbírání zkušeností a na jaře to bude určitě znát. „D" mužstvo – hraje
II. třídu a jsou zatím v horní polovině tabulky. Zde bojuje vel-

mi dobře Bohouš Říha, Lukáš Peterka, Tomáš Michal a Václav
Jeřábek. „C" družstvo hraje I tř. by nemělo mít problémy - samozřejmě doplácí na to, že když nemůže nějaký hráč z „A" nebo
„B" mužstva musí se to doplnit právě od nich. Přesto, ale jsou
zatím v polovině tabulky a jistě půjdou na jaře nahoru. Zde
hraje Radek Michal, Pavel Petrovic, Milan Benda a Jana Slavíková. „A" a „B" mužstva hrají krajskou soutěž podle očekávání
– „A" mužstvo v horní polovině tabulky. „B“ mužstvo se podle
očekávání nevyhne bojům o záchranu. V odvetách by to mělo
být lepší už by se mohlo hrát v kompletnějších sestavách. „A“
mužstvo táhnou Milan a Zbyněk Sousedovi a Tomáš Jeřábek
s Miroslavem Suchopárem. Za „B“ mužstvo hraje Josef Haník,
Ladislav Dušek, Jan Medvecký a Jana Slavíková.
Na závěr roku se nám povedl ještě jeden vynikající úspěch:
Na okresních přeborech (samozřejmě za účasti i divizních
a krajských hráčů a hráček) získala titul okresního přeborníka
žen hráčka SK Březnice - Jana Slavíková. Pěkný úspěch potvrdila ještě 2 místem v mixu s M. Sousedem. Za toto velmi pěkné umístění jim blahopřejeme.
Za klub stolního tenisu SK Březnice Josef Haník
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POZVÁNKA (k tanci i poslechu)
na

REPRESENTAČNÍ PLES

Ekocentrum Zelená pumpa se
přestěhovalo do Q-klubu
Ekocentrum Zelená pumpa, které dosud
sídlilo v Chrašticích, se přestěhovalo do
Q-klubu. Zde 20. ledna otevřelo ekoporadnu
pro veřejnost a bude se věnovat i vzdělávání
dětí a mládeže.
Ekocentrum Zelená pumpa, které bylo
v dubnu 2007 otevřeno v Chrašticích, se přestěhovalo do Příbrami. Důvodem je zejména
dostupnost zařízení pro veřejnost a ukončení
projektu, který provoz ekocentra inicioval.
Ekocentrum se i nadále bude věnovat
ekologické výchově, vzdělávání a osvětě.
Pro veřejnost zde bude každé úterý od 10 do
18 hodin fungovat tzv. ekoporadna, každý
se může přijít zeptat na problematiku, která
souvisí s ochranou životního prostředí.
Ekocentrum nabízí poradenství v oblasti
ekologického spotřebitelství, stavitelství, obnovitelných zdrojů energie, ekologických
aktivit, ale také např. v problematice přírodních zahrad. Chybět samozřejmě nebude
ani oblast využití technického konopí, která
je specialitou ekocentra.
„Veřejnosti můžeme nabídnout i odbornou knihovnu, která momentálně čítá asi
dvě stovky titulů. Ocení ji odborná veřejnost, ale i studenti a lidé, kteří se chystají
třeba ekologicky stavět či topit. Kromě toho
budeme pořádat osvětové akce. První z nich
se konala již v sobotu 24. ledna a byla to komentovaná výstava Malé vodní toky středních Čech, kterou odborně vedl zoolog David Fischer“, řekla Linda Klvaňová, vedoucí
ekocentra.
Ekocentrum se do Q-klubu přestěhovalo
po dohodě s vedením Q-klubu, protože spojení obou organizací bude přínosné pro obě.
Q-klub se v minulosti ekologickým projektům mládeže věnoval, takto bude možné na
ně navázat. Vzdělávání dětí a mládeže
a spolupráce se školami je další z oblastí,
které se ekocentrum Zelená pumpa bude věnovat.
Kontakt:
Mgr. Linda Klvaňová,
info@zelenapumpa.cz, 774 432 075.
Ekocentrum Zelená pumpa – regionální
pobočka o.s. Konopa Hlubyně 28, 262 72
Korespondenční adresa:
Březnická 135, 261 01 Příbram
internet: www.zelenapumpa.cz
e-mail: info@zelenapumpa.cz
tel.: 774 432 075

Zima nám v měsíci lednu vykouzlila opravdu pohádkovou přírodu.
Foto MěKZ Březnice
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KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Vystudovala Konzervatoř v Praze /prof. Libuše Váchalová/
a prestižní Fulbrightovo stipendium jí umožnilo studovat na
Curtisově Institutu ve Filadelfii, USA /prof. Marilyn Costello/.
Patří k výrazným osobnostem české harfové školy. Spolupracovala s významnými umělci a soubory, a již u nás – Josef Suk,
Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Vilém Veverka, Pražákovo kvarteto,
Wihanovo kvarteto, Haas Quartet, České noneto atd., tak v zahraničí – Mstislav Rostropovič, Eugenie Zukerman, Michael
Kofler, Robert Stallman, Gerard Caussé, Cynthia Phelps, Michel Lethiec.
• přední osobnost českého interpretačního umění
• absolventka Curtisova institutu ve Philadelphii
• 1998 debut v Carnegie Hall v New Yorku
• vítězka Pro Musicis International Award v New Yorku
• vítězka Il Torneo Internazionale di Musica v Itálii
• koncerty: USA, Kanada, Japonsko, Čína, Německo, Francie,
Velká Británie, Itálie, Španělsko, Lucembursko, Belgie, Izrael...
• host Philadelphia Orchestra, Komorního orchestru San
Francisco, City Chamber Orchestra of Hong-Kong, Concerto
Soloists of Philadelphia, Pražské komorní filharmonie, Sukova komorního orchestru, Salzburg Chamber Orchestra aj.
• festivaly: Music by the Red Sea - Izrael, Pacific Music Festival - Japonsko, Tanglewood Music Festival - USA, Rencontres Musicales d’ Evian a Festival d’ Ile de France - Francie
• držitelka ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok
2000
• spolupráce s M. Rostropovičem, E. Zukermannem
• přes 30 nahrávek pro společnosti Exton /Japonsko/, Praga
Digital /Francie/, Supraphon, Discover Koch International,
Lotos, Nibiru, Brusegan NMC, New World Records, ArcoDiva aj.
• od podzimu 2005 je lektorkou na New York University Prague
Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ
Informace i foto: Arco Diva management s.r.o.

Městské kulturní zařízení Březnice
a Nadace Český hudební fond
Vás zvou na zahajovací

koncert BHV 2009

Kateřina ENGLICHOVÁ
Harfa

12. února 2009
v 19 hodin
Reprezentační sál MěÚ Březnice.
Vstupné 50 Kč a 30 Kč. Děti zdarma.
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

RECEPTY Z MLETÉHO MASA
Masovo-bramborové karbanátky

Foto Městská knihovna
Také v Březnici jste mohli 6. ledna potkat skupinku koledníků.
Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita, je určen
těm, kteří se nachází v těžké životní situaci.

1/4 kg mletého masa
1/4 kg syrových brambor
2 vejce
1 cibule
2-3 lžíce hladké mouky
2 - 3 stroužky česneku
sůl, pepř, majoránka
olej na smažení
Do mletého masa vmícháme nastrouhané syrové brambory,
nadrobno nakrájenou cibuli, 2 vejce, hladkou mouku, česnek,
sůl, pepř, majoránku. Lžící tvoříme na pánvi karbanátky a smažíme dozlatova.

Boloňské špagety
300 g mletého masa
1 malý rajský protlak
1 pórek
1/4 kostky masoxu
hladká mouka
sůl
2-3 stroužky česneku
koření na mleté maso/ špagety
olej
špagety
sýr na strouhání

Zaplněný sál březnického Kulturního domu přivítal 19. prosince příbramský Big Band.
Foto MUDr. Ladislav Velebný
Dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka hledá do
svého kolektivu hráče na Es nebo B klarinet. Přivítáme
také kontakty na muzikanty, kteří ovládají hru na dechové žesové nástroje (trubka, baskřídlovka, pozoun, tuba)
a mají zájem o členství v orchestru. Kontaktujte nás, prosím, obratem e-mailem: venkovanka@volny.cz nebo
na telefon kapelníka Josefa Janouška 724 338 968.
Informace o kapele lze získat na internetových stránkách
www.volny.cz/venkovanka.

Rozpálíme olej a mleté maso osmahneme, zaprášíme moukou, přidáme rajský protlak a podlijeme vodou, aby směs měla
řídkou kašovitou konzistenci. Přidáme masox, na kolečka nakrájený pórek, jemně pokrájený česnek, osolíme a dochutíme
kořením. Necháme asi deset minut povařit na mírném plameni. Podáváme se špagetami a strouhaným sýrem.

Kouličky corn flakes
350 g mletého masa
5 plátků toastového chleba
1 dcl drůbežího vývaru
1 vejce
1 cibule
1 stroužek česneku
koření na mleté maso
sůl
200 g corn flakes
1 a 1/2 bílku
olej
Mleté maso smícháme v misce s rozmačkaným chlebem. Přidáme vejce, najemno nakrájenou cibuli, česnek, koření, sůl
a přilijeme vývar. Smícháme a necháme odležet. Potom vytvoříme kouličky. Kukuřičné lupínky rozdrtíme válečkem. Vyšleháme bílky, kouličky v nich namočíme a ihned obalíme
v rozdrcených lupíncích. Lupínky musíme ke kouličkám přimáčknout. Smažíme na rozehřátém oleji dozlatova.

pořadatel: Fanklub Rožmitálské Venkovanky, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Zdroj internet

Redakce
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

3. 2. – 27. 2. 2009 - 3. ročník soutěžní výstavy „S paletou za všemi krásami světa“ na téma Zátiší

■

Autorská výstavka knih – Jindřich Šimon Baar 140. let od narození

■

24. 2. od 16 hodin - Pákistánské perličky – beseda s fotoprojekcí s Liborem
Michvocíkem, autorem knihy 528 dní v Pákistánu

Dětské oddělení na ZŠ
■

18. 2. KBP - pro 2. ročníky ZŠ Březnice

■

27. 2. Vyhlášení soutěže „Knihocválání aneb cvalem z knížky do knížky“

V lednu jste si mohli v Městské knihovně a Infocentru prohlédnout výstavu asambláží
paní Renaty Dehn (roz. Labudové). Autorka obrazů se narodila v Březnici
a v současné době žije v Německu. V loňském roce vystavovala několik svých děl
u galeristy Miroslava Lipiny v Galerii „La Femme“ a v Galerii Břehová
v Praze.
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Vás zvou na výstavu
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12345678901234567890123456789012123456789012345
SOUTĚŽE LUDVÍKA KUBY
12345678901234567890123456789012123456789012345
„S PALETOU ZA VŠEMI
12345678901234567890123456789012123456789012345
KRÁSAMI SVĚTA…“
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
Od 3. 2. do 27. 2. 2009
Na téma:
12345678901234567890123456789012123456789012345
v prostorách Městské knihovny
12345678901234567890123456789012123456789012345
„ZÁTIŠÍ“
12345678901234567890123456789012123456789012345
a Infocentra
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Haslbauer Horst Kocour – Transfuze Antona Horsta – autobiografický
román
Kraus Ivan – Kůň nežere okurkový salát – humorné vyprávění o zážitcích doktora filozofie, vracejícího se poprvé do svobodné rodné země
Obermannová Irena – Příručka
pro neposlušné ženy – román známé
české autorky
Nothombová Amélie – Strach
a chvění – poloautobiografický příběh,
podle kterého byl natočen stejnojmenný
film
Cílek Roman – Hroby a vášně –
osm příběhů o zločinu a trestu
Lutz McCullah Karen – Večírek –
decentní večírek se zvrtne v pořádně
rozparáděnou dámskou jízdu
Macdonald Ross – Fergusonova
aféra – detektivní příběh
Pilcher Robin – Neznámá úskalí –
syn známé spisovatelky Rosamunde Pilcherové píše o rodině, přátelích, lásce
stejně poutavě jako ona
Gabelhouse Gary – Souboj Šamanů – úspěšný antropolog se vrhá do mnoha dobrodružství…
Henley Virginia – Vzrušení – romantický román zasazený do Anglie
1. poloviny 18. století
Cartland Barbara – Panna v Paříži
– milostný román světově známé autorky
Stewart Mariah – Smrtelná chyba
– originální a napínavý detektivní příběh vypráví o odhalování rafinovaného
a odhodlaného vraha
Quick Amanda – Vezmu si tě – příběh plný napětí, důvtipu a romantických
citů
Johnson Norman, Crofts Andrew –
Princezna Džarmína – hlavní hrdina
Norman se jednoho dne seznámí s líbeznou princeznou Džarmínou…
Antier Jean-Jacques – Zázračný
diamant – historický romantický příběh
Cimický Jan – Poslední návrat –
román o vztahu věhlasného chirurga
a desetiletého školáka Ládi, poznamenaného bezútěšným životem v rozvrácené
rodině, který však i přes závažnost tématu nepostrádá humor a napětí
Walsová Jeannette – Skleněný zámek – vzpomínky na dětství
Robb J. D. – Smrtící imitace – Eva
Dallasová, policistka z konce 21. století,
čelí novému Jacku Rozparovači …
Urban Miloš – Mrtvý holky – 10
divných povídek
Pawlowská Halina – Zanzibar aneb
první světový průvodce – další kniha
známé spisovatelky a scenáristky
Kotlárová Simona – Páni z Rožmitálu – kniha z edice Šlechta zemí České
koruny
Chase Věra – Maso a pomeranče –
kniha povídek
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

1. 2. neděle v 18 hodin

12. 2.

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI
STARÉ PRAHY
Staré pražské legendy v první české animované
komedii.
Vstupné 35 Kč Q 80 minut Q Přístupno

4. 2. středa v 18 hodin

19. 2.

KONEČNĚ SPOLU
„Chtěla dítě, má ho mít.“ Americká hořká komedie s titulky plná různých milostných peripetií a rodinných vztahů…
Vstupné 39 Kč Q 101 minut Q Přístupno

8. 2. neděle v 18 hodin

KULTURA/VOLNÝ ČAS

Zahájení BHV 2009
Nový sólový recitál vynikající
harfistky KATEŘINY ENGLICHOVÉ
Reprezentační sál MěÚ
Q 19 hodin
Veřejné zasedání zastupitelů
KD Q přísálí 17 hodin

20. 2.

Kulturní program pro ZŠ
KD Q 8,30 hodin

21. 2.

PLES HASIČŮ
KD Q 20 hodin

2/2009

27. 2.

PLES PIVOVARU
KD Q 20 hodin
PRODEJNÍ AKCE:
9. 2. KD – sál

VÝSTAVA
v Městské knihovně a Infocentru

3. 2. – 27. 2 2009 - 3. ročník soutěžní výstavy „S paletou za všemi
krásami světa“ na téma Zátiší
24. 2. od 16 hodin - Pákistánské
perličky – beseda s fotoprojekcí
s Liborem Michvocíkem, autorem knihy 528 dní v Pákistánu

ZRCADLA
„Zlo existuje… na druhé straně…“ Americký
horor s titulky je příběhem z vyhořelého obchodního domu, kde za tamními zrcadly číhá
nebezpečná vražedná síla…
Vstupné 42 Kč Q 111 minut Q Doporučeno od 15 let

11. 2. středa v 18 hodin

MAX PLAYNE
Americký akční thriller s titulky plný dokonalých vizuálních efektů, strašidelné atmosféry ve
stylu kdo z koho…
Vstupné 39 Kč Q 100 minut Q Doporučeno od 12 let

V letošním roce oslaví město Březnice 50. výročí otevření
Městské obrazárny - Galerie Ludvíka Kuby. K tomuto výročí
připravuje MěKZ ve spolupráci s vedením města a dalšími
subjekty program, vytištění informačních materiálů a bezplatné prohlídky pro školy a širokou veřejnost.
Dana Tuháčková,
ředitelka MěKZ Březnice

15. 2. neděle v 18 hodin

MADAGASKAR 2
„Stále spolu. Stále ztracení.“ Americký animovaný film líčí další dobrodružství populární zvířecí party, která se chce vrátit zpět do ZOO…
Vstupné 35 Kč Q 88 minut Q Přístupno

18. 2. středa v 18 hodin

TROPICKÁ BOUŘE
Americká akční parodie s titulky zaměřená na
sebestředné hollywoodské celebrity plná vulgárními gagy. „A zkuste je dostat…“
Vstupné 42 Kč Q 107 minut Q Doporučeno od 15 let

22. 2. neděle v 18 hodin

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
Česká nostalgická komedie. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby si zavzpomínali a
aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě
není tak hrozné…
Vstupné 44 Kč Q 104 minut Q Přístupno

25. 2. středa v 18 hodin

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Americký česky dabovaný muzikál, který po
dvou platinových deskách, koncertním turné a
krasobruslařské show má třetí pokračování…
Vstupné 42 Kč Q 112 minut Q Přístupno

Dětské představení :

Dne 26. 12. 2008 po vánočním koncertě byly v KD nalezeny dámské
hodinky. K vyzvednutí jsou v kanceláři MěKZ.

4. 2. v 9 hodin „ŠIJU, ŠIJU POHÁDKU“

PŘIPRAVUJEME :KDOPAK BY SE
VLKA BÁL, ŽENY, ANGLICKÉ JAHODY, LÍBÁŠ JAKO BŮH…
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.

Zamluvené lístky na divadlo CARMEN
je možné vyzvednout v kanceláři MěKZ
Březnice.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 2 vyjde 27. 2. 2009 – uzávěrka
je 18. 2. 2009 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
Redakční rada ve spolupráci s MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

