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MĚSTO HOSPODAŘILO V ROCE 2008
S PŘEBYTKEM
Na lednovém jednání byli zastupitelé seznámeni s hospodařením města v roce 2008 – to skončilo s přebytkem téměř
13,5 milionu korun, se kterými může Březnice počítat i při sestavování rozpočtu na letošní rok.
Město hospodařilo v kladných číslech i přesto, že se nenaplnily předpokládané příjmy z prodeje majetku ve výši osm milionu korun. Stále se totiž nenašel zájemce o bývalá kasárna
v Dobré Vodě a nového majitele nemá ani budova číslo 555, kde
kdysi fungovala školka. Prostředky na účtu zbyly také proto, že
se nepodařilo zrealizovat některé akce, které budou přesunuty
do roku 2009.

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ V LEDNU
Hlasování na lednovém jednání ovlivnila chřipková epidemie.
Z devatenácti zvolených zastupitelů se jich zúčastnilo jen dvanáct.
Sedm se omluvilo. Jen připomenu, že pro přijetí navrženého usnesení je třeba nadpoloviční většina všech hlasů, tedy deset.
Zastupitelé schválili smlouvu o zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na rok 2009. Ta obsahuje tři autobusové spoje, které platí ze svých prostředků devatenáct obcí, zbytek linek
objednává a financuje krajský úřad. Obce v roce 2008 doplácely
na autobusovou dopravu celkem 127 tisíc korun a tato částka
se rozpočetla podle počtu obyvatel. Březnice tak zaplatí zhruba 60 tisíc korun.
Od 14. června se Březnicko zapojí do Středočeské integrované dopravy. Na konci ledna totiž proběhlo jednání s pracovníky
Odboru dopravy Středočeského krajského úřadu, projektantem,
zástupci dopravních společností a starosty okolních obcí.
Kromě zavedení nového systému dojde i k posílení přímých
autobusů do Prahy. Od června budou jezdit dva ráno a dva odpoledne zpět. Podrobnosti o projektu jsou zveřejněny v těchto
novinách.
Na lednovém zasedání řešili zastupitelé také záměr S. V. privatizovat dopravní zdravotní službu. Podle vyjádření ředitele Městského zdravotního zařízení, kam provoz sanitek spadá, funguje
služba bezproblémově i díky samotným zaměstnancům. Navíc
vydělává peníze, ze kterých se dotují ztrátová oddělení, například
rentgen nebo neurologie. Pokud by zastupitelé odsouhlasili její
privatizaci, muselo by město ztráty hradit ze svého rozpočtu.
Záměr privatizovat dopravní službu byl proto zamítnut.
V loňském roce dalo zastupitelstvo souhlas ke zpracování
projektu na opravu silnice ve Švermově ulici. Proběhlo již několik jednání, na kterých se hledala nejvhodnější varianta.
Vzhledem k šíři ulice existuje totiž více možností jak dál postupovat. První počítá s tím, že se opraví silnice a vybudují dva
chodníky. Druhá varianta plánuje novou silnici a jeden chodník.
Třetí řešení chce vytvořit obytnou zónu. V tomto případě by
došlo k zúžení vlastní komunikace na čtyři metry, vznikla by
zde parkovací místa a hlavně se omezí rychlost, aby byla zajištěna bezpečnost občanů pohybujících se po silnici. Poslední variantu podporují i vlastníci domů ve Švermově ulici. Navíc je
nejlevnější – podle hrubého odhadu by město přišla na 4,5 milionů korun.
Zastupitelé zatím nevybrali ani jednu z možností.
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Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

ARNOŠTA FÜRSTA
BŘEZNICE VE FOTOGRAFII
od roku 1900 po současnost

OPĚT O POZEMCÍCH
Bez problémů prošla smlouva o bezúplatném převodu pozemku, který se nachází pod místní komunikací v Martinicích
a jehož vlastníkem byl stát. Město tak získá zdarma parcelu
a vyřeší další majetkový vztah.
V Předním Poříčí, přesněji na Xaverově, chce žadatelka koupit část parcely, která se nachází uvnitř objektu a navazuje na
její pozemky. Zastupitelé odsouhlasili záměr prodeje s podmínkou, že bude odměřena část, která navazuje na obecní cestu.
Cena je 100 korun za metr čtvereční.
Zrealizovat by se také mohla směna mezi městem a B. K.
Žadatelka si chce svoje pozemky oplotit, ale zhruba 10 metrů
čtverečních zasahuje na část městskou. Dojde tedy k vzájemné
výměně.
Zatím nebyla schválena žádost P. O., která si chce vedle svého
domu odkoupit zhruba 60 metrů, které budou tvořit zelený
pruh u budované cesty. Zastupitelé rozhodli, že o prodeji budou
jednat, až se místní komunikace postaví.
Pokračují také jednání mezi Březnicí a majitelkou pozemků
pod stadionem. Jde o 16 tisíc metrů čtverečních a podle právního zástupce Z. V. by je město mohlo získat za 120 korun za
každý metr. Odkoupení zatím nelze uskutečnit, protože město
hospodaří podle rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo také
rozhodlo, že o navržené ceně bude dále jednáno.
(pokračování na str. 2)
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ZPŘÍSTUPNÍ SE KONEČNĚ SYNAGOGA?
Zastupitelé města byli také seznámeni s projektem Federace
židovských obcí – Revitalizací židovských památek v České republice. Ta žádá z Integrovaného operačního programu o dotaci
na opravu památkových objektů. Bylo vytipováno jedenáct významných židovských památek nebo jejich souborů, které mohou zajišovat celoroční provoz v informační oblasti nebo pravidelně pořádat kulturní a vzdělávací programy. Do projektu je
kromě dalších deseti měst zařazena i Březnice.
Pokud získá federace potřebné peníze, mohla by být po dlouhé době zpřístupněna židovská synagoga. Město by se v tomto
případě stalo partnerem, který získá do pronájmu opravenou a
vybavenou budovu a zajistí její provoz.

KANALIZACE V MARTINICÍCH
Již před třemi roky byla zpracována projektová dokumentace
na kanalizaci v Martinicích. Na ni by Březnice ráda získala
dotaci. Aby mohla požádat o příspěvek na novou stavbu, musí
projekt splňovat některé podmínky. Jednou z nich je zařazení
do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje,
který vytvořila odborná firma. Celková cena také nesmí překročit určenou částku, která činí 60 tisíc korun na jednoho ekvivalentního obyvatele. Martinice tyto požadavky splňují, ale ještě
se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů pro Březnici.
První pokus - získat peníze z evropských fondů - nevyšel,
protože obsahoval podmínku, že nová kanalizace musí nahradit starou. Další šanci nabízí Ministerstvo zemědělství, ze kterého město už úspěšně čerpalo státní peníze na čistírnu i kanalizaci v Blatenské ulici. To opět vyhlásilo dotační titul Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Zastupitelé
proto odsouhlasili podání žádosti o získání peněz na kanalizaci
právě z něj.
Zastupitelstvo bylo také seznámeno s takzvaným Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací města. Jde o dokument,
který hodnotí stav majetku, tedy vodovodního řadu i kanalizace,
jeho opotřebení i postupnou výměnu. Přílohu tvoří tabulka, v níž
jsou pro příslušné roky vytipovány akce a také potřebné finance,
které zajistí výměnu zastaralého zařízení za nové.
V nejbližší době se bude také řešit havarijní stav komínu u
kotelny K 15. Revizní zpráva hovoří o vypadaném a drolícím se
zdivu a navrhuje opravu nebo likvidaci – postupné rozebrání a
uložení sutě na skládku. Předběžné odhady jsou kolem 500 tisíc, ale výsledná suma bude známa až po předložení nabídek.
Odsouhlaseny jsou i zásady pro vyplácení finančních darů členům výborů, kteří nejsou zastupiteli. Je to určité ocenění těch,
kteří se ve svém volném čase scházejí a řeší problémy města.
Zastupitelé také schválili podmínky pro čerpání dotace na
rozšíření projektu Czech POINT. Kompletní agendu žádosti,
zpracování a vyhodnocení dotace za město provede Městský
úřad v Příbrami.
Jana Krajmerová
starostka

Začlenění obcí okresu Příbram do Středočeské
integrované dopravy od termínu celostátních
změn jízdních řádů - 14. června 2009
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne
27. 6. 2005 schválilo Návrh Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje a s ním úzce související Návrh Tarifu
Integrovaného dopravního systému ve Středočeském kraji a
Standardy dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.
Cílem Integrovaného dopravního systému (dále jen IDS) je
zajistit všem obyvatelům Středočeského kraje shodné možnosti využití hromadné dopravy, zvýšit počet cestujících ve veřejné
dopravě a omezit negativní vlivy individuální automobilové
dopravy.
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Středočeská integrovaná doprava (SID) je specifický IDS, který
vychází ze systému městské hromadné dopravy (MHD) největších obcí s rozšířenou působností (ORP) a jeho propojení na příměstskou autobusovou dopravu (PAD), která zajišuje jejich
obsluhu. Cílem SID je vytvářet postupně jednotný systém dopravní obslužnosti celého kraje.
Území Středočeského kraje je rozděleno do tzv. dopravních
zón, kde platí zónový tarif. Pro celou oblast okresu Příbram
budou autobusy nebo-li autobusové linky označeny písmenem
„D“ s dvojčíslím a s názvem konečné zastávky.
Zónový tarif spočívá v rozdělení celého území Středočeského
kraje do přirozených malých regionů (mikroregionů) v závislosti
na spádovosti jednotlivých obcí. Tyto mikroregiony jsou pak základem jednotlivých tarifních zón. Velmi přibližně lze tento systém přirovnat k včelím plástvím. Cena jízdy je pak jednoznačně určována počtem zakoupených zón, resp. počtem přejetých hranic zón.
Odbavování cestujících probíhá prostřednictvím bezkontaktních čipových karet, s možností přestupu a nabídky slevy na
jízdném. Cestující si může zakoupit jízdenku přímo ve vozidle,
kde není možnost slevy a 1 přestupu zdarma. Cestujícím se
nabízí využívat časové předplatné na 7, 30 a 90 dní, které bude
nadefinované na čipové kartě. Čipovou kartu si může cestující
zakoupit u dopravce, který zajišuje dopravu SID. V této oblasti lze využít nabídky Veolia Transport Praha s.r.o., Bosák bus
s.r.o., CUP tour s.r.o. nebo PROBO bus s.r.o.
Všechny autobusy zajišující SID jsou označeny logem. Přesné
přerozdělení tržeb v systému Středočeské integrované dopravy
je prováděno prostřednictvím clearingu, který zajišuje Clearingové centrum Středočeského kraje.
Za hlavní přínosy začlenění oblasti bývalého okresu Příbram
do Středočeské integrované dopravy lze označit:
• dosažení srovnatelného standardu kvality v přepravní nabídce bez ohledu na druh veřejné osobní dopravy
• stanovení jednotného tarifu, který významně podporuje pravidelné zákazníky (předplatní karty)
• zlevnění předplatného časového jízdného
• zachování ceny jednotlivého jízdného
• dosažení vyšší míry produktivity a rentability celého systému veřejné osobní dopravy v přímých provozních nákladech
• dosažení významné efektivnosti v bilanci vozidel veřejné
osobní dopravy
• zprůhlednění tržeb a nákladů na jednotlivé spoje
• zjednodušení a zrychlení odbavení cestujícího
Zpracoval Odbor dopravy Středočeského krajského úřadu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada s c h v á l i l a
• Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parcelní čísla 1952/1,
1943/1 a 1949/1 o výměrách 27 469, 279 a 1 301 metrů čtverečních za cenu 800 korun za hektar a rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. března 2009.
• Investiční projekt „Osvětlení cesty kolem hřbitova” na jehož
realizaci budou žádány finanční prostředky z Krajského programu prevence kriminality Středočeského kraje.
• Uzavření nájemní smlouvy na zahrádku u hřbitova o výměře
93 metrů čtverečních s P. B.
• Výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Březnice.
• Poskytnutí loga města Březnice na tiskové materiály firmě
EQUITANA Hotel Resort s.r.o.
• Uzavření nájemní smlouvy mezi Březnicí a PPT Potrubní
technika s.r.o, Karlovarská 24, Plzeň. Předmětem nájmu je
nemovitý majetek města, využívaný pro výrobu tepla.
• Žádost B. B. o ukončení nájemní smlouvy na byt v domě číslo
555, Březnice (objekt bývalé školky ČZM).
• Organizační a provozní řád Pečovatelské služby města Březnice.
• Rada města bere na vědomí oznámení termínu přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010. Zápis
se bude konat 27. března od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
v budovách mateřských škol.

3/2009

BŘEZNICKÉ NOVINY

Z MĚSTA

3

SPCCH
INFORMUJE
Výhodná nabídka:
kosmetický salon v Březnici nabízí
členům ZO SPCCH v Březnici 15 - 20%
slevu na masáže, kosmetiku a přístrojovou lymfatickou masáž.
Informace a objednávky osobně nebo na
telefonu: 318 682 330, 602 274 618.

Co připravujeme
ZÁJEZDY:
Lysá nad Labem, čtvrtek 16. 4. 2009
(Senior Handicap + Zahrádkář)
HOBBY České Budějovice, čtvrtek
14. 5. 2009
Litoměřice, Zahrada Čech, září 2009.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY:
Kutná Hora, koncem května
Jindřichův Hradec, červen/červenec
(bližší termíny zájezdů budou včas
upřesněny)
Zájemci hlaste se včas u pí Placákové abychom mohli zajistit, podle
počtu účastníků, malý nebo velký
autobus.
V případě, že nebude našimi členy autobus plně obsazen, nabídneme volná místa i členům ZO v Rožmitále p. Tř., nebo
členům ZO v Milíně.

Opět po několika letech zavítaly do KD v Březnici pohádkové a filmové postavičky. Letošní dětský karneval probíhal v soutěžním duchu a všichni účastníci měli opravdu krásné
masky. Pro všechny děti mělo MěKZ připravené sladkosti a věcné ceny.
Foto MěKZ

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
96 let

Helena Noháčková

Březnice 320

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky Březnických novin
svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Doporučení seniorům od policie ČR.

Vážení rodiče!

Jak se chovat v silničním provozu:
– V dopravním provozu bute pozorní.
Při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody se světelnou
signalizací a vyznačené přechody.
– Při snížené viditelnosti noste oblečení
jasných barev. Abyste byli lépe vidět
v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení
nebo hůl nášivkami nebo nálepkami
z reflexního materiálu, který ve světlech projíždějících vozidel výrazně září.
– Nesedejte za volant, pokud se necítíte
dobře. Řízení raději odložte na dobu,
kdy budete v lepší kondici.
– Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým
autem v dopravních špičkách.
– Nezapomínejte na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon přikazuje řidičům od věku 60 let a které potvrdí
vaši způsobilost k řízení.
– Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy
s ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav. Přihlédněte také k hustotě provozu
a momentálním podmínkám na silnici.
– Seznamte se s pravidly, která stanovují, jak a čím má být kolo vybaveno.
Dbejte především na funkci brzd, kolo
mějte řádně osvětlené zejména při snížené viditelnosti.
– Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.

Dne 20. 4. 2009 se bude v reprezentačním sále MěÚ Březnice konat
slavnostní přivítání nových občánků města do života.

Za ZO SPCCH
připravila Jana Štefanová

Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období od 1. 9. 2008
do 28. 2. 2009) zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo na matrice MěÚ
nejpozději do 6. 4. 2009.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje a poslat vám osobní pozvánku k obřadu.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.
Dagmar Nesvedová, matrikářka MěÚ Březnice

Přihláška k vítání občánků Březnice.
Jméno a příjmení dítěte:

....................................................................

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

.........................................................

....................................................................................................

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec:

č. p.

...................

............................................................

Datum vítání:

.................................................

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů dítěte (jméno, příjmení,
bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

.............................................
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BAVME SE O BUDOUCÍ PODOBĚ NÁMĚSTÍ!
Bydlím v Březnici teprve rok, proto jsem si netroufl reagovat
hned na oznámení paní starostky, že vedení města zadalo projektantům zakázku na navržení nové podoby náměstí. Naštěstí
se Dr. Beran ujal prvního kroku a vyslovil obavu, která nutně
visela ve vzduchu: jsou „cizí“ projektanti schopní navrhnout
novou podobu náměstí v souladu s jeho historií, v souladu
s atmosférou města i v souladu se současnými požadavky obyvatel Březnice?
Jak píše Dr. Beran, náměstí je vizitkou města. Náměstí bývá
hlavním identifikačním prvkem města, utváří jeho náladu, zve
nebo odrazuje návštěvníky města, podporuje či tlumí společenské dění. Proto se domnívám, že před tím, než architekti vyprojektují návrh, měla by proběhnout veřejná debata o tom, jak
má „nové“ náměstí vypadat. Co nového by na něm mělo být?
V čem jsou nedostatky jeho současné podoby? Jaké funkce vlastně má náměstí plnit?
Je náměstí skutečně březnickou chloubou?
Když se podíváme na březnické náměstí na internetu na
ortofotografické mapě, vidíme, že dobrých devadesát procent
jeho rozlohy zabírá silniční prostor: hlavní silnice, cesta kolem
náměstí a parkoviště. Jen minimum místa není určeno pro automobily: chodníky, pás před radnicí, „klidová zóna“ kolem kašny před poštou a jakýsi malý prostor před kostelem. Již letmý
pohled říká, že březnické náměstí, stejně jako mnoho dalších
smutných náměstí v českých městech, je zejména parkovištěm.
Obrovským parkovištěm, které vlastně nikdy není plné, jako
bývají parkoviště obchodních center, ale je tam a zabírá téměř
celé náměstí. A má to být skutečně ta hlavní funkce náměstí?
Jako člověk nezatížený dlouhou historií vztahu k náměstí
(což je z jiného úhlu pohledu samozřejmě nevýhoda), a pokud
mám být upřímný, pak ve srovnání s náměstími jiných měst je
to březnické vlastně nezajímavé. Má krásný tvar a úžasnou dominantu vznešeného kostela, několik zajímavých a několik potenciálně zajímavých domů, ale to je tak vše. Samotnou výplň
prostoru, pominu-li parkoviště, tvoří za unyle sestřiženým křovím schovaná kašna a jakýsi amorfní, nástěnkově odpočinkový
prostor před radnicí, s velmi zajímavou meteostanicí, které si
ale všimne jen ten, kdo ví, že tam je. Ani žádná restaurační
zahrádka v létě nezve k posezení s výhledem na kostel. Zkrátka jen zaparkovat, rozhlédnout se a náměstí opustit.

Jak může náměstí vypadat?
Aby se stalo náměstí chloubou obyvatel Březnice, měli by se
podílet na vytvoření jeho nové podoby. Bavme se tedy o budoucí
podobě náměstí! Vymýšlejme, porovnávejme, nechme se inspirovat, pátrejme v dějinách, předpovídejme budoucnost...
Začnu suchařinou - encyklopedickou definicí: „náměstí je architektonicky utvářené prostranství ve městě, původně tržní
plocha středověkého města, společenský a reprezentativní prostor městského organismu“.
1) „architektonicky utvářené prostranství“: Prostranství
březnického náměstí je utvářené v duchu prvorepublikového
funkcionalismu, který sice dosáhl v několika případech slavných rodinných vil ideálu čisté, však téměř neobývatelné krásy,
jeho tvary mají ale tendenci degenerovat v paneláky, v lavičky
usazené na přímkách, v nefunkční rozvržení prostoru do různých čtverců a obdélníků. Moderní architektura čím dále častěji sází naopak na organické tvary, podporující proudění živoucí
společenské energie. Snaží se veřejné prostory znovuoživovat,
stejně jako se revitalizují narovnané potoky tím, že se jim opět
dá možnost meandrovat a rozlévat do polí. Na náměstí by měla
pro parkoviště stačit odhadem půlka jeho současné plochy, po
zbytku a se rozlijí různé prostory sloužící životu, k sobě směřované lavičky, zákoutí pod stromy, hrací plochy...
2) „původně tržní plocha“: Také nová podoba náměstí by
měla počítat s pořádáním velkých akcí, trhů, poutí, tak jak je
tomu v Březnici dobrým zvykem.
3) „společenský a reprezentativní prostor“: Zde nesmíme
zapomenout na reprezentativní odpočinkový mobiliář pro turisty a cyklisty, bezpečnou organizaci dopravy, úpravu mnoha
detailů (například komunistický geometrický „portál“ nahradit vkusně zvoucím nápisem Lokšany) a snažit se i vymyslet
nebo odjinud převzít nějaké zajímavosti, které přispějí k většímu společenskému využití náměstí (například velká šachovnice z dlažby, kde si lidé mohou za hezkého počasí zahrát šachy
nebo dámu s figurami v téměř životní velikosti apod.).
Březnické náměstí má velký potenciál se stát prostorem
s bohatým společenským životem a natolik atraktivním a reprezentativním místem celého města, že by vyvážilo škody napáchané na architektuře města komunistickými plánovači.
Tomáš Kramár

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
V čísle 2 Březnických novin jsem si se zájmem přečetl článek
MUDr. Berana, který se týká záměru vedení města provést celkovou rekonstrukci březnického náměstí. Tento záměr byl prezentován v č. 1 Březnických novin s tím, že vychází z připomínek občanů města. Je zajímavé, že tyto připomínky nebyly nikde prezentovány, objevily se až jako zdůvodnění záměru vedení města. Proč tento záměr neprošel širší diskusí s občany, když
před několika lety stálo město o názor občanů k výstavbě dalšího marketu. Vedení rozhodlo o vypracování studie za 1 130 tis. Kč.
Takže o rekonstrukci je vlastně rozhodnuto? O rekonstrukci
náměstí, které je chloubou Březnice ještě dnes po více jak
70 letech a patří k málu věcí, se kterými se Březnice může
chlubit. Jak píše MUDr. Beran je nutné souhlasit s bezbariérovým přístupem, zlepšení osvětlení nebo opravy nepovedených
úprav v 80 letech. Ale celková rekonstrukce za 50 milionů
z evropských peněz zavání tím, že z cizího krev neteče a když
je to zadarmo, tak to uděláme, a je to potřebné nebo ne. Stavební firmy se již jistě na takovou zakázku třesou. V čísle 1. je
také uveden záměr vytvoření klidové zóny, ale tak jak píše
MUDr. Beran, na náměstí je a s rozšířením je to problematické,
nebo klidová zóna pár metrů od tak frekventované silnice

Brno – Plzeň je podle
mého názoru hloupost.
Navíc Březnice má klidovou zónu v parcích.
Náměstí v Březnici je
jedním z nejhezčích náměstí v okolí a jeho rekonstrukce změní zcela
Foto Městská knihovna
ráz Březnice a znehodnotí práci našich předků, kteří s takovou předvídavostí vytvořili
tak krásné dílo. Věřím, že zdravý rozum zvítězí a vedení města,
zvolené občany Březnice, bude prosazovat jejich zájem. Přestože již více jak 20 let v Březnici nebydlím, není mi osud Březnice lhostejný. Závěrem si neodpustím jednu připomínku. Jak
může vedení města trpět ve svém objektu na náměstí čp. 6
zaplentovaná okna skladu pana Štěrby špinavým papírem,
mimochodem člena zastupitelstva. To Březnici reklamu nedělá
a přitom by stačilo pár korun na zlepšení. Pro zlepšení stavu
náměstí by přispěl jeho obchvat a přesunutí provozu mimo náměstí. To však je hřích předchozích vedení města a současné
nemá možnost řešení.
Jan Strnad, Tochovice 172
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
BŘEZEN
3. 3. 1901 valná hromada Zpěváckého spolku Lev zvolila jednohlasně sbormistrem učitele Jana Kouta.

5. 3. 1898 byly poprvé prodávány pohlednice s obrazem města Březnice.
15. 3. 1857 byl zámeckým varhaníkem jmenován učitel Výtvar.
18. 3. 1976 se v sále hotelu Vlčava uskutečnil koncert Státního souboru písní a
tanců Bulharské lidové republiky.

19. 3. 1932 byl v Březnici uveden první zvukový film „Psohlavci“.
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BŘEZNOVÉ
PRANOSTIKY
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím naplní.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chceli i nadělat.
V březnu sedlák stromy osekává, ale
kabát ještě nesundává.

20. 3. 1955 byl založen spolek zahrádkářů, který čítal 37 členů.

V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.

20. 3. 1979 byl uspořádán v sále hotelu Vlčava zábavný pořad s názvem „Yvetta

V březnu prach – jistý hrách.

a Milan“, ve kterém vystoupili Yvetta Simonová, Milan Chladil,
Karel Hála, Rudolf Cortez a další.

23. 3. 1963 byl slavnostně otevřen společenský sál na SZTŠ v Březnici (nyní VOŠ
a SOŠ).

Svatý Josef s tváří milou končí zimu
plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.

24. 3. 1908 byla v Březnici otevřena Živnostenská pokračovací škola.

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt
roku.

28. 3. 1833 zemřel arcibiskup Alois Josef z Kolovrat, strýc Hanuše z Kolovrat,

Za rovnodenní větry nelení.

pochován je ve Svatovítském chrámu a jeho srdce ve zlaté a stříbrné
urně uloženo v kolovratské hrobce na březnickém hřbitově.

30. 3. 1982 vystoupil v sále Sokolovny Michal Tučný se skupinou Tučňáči.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Panská láska, ženská chu a březnové
počasí není stálé.
Zdroj internet

Čerpáno z Březnických zpravodajů.
Zpracovala Kateřina Štěrbová

Připravila Kateřina Štěrbová

DAR ANNY SEQUENSOVÉ
BŘEZNICI (17. 2. 1872 – 19. 2. 1949)
Březnické noviny ve svém únorovém čísle
přinesly článek připomínající 60. výročí
úmrtí této malířky. Na jednu důležitou
záležitost se však v tomto článku zapomnělo.
Umělkyně v září 1947 věnovala městu
Březnici řadu svých prací. Periodikum
Bozeňsko, Sborník pro kulturní a hospodářské otázky, s hlídkou Městského musea v Březnici, ročník V (1949), číslo 1,
uvádí na straně 29 dopis Anny Sequensové adresovaný Váženému místnímu
národnímu výboru města Březnice,
v němž jeho autorka píše: „Každoročním
pobytem, skoro čtyřicetiletým, v Dobré
Vodě přilnula jsem k Vašemu kraji i lidem upřímnou láskou. Proto jsem se rozhodla, když se nyní přihlásilo stáří, nemajíc žádných příbuzných, věnovati
Vašemu městu pro musejní sbírky řadu
rodinných portrétů, rodinných památek
a mých obrazů. Podrobný seznam dodatečně zašlu.“
V témže čísle Bozeňska je uveřejněn
seznam věnovaných obrazů, který čítá
celkem 16 položek.
A. Sequensová je v obecném povědomí
známá jako autorka krajin z blízkého
okolí Březnice zachycených perokresbou
nebo akvarelem (viz kresba převzatá
z Průvodce po Březnici a okolí vydaného
v roce 1934). Dle soupisu a hlavně popisu darovaných obrazů se jedná vedle

akvarelů a pastelů také
o olejomalby, tématicky se
jedná o portéry, figurální
tvorbu, květinová zátiší a
krajinomalby. Díla vznikla
v letech 1894 – 1934. Dle
Ludvíka Fürsta, který popis darovaného souboru pro
Bozeňsko napsal, je např.
„poslední z obrazů, akvarel
Regulace Vlčavy, dokumentárním dílem, výtečně provedeným (rozměr 54 x 41)“.

Kostel sv. Ignáce v Březnici

Březnice by měla vzpomenout s vděčností na tuto velkou příznivkyni našeho
kraje ještě i jinak než v Březnických novinách. Hodnota jejího velkorysého daru
našemu městu s ubíhajícími lety nepochybně vzrůstá. Nabízí se třeba uspořá-

Kresba Anny Sequensové

dání letní výstavy, představující veřejnosti celý soubor 16 darovaných obrazů. Byl
by to současně počin hodný letošního 50.
výročí Městské obrazárny – Galerie Ludvíka Kuby.
MUDr. Jiří Beran

Vzpomínku na akademickou malířku profesorku Annu Sequensovou zaslala
do únorových Březnických novin jedna z jejích posledních žaček paní Jitka
Žbirková. Tento příspěvek je osobní vzpomínkou na malířku, tak jak si ji
pisatelka uchovala v paměti. Rozhodně neměl být jejím životopisem, ani
výčtem obrazů, které Anna Sequensová věnovala městu Březnice. Tato skutečnost je březnické veřejnosti všeobecně známa a určitě se na její dar nezapomnělo. Darovací dopis stejně jako její životopis byl již několikrát publikován, a to v Bozeňsku a v Březnických zpravodajích. Připadalo nám zbytečné
tato fakta znovu opisovat.
Redakce
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Z MĚSTA / KULTURA

30 LET OD OTEVŘENÍ POLIKLINIKY
v Březnici v Sadové ulici
Nová budova polikliniky byla slavnostně otevřena
před třiceti lety
v sobotu 10. 3. 1979.
O její výstavbu se
zasloužilo tehdejší
vedení města s předsedou Václavem Tuháčkem. Byla vybudována za přispění
občanů města, kteří zde odpracovali
46 800 brigádnických hodin.
Běžný provoz byl
zahájen hned v pondělí 13. března a to
v obvodních ordinacích, v gynekologické ordinaci, v centrální kartotéce.
Ostatní odborní lékaři se do nové budovy stěhovali postupně podle provozních
podmínek. V nových prostorách zde začala fungovat Lékařská služba první pomoci, která měla svůj samostatný vchod, rehabilitační pracoviště, interní, chirurgické, ortopedické a neurologické oddělení,
laboratoř, rentgen, dětské oddělení.
Ve staré budově zůstala zubní oddělení. Po adaptaci se přestěhovala do 1. po-

JA R O
2009
Náměstí 11, 262 72 Březnice

Rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Upozorňujeme, že do kontejnerů
je možno ukládat pouze bioodpad.

SOBOTA

NEDĚLE

4. 4.

5. 4.

Foto Městská knihovna

schodí a v přízemí byla umístěna lékárna, která do té doby sídlila ve zcela nevyhovujících podmínkách na březnickém
náměstí.
Postupně se v nové budově otevírala
i další oddělení, byl zde také zřízen
Domov Březnice, poskytovatel sociálních
služeb.
Je chvályhodné, že budova polikliniky
slouží stále svému účelu.

ulice/obec

U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově

11. 4.

Sadová
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany

9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finanč. úřadu
Drahenická
12. 4.

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice

Kontejnery budou na určených
místech od 8.00 do 12.00 hodin

Čerpáno z Březnických zpravodajů.

Kateřina Štěrbová

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Příbram
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

HVĚZDA MÉHO ŽIVOTA
PŘÍBĚH LÁSKY KRÁSNÉ
FILIPINY WELSEROVÉ
A FERDINANDA TYROLSKÉHO
NA ZÁMKU BŘEZNICE
Výstava se koná v budově
Státního okresního archivu Příbram,
E. Beneše 337
od 16. února do 31. března 2009
Otevřeno v pondělí, v úterý a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin,
ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.
www.soapraha.cz/pribram
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Mateřské centrum

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

BŘEZEN 2009

Povídání o Certifikované přírodní kosmetice z konopí
26. března 2009 16.30 – 18.00 hodin
MC Pampeliška Březnice
spolupořádá Ekocentrum Zelená pumpa
Konopná kosmetika s úspěchem léčí také závažné kožní problémy jako je například
lupénka či atopický exém. Součástí programu jsou praktické ukázky použití
a zkoušení kosmetických produktů.

Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až
pátek 9.00 – 12.00 hod.
v pondělí
od 17 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně
pokročilé

v úterý
od 10 hod. ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
od 17 hod. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
ve středu
od 8 hod. ANGLIČTINA pro mírně poročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 13.30 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
od 15.00 hod. ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO
PŘEDŠKOLÁKY – logopedická a grafomotorická cvičení pro předškoláky s Lenkou
Neklovou
ve čtvrtek
od 14.30 hod. DIVADELNI DÍLNA pro
předškoláky a školáky
v pátek
od 8 hod. ANGLIČTINA pro mírně poročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 hod. SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ a TANEČKY pro nejmenší

Malá scéna Ivy Češkové - krátká dopolední
představení pro malé diváky (6. a 20. 3.)
od 14.00 hod. ANGLICKY, PROSÍM –
angl. konverzace pro děti od 10 let
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky,
dospělé
BŘIŠNÍ TANCE – sobotní odpoledne, více
info na tel. 318 682 031

Mimořádné akce v březnu 2009:
7. 3. - 15.00 h. - VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v Hudčicích „Ten dělá to a ten zas tohle“
• těšíme se na masky řemeslníků, povolání
a roztodivných profesí • již tradičně ve spolupráci s OÚ Hudčice a Mysliveckým sdružením Hudčice v sále hostince „U Bartůňků“ (vlakové spojení Březnice - Hudčice)
10. 3. - 15.00 h. 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.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Přij te k nám prožít příjemné chvíle nad knížkou.
12. 3. - 16.00 – čtení v herně MC Pampeliška
17. 3. - 10.00 – návštěva a čtení v dětském
oddělení knihovny v ZŠ, pro nejmenší
19. 3. - 16.00 – čtení v herně MC Pampeliška
26. 3. - 16.30 – Povídání o certifikované
přírodní kosmetice z konopí
Připravujeme na duben: Jarní burza dětského
oblečení, pokračování cyklu „Zdravě? Hravě!“

„Den otevřených dveří“
2. MŠ „Sluníčko“ – 10. 3. 2009 /úterý/
1. MŠ „Klubíčko“ – 19. 3. 2009 /čtvrtek/
od 9. 00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin
Těšíme se na Vás a vaše děti.
Jaroslava Zelenková, ředitelka 1. MŠ Březnice
Miroslava Macháčková, ředitelka 2. MŠ Březnice
Přijte se podívat do mateřských škol!!!

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek roku 2009 přinesl radovánky
pro děti. Na rybnících se vytvořil nádherný led k bruslení a zároveň si děti
mohly užívat bohaté sněhové nadílky.
Těšíme se z pěkného zimního počasí,
pozorujeme a krmíme ptactvo, hledáme
stopy ve sněhu, připomínáme si různé
pranostiky a sportujeme. Malý kopec na
zahradě nám slouží jako bobová dráha.
Vše důkladně prozkoumáme a objevujeme mnoho nových poznatků.
Když už máme zimy dost, čeká nás
v MŠ pohádka – třeba „O třech prasátkách“(divadlo PIKY, PIKY) – toto představení jsme měli možnost zhlédnout
v lednu a v únoru nás navštívil kouzelník.
Začátek měsíce února byl ve znamení
zápisu dětí do ZŠ. Budoucí školáci předvedli své dovednosti a schopnosti a také
ochotu pracovat s neznámým pedagogem. Ve škole nebyli poprvé, s prostředím a hravým způsobem výuky se seznámili při návštěvě 1. tříd – přejeme jim
mnoho radosti a úspěchů.
Všichni se již těšíme na rozdováděný
masopust. Využijeme své zručnosti a fantazie k výzdobě třídy, přípravě sladko slaného občerstvení a soutěží. Také si
povídáme, zpíváme, recitujeme a srovnáváme historii a současnost této tradice.
Děti mají příležitost vymyslet si a zhotovit za pomoci rodičů svůj karnevalový
oblek. Přestože dnes převládá trend zapůjčit si masky v půjčovně, velmi si ceníme ochoty rodičů spolupracovat s dětmi
na výrobě vlastního kostýmu. Zde pak
obdivujeme výslednou jednoduchost, nápaditost a vtipnost provedení.

K velké oblibě našich nejmenších patří
nejen pravidelné návštěvy filmových
představení v kulturním domě, ale také
pohyb a dovádění ve sportovním klubu
TC Vitality, které nám každý měsíc poskytuje své prostory k téměř dvouhodinovému vyžití. Děti mají k dispozici
míče, švihadla, balónky, pálky hokejky
a další sportovní náčiní, rozvíjejí si svou
obratnost a pohybové schopnosti. S tím
také souvisí pravidelná informovanost
dětí o zdravém způsobu života – péče
o své zdraví, dostatečný přísun vitamínů,
pitný režim apod. – také tato témata
mají stále své zastoupení v našich týdenních plánech.
Blíží se zápis dětí do MŠ. Rodiče budoucích „nováčků“ určitě využijí Dne
otevřených dveří k návštěvě a poznání
prostředí školy.
Přejeme hezký zbytek zimy.
Akce, které nás ještě čekají:
– Velikonoce
– taneční vystoupení na schůzi SPCCH
– čarodějnice
– Den matek
– světelná show
– plavecký výcvik
– Nápady myšky Terezky – divadlo Kopeckých
– Den dětí
– školní výlet
– závěrečná besídka (rozloučení se školáky)
Za kolektiv 1. MŠ Březnice
Martina Zárybnická
učitelka
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2. MŠ BŘEZNICE
Kde se vzalo, tu se vzalo,
dolů k lidem přišlo jaro.
Že už na něj čekali,
na nic se ho neptali.
Toto krásné roční období nepřichází
naráz. Sluníčko má sice ještě chladné paprsky, ale my cítíme, že jaro už je ve
vzduchu a těšíme se, co nám vyčaruje
v naší školce Sluníčku.
Dětem nastává ráj pro hry, a už venku
nebo v tenisové hale Vitality. Rozjedou
se k nám pohádky a teplo, nebo alespoň
králíka z klobouku, nám vyčaruje kouzelník při svém vystoupení.
V dubnu bývá aprílové počasí, chvilku
krásně svítí slunce, chvilku prší. Nám to
vadit nebude. Vypravíme se společně

s rodiči na Den země do přírody, navštívíme filmová představení a budoucí školáci začnou pravidelně jezdit na předplavecký kurz do krytého bazénu v Příbrami. V tomto měsíci budeme mít také
jedinečnou příležitost prožít přípravu
velikonočních svátků a slavnostně je jak
se patří uvítat. Poslední den si začarujeme s černokněžníky a čarodějnicemi na
naší zahradě, necháme se namalovat
v kosmetickém salonu Ježibaby Bradavice a zatancujeme si bartolomějský rej.
Popřejme si, a se ze SLUNÍČKA ozývá
veselý smích dětí, který je největší odměnou všem zaměstnancům za jejich práci.
Za kolektiv 2. MŠ Březnice

V Městské knihovně a Infocentru jste
mohli během měsíce února zhlédnout
výstavu soutěžních prací „S paletou
za všemi krásami světa“ na téma
zátiší.
Foto Městská knihovna

I. Čapková a P. Haštavová

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BŘEZNICI
Lyžařský výcvik
V týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2009 se
uskutečnil lyžařský výcvik sedmých a
osmých tříd. Žákyně 7.b jej popsaly takto:
V sobotu 17. ledna jsme se sešli před
školou. Všichni jsme se těšili na dlouho
očekávaný týden na horách. Před školou
na nás čekaly dva autobusy, které nás
dovezly spolu s dětmi ze ZŠ Mirovice do
Železné Rudy k hotelu Engadin, kde
jsme celý týden pobývali. Hned jsme vyložili všechna zavazadla, ubytovali se
a vyčkávali do večeře. Večer jsme dostali
instrukce k pobytu na hotelu, seznámili
se s bezpečností a teoretickými pokyny
k lyžování. V deset hodin jsme zalehli do
svých postelí. Druhý den ráno nás probudili a společně jsme vyrazili na snídani.
Následoval dopolední výcvik, který jsme
zahájili pěším výstupem sjezdovky. Nahoře nás rozřadili do družstev a výcvik
začal. Před odpolední částí jsme si dali
oběd a odpočinuli si při poledním klidu.
Odpolední výcvik utekl velmi rychle
a už byla večeře. Před večerkou jsme hráli spoustu zajímavých her. V pondělí dopoledne i odpoledne jsme si dobře zalyžovali. Večer jsme si vyslechli povídání
o lyžování, chybách, kterých se dopouštíme, jak se je snažit odstranit. Pak jsme
měli diskotéku. V úterý dopoledne jsme
lyžovali a odpoledne jsme si udělali výlet do Železné Rudy. Po večeři jsme opět
hráli hry. Ve středu jsme jako obvykle
dopoledne i odpoledne lyžovali a užívali
si sněhu. Den nám ukončila oblíbená diskotéka. Čtvrtek se nelišil od ostatních
dnů, věnovali jsme se zdokonalení v lyžování. Večer jsme si ověřili své vědomosti
testem. Páteční dopoledne jsme závodili
ve slalomu. Odpoledne jsme se pomalu
začali loučit se svahem. K večeři jsme
dostali malé překvapení v podobě zmrzlinového poháru. Po večeři následovalo

zhodnocení celého týdne a vyhlášení vítězů v dopoledním závodu. S pobytem na
horách jsme se rozloučili závěrečnou diskotékou. Ráno jsme všichni dobalili
a odjížděli směrem Březnice. Celý týden
byl moc krásný, počasí nám vyšlo skvěle.
Poděkování patří všem, kteří se o nás
celý týden starali, a zvláště všem
instruktorům, kteří nás naučili lyžovat.
Děkujeme!

O Africe znejte více
4. 2. 2009 se naši žáci v pořadu „O Africe znejte více“ měli možnost blíže seznámit s africkou kulturou a folklórními
tradicemi. Besedu vedl Ing. M. Keita
CSc. z občanského sdružení SAGA AFRIKA, který již několik let žije v ČR. Žáci
2. stupně se na ni předem připravovali
v hodinách zeměpisu. A jak pořad vnímala děvčata z 8.b?
Ve středu 4. 2. k nám dorazila návštěva z Afriky. Dva Afričané, oděni v pestrobarevné tuniky, nám vyprávěli o typickém životě a tradicích v afrických vesnicích. Mohli jsme se jich zeptat, jak u nich
probíhají obřady např. svatby a pohřby.
Po zodpovězení všech otázek přišel na
řadu kvíz o Africe. Nejvíce se nám líbilo
závěrečné bubnování. Dostali jsme
30 různě velkých afrických bubínků,
zahráli na ně a naučili se zpívat jednoduché africké písně. Nakonec si vítězové
kvízových otázek vybrali drobné dárky
v podobě korálků a přívěsků.

Zápis do prvních tříd
Ve dnech 6. a 7. února proběhl na naší
škole zápis dětí do prvních tříd. Je potěšující, že se dostavilo velké množství
dětí, které se do školy těší, jsou dobře
připraveny pro školní práci a jsou šikovné. U zápisu předvedly, jak umí kreslit,
počítat do pěti, znát barvy, tvary, rozpo-

znávat rozdíly mezi obrázky. Mohly
předvést jaké si pamatují básničky nebo
písničky před paní učitelkou. Přestože se
některé děti zpočátku obávaly nebo
měly trému, přesto se osmělily a navázaly pěkný pracovní vztah s paní učitelkou.
Za odměnu si mohly vybrat dárečky, upomínkové předměty, omalovánky a další
materiály od sponzorů.
Najdou se i děti, které ještě nejsou úplně zralé pro práci ve škole. Potřebují delší čas na rozvoj zrakového, sluchového
vnímání, na vytvoření správných pracovních návyků, samostatného jednání
a dostatečné pozornosti a vytrvalosti pro
učení a práci ve škole. Velkým problémem v současné době jsou nedostatky
v nácviku správné výslovnosti a samotné
řeči dětí. Rodiče sice svým dětem dobře
rozumí, ale pro komunikaci ve škole a
s ostatními dětmi je třeba podporovat
a nacvičovat správnou výslovnost hlásek
už mnohem dříve než před zápisem do
školy, popř. i pod dohledem logopeda
(minimálně dva roky před nástupem do
školy). Tím se předchází případným problémům ve čtení a psaní, které jsou základem učení v první třídě.
V letošním roce bylo zatím zapsáno
58 dětí a 16 dětí si ještě jeden rok užije
v mateřské školce při docvičování potřebných dovedností pro výuku a dozrávání. Samozřejmě, že největší zodpovědnost leží na rodičích, kteří se věnují jejich rozvoji a cíleně připravují své děti do
života nejen ve školní třídě, ale všeobecně. Je to nelehký úkol. Ale je odměněn
pokrokem, dovednostmi a znalostmi
dětí, společnými zážitky na té vzrušující
cestě za poznáním. K tomu nám všem
přeji hodně sil, trpělivost a radosti.
Ivana Popová, školní psycholožka
Mgr. M. Jelínková
(pokračování na str. 9)
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(dokončení ze str. 8)

Pokračování cyklu přednášek
a terénních exkurzí, zaměřených
k ochraně zvláště chráněných
druhů organismů a jejich životního
prostředí
V loňském roce se nám podařilo ve spolupráci se správou zámku Březnice
a s finanční podporou CEV Zvoneček Vrané
nad Vltavou uskutečnit přednášky Davida
Fischera o racích, obojživelnících a plazech, doplněné dvěma terénními exkurzemi. V tomto cyklu proběhly také tři přednášky Ondry Sedláčka o Africe – Kamerun, Jihoafrická republika a Mosambik.
V roce 2009 chceme, opět ve spolupráci se
správou zámku Březnice, na tyto akce navázat, i když pro ně nemáme v současné
době finanční podporu, a budeme tedy pro
jejich uskutečnění vybírat vstupné.
C o c h y s t á m e ? Začneme přednáškou
zoologa a vysokoškolského učitele Ing.
Jana Andresky PhD. o jeho cestě na Galapágy, která je věnována dvoustému výročí
narození Charlese Darwina a uplynutí
150 let od 1. vydání jeho knihy O původu
druhů. Připravujeme čtvrtou přednášku
Ondry Sedláčka, tentokrát o cestě do Kamerunu a předání finančního daru, na
kterém jste se podíleli nákupem suvenýrů i mnozí z vás, škole v Bakingili. Také
se můžete těšit na povídání březnického
rodáka Zdeňka Dragouna, ředitele Stát-

ního památkového ústavu archeologie
hlavního města Prahy.
Téma jeho vystoupení ještě upřesníme.
Opakovat budeme ornitologickou vycházku a připravíme další přírodovědné akce,
o kterých vás ještě budeme informovat.
Termíny a místo pořádání dalších přednášek budou zveřejněny na webových
stránkách www.zsbreznice.cz .

Přednáška Galapágy očima zoologa se
koná v prostorách zámku Březnice,
dne 24. dubna 2009 od 19.00 hodin.
Vstupné 40,-Kč.
Přij te včas, objekt se zamyká.
Garant projektu:
RNDr. Václav Sedláček, ředitel ZŠ Březnice, tel. 318 682 165

Jaroslav Krotký – Výstavba, tuš 1975

Městské kulturní zařízení Březnice
Vás zve na

divadelní představení

POZOR!
VRAH ZVONÍ DVAKRÁT
Zajímavá, jedinečná a strhující hra je dramatem
tří lidských osudů
doprovázená o poznání dlouhodobého soužití
manželského páru a pravd,
které platí na celém světě…
Každý musí něco obětovat, aby mohl něco získat.
A už peníze, lásku či holý život. Nic není zadarmo…

24. března 2009 v 19 hodin

KD Březnice

Vstupné 150,- Kč • Předprodej vstupenek: kancelář MěKZ, MěK a Infocentrum
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Karel LEITERMANN
Jan BRINDZA

�RENOVACE PARKET A DŘEVĚNÝCH PODLAH
�ODBORNÁ MONTÁŽ
�ZAMĚŘENÍ A ROZPOČET ZDARMA
Vzorkovna podlahových krytin
v prodejně „KRBY PINC“

u restaurace Asie (Příbram VII, Žežická 180)

Cena bez DPH

Jan BRINDZA
mob. 608 283 948
e-mail: brindza@seznam.cz

Karel LEITERMANN
mob. 777 294 349
e-mail: info@podlaha.net

www.podlaha.net

Kadeřnictví PETRA

AUTOPŮJČOVNA

P. Koňasová
Drahenická 699, 262 72 Březnice
tel. 728 923 484

ODTAHOVÁ SLUŽBA

Možno společenské
a extravagantní účesy.

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ

mské,
á
d
,
é
k
Páns
dětské

5. návštěva 5% sleva • 10. návštěva 10% sleva
Po tel. domluvě možná docházka do domu.

Špičkové bavorské krmení pro psy
Dovoz krmení
až do domu zdarma

cena vozu na den od 350 Kč

AUTODOPRAVA do 3,5 t
OPEL Astra – Vectra
od r. v. 1998 – havarované – včetně n.d.

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

Vojenská zdravotní pojiš�ovna
nabízíme zdravotní pojištění
u jedné z největších zaměstnaneckých
zdravotních pojiš�oven

➩ CENÍK a další informace na www.dogcenter.cz

• komplexní služby všem našim pojištěncům
• příspěvek až 43 000 Kč vzorové rodině s dětmi
• balíček výhod pro studenty
• přispíváme na nejrůznější očkování
• NOVINKA - každý nový pojištěnec dostane nejen 1000 Kč
na preventivní zdravotní péči, ochranné pomůcky pro sport,
ale i na přepážce nebo u externích prac. odbrží AUTOLÉKÁRNIČKU

➩ OBJEDNÁVKY na e-mail:

Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel. 387 783 110,
najdete je též na www.vozp.cz včetně tiskopisu přihlášky.

➩ Při osobním vyzvednutí zboží v sídle

Dog center Ajax s.r.o. ve Volenicích u Březnice
sleva 5%

objednavky@dogcenter.cz
Telefon 602 485 252, 723 346 346

Kontaktní adresa: Vojenská zdravotní pojiš�ovna ČR, Česká 24,
České Budějovice, 370 04, e-mail: pob-cbu@vozp.cz
Hledáme smluvní pracovníky – vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti
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ČISTÍRNA PEŘÍ
OBORA
- vyčistíme Vaše péřové deky a polštáře
- ušijeme nové dle Vašich požadavků
- velký výběr sypků, prodej peří

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.

SBĚRNA ZAKÁZEK: Textilní výroba BENT,
Drahenická 469, Březnice
tel. 318 682 114
ČISTÍRNA PEŘÍ:

11

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

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

Dvořákovo nábřeží 20,
Příbram I
tel. 318 628 183, 602 415 826

www.centrumObora.cz
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2009 – 20. března 2009 ve 12 hod.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Výroční členská schůze MO ČRS
v sobotu 4. dubna 2009
od 10 do 12 hodin
v Kulturním domě
v Březnici.

 P R O D Á M byt 3+1 v Březnici, 78 m 2, OV, panel. Byt v původním stavu. Cena 900 tisíc korun.
Tel: 777 199 920.
 P R O N A J M U garáž v Březnici.
Tel. 737 645 735.
 P R O D Á M byt 3+1 v Březnici.
Tel. 775 194 151.
 STŘÍHÁNÍ PSŮ malých a středních plemen
u Vás doma. Možno i o víkendech.
Tel. 606 629 013.

PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PRODEJ STAVEBNÍCH STROJŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ KE STAVEBNÍM STROJŮM
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPLANT s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)

262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@liplant.com

800 213 216

www.liplant.com, info@liplant.com

LIPLANT s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)

252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplant.com

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

koncert 39. koncertní sezóny BHV

GENTLEMEN
SINGERS
12. března 2009
v 19 hodin
Sál KD Březnice
Vstupné 50 a 30 Kč. Děti MŠ, ZŠ zdarma.

E

D

VOKÁLNÍ SOUBOR GENTLEMEN SINGERS
Vokální soubor se sídlem v Hradci
Králové byl založen absolventy Českého chlapeckého sboru Boni pueri
v roce 2003. Svým komorním složením a různorodým repertoárem se stal
unikátem na české sborové scéně
a jedním z nejznámějších a nejžádanějších mužských vokálních souborů
v ČR.
Pravidelně hostuje na významných
festivalech, natáčí hudební pořady
pro rozhlas i televizi a spolupracuje
s několika hlasovými poradci, dirigenty, skladateli a muzikology u nás
i v zahraničí. Díky tomu si vydobyl
uznání posluchačů, kritiků a recenzentů nejenom v České republice, ale
i v Německu, Rakousku, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Polsku, Estonsku, Tunisku, na Slovensku či ve Spojených
státech amerických. Velmi kladně
byly ohodnoceny také tři nahrávky
souboru s názvy CANTO ERGO
SUM (Zpívám, tedy jsem), Gentlemen Singers LIVE a IN EUROPAM

NATUS EST (V Evropě narozen jest).
V tomto roce se soubor přehoupne
přes jubilejní 300. koncert a premiérově zavítá do Francie.
Vokální soubor GENTLEMEN
SINGERS účinkuje na svých profilových koncertech bez doprovodu nástrojů, tzn. a capella. Mladí zpěváci
interpretují s naprostou samozřejmostí a obrovskou muzikálností zcela odlišné hudební styly.
Repertoár zahrnuje gregoriánské
chorály, renesanční polyfonii, období
klasicismu, romantické skladby, vokální tvorbu 19. a 20. století, lidové
písně z Čech, Moravy a Slovenska,
současné písně národů celého světa
zpívané v původních jazycích a americké spirituály.
Odborná hudební kritika označila
Gentlemen Singers za „vokální naději a živou vodu pro českou sborovou
scénu“.
Čerpáno z oficiálních webových stránek
souboru.
Připravila Dana Tuháčková

P R O G RA M :

HUDBA BEZ HRANIC
profilový koncert (cca 100 minut)
tři části:
1. „Současná evropská hudba“
2. „Na lidové motivy“
3. „Populární písně a spirituály“
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JARNÍ ZAHRADA
V našich sadech, zahrádkách a zahradách se pěstují převážně ovocné stromy jabloně, hrušně, broskvoně, ale své místo
tu mají i okrasné stromy, živé ploty
a bylinky. Kromě zalévaní a přihnojování
potřebují také prořezávat. A na to je
předjaří, když skončí třeskuté mrazy, ten
správný čas. Jarní řez podporuje kvalitu
plodů a růst zdravých listů. Prořezaný
strom je prosvětlený a plody mají vše, co
potřebují. Bez dostatku světla je úroda
menší, plody jsou malé a postrádají cenné vitamíny a minerály. Husté koruny
také způsobují, že strom častěji napadají
škůdci. Důležité je připravit si kvalitní
zahradnické nářadí. Pro zkracování větví
a odstraňování mladých výhonů používáme zahradnické nůžky, silné a odumřelé
větve odřízneme pilkou.
U mladých stromků, v období od výsadby do čtyř až pěti let po výsadbě, provádíme výchovný řez. Slouží k podpoře vegetativního růstu podzemní části(kořeny), k vytvoření pevné kostry koruny, s dobrým odklonem větví od kmínku a jejich rozvětvením. Protože by mohlo dojít k poškození stromu mrazem, neprovádí se řez ihned na podzim po výsadbě, ale až na jaře.
Řez udržovací se provádí u stromů,
které již plodí a omezuje se především

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
RYCHLÉ MOUČNÍKY
Perníkový koláč s jablky

na odstraňování suchých, nemocných
a konkurenčních větví, které nadměrně
zahušují korunu. Cílem je udržet rovnováhu mezi růstem a plodností a zajistit
přiměřeně prosvětlenou korunu.
Zmlazovací řez přichází v úvahu
u starých stromů, které již nepřirůstají
a jejichž plodnost se tím omezuje nebo
není již příliš kvalitní. Řezem se podpoří vegetativní růst, prosvětlí koruna
a stromu se odlehčí od nemocných a suchých větví. Často se provádí u dlouho
neudržovaných a zanedbaných stromů.
Podle míry zakrácení větví je bu mírný,
střední nebo hluboký.
Na jaře také sestříháváme nůžkami na
trávu a živý plot některé druhy živých plotů např. zimostráz nebo svídu. Bylinkám,
např. myrtě, rozmarýnu, tymiánu, levanduli, vavřínu, dodáme sestříháním tvar.
Zdroj internet
Kateřina Štěrbová

SKALICE
Přichází první jarní měsíc a s ním i první sluneční paprsky, které nás jistě budou
lákat k procházkám nejen po našem krásném městě, ale také po okolní přírodě.
Březnicí protéká říčka Skalice. Není nijak zvláště významná, místy připomíná spíše potok, ale v Březnici, kde je tok regulován, jsou její nábřeží se starým kamenným
mostem významnou dominantou města.
Skalice pramení stejně jako Kotelský
potok na jižních svazích Brd v nadmořské výšce 678 m.n.m. Protéká Velkým
a Malým Kotelským rybníkem, rybníkem Obžera a Podzámeckým rybníkem.
V Rožmitále pod Třemšínem získává
jméno Vlčava a od Březnice se nazývá
Skalice. V horním úseku nad Březnicí
teče Vlčava mezi poli a loukami spíše zarostlým hlinitým a jen místy kamenitým
korytem. Spád je však poměrně velký
a řeka rychle teče v ostrých meandrech.
Před Březnicí se údolí více otevírá a řeka
klidně meandruje podobnou krajinou
k Mirovicím a Smetanově Lhotě. Pod
Smetanovou Lhotou se Skalice zařezává
stále hlouběji do terénu, v již širším korytě se objevují kameny a řeka vtéká do
lesnatého údolí. Na posledním úseku se
objevují lehčí peřeje a několik balvanitých prahů. Zleva v blízkosti hradu Zvíkov ústí do Lomnice a prakticky okamžitě,
s jihočeskou Otavou, se vlévá do Vltavy.
Plocha povodí Skalice měří asi 370 km2.
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700 g hladké mouky
300 g cukru
500 ml mléka
2 vejce
200 ml oleje
1 kypřící prášek do pečiva
1 kypřící prášek do perníku
200 g mletých ořechů
3 lžíce kakaa (místo kakaa lze použít
nastrouhanou větší čokoládu Margot)
5 - 6 jablek

Po s t u p :
Oloupaná jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme na malé kostičky. Smícháme
mouku, cukr a oba kypřící prášky. Postupně přidáme vejce, olej, mléko, ořechy
a řádně promícháme. Polovinu těsta nalijeme do vymazaného a vysypaného plechu.
Do druhé poloviny těsta přidáme kakao
nebo nastrouhanou Margot, promícháme
a nalijeme na světlé těsto. Poklademe
nakrájenými jablky, jemně je zatlačíme
do těsta a vložíme do vyhřáté trouby.

Domácí perník

Foto Městská knihovna

Dlouhá je přibližně 52 km. V horním
toku do Mirovic bývá sjízdná jen na jaře
za tání sněhu v Brdech nebo po deštích.
Střední úsek do Čimelic je sjízdný i za
menšího průtoku, ovšem kamenitý závěr
opět vyžaduje jarní nebo dešovou vodu.
Délka sjížděného úseku činí 19 km.
Pohled přes řeku na březnický zámek,
na most, na poklidnou vodní hladinu – to
jsou scenérie, které pro nás, březničáky,
již zevšedněly. Své kouzlo však mají stále. Podívejme se na ni, pro nás tak známou krajinu, jinak. Třeba tak, jako bychom Březnici navštívili poprvé.
Čerpáno: Československé řeky, Bozeňsko,
internet
Petra Bartoníčková

1/2 kg polohrubé mouky
350 g cukru
1/2 l mléka
2 dcl oleje
2 celá vejce
4 lžíce povidel rozředěných rumem
2 - 3 lžíce kakaa
1 lžička jedlé sody
1 prášek do perníku
špetka soli
1 lžička mleté skořice
Po s t u p :
Všechny přísady dobře vymícháme a nalijeme na vyšší, vymazaný a vysypaný plech.
Pečeme ve vyhřáté troubě 25 - 30 minut.
Do základního receptu můžeme přidat
nasekané ořechy nebo mandle, rozinky,
kandované ovoce, případně hotový polít
libovolnou polevou a ozdobit. Lze také
přidat najemno nastrouhaná 2 - 3 jablka.
Nemáte-li po ruce povidla, můžete je
nahradit marmeládou.
Městská knihovna

BŘEZNICKÉ NOVINY
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INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA
V průběhu celého loňského roku navštívilo knihovnu 5 515 čtenářů, kteří si
půjčili celkem 34 933 knih a časopisů.
Knihovní fond byl doplňován v souladu
s potřebami knihovny a byl řádně zaevidován. Stav KF činil 24 711 titulů.
Na obou odděleních knihovny se zaregistrovalo 469 čtenářů.
Za sledované období jsme měli 167 požadavků na dokumenty, které nejsou ve
fondu naší knihovny. V rámci služby
MVS (meziknihovní výpůjční služba)
jsme kladně vyřídili 160 požadavků.
V roce 2008 jsme obdrželi 7 výměnných souborů v celkovém počtu 549 dokumentů z Knihovny Jana Drdy v Příbrami a 1 výměnný soubor naučné literatury ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně v počtu 30 dokumentů.
Služeb Internetu využilo celkem
1 241 návštěvníků a čtenářů, z tohoto počtu 947 návštěvníků na dospělém oddělení knihovny a 294 na oddělení dětském.
Městská knihovna a Infocentrum byla
k dispozici všem čtenářům a návštěvníkům 42 hodin týdně, pondělky a středy
od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek
od 8 do 16 hodin, v turistické sezoně (červen – září) byla knihovna otevřena také
každou sobotu od 8 do 12 hodin. Dětské
oddělení knihovny bylo pro čtenáře otevřeno 37,5 hodin týdně v době od 7 do 15
hodin (kromě letních prázdnin, kdy byl
na dětském oddělení upraven provoz).
Na webových stránkách MěKZ –
www.kulturabreznice.cz je umístěn online katalog. Tam si můžete zjistit, zda
je hledaný titul v knihovně k dispozici.

Výpůjční řád Městské knihovny byl
v loňském roce novelizován.
Výše čtenářských poplatků zůstala
stejná, pouze cena meziknihovní výpůjčky se o 5 Kč navýšila, a to z důvodů zdražování služeb České pošty.
V Infocentru jsme zavedli novou službu skenování dokumentu formátu A4 za
cenu 10 Kč.
Pro širokou veřejnost jsou zdarma určeny také dva časopisy: Grand Biblio – časopis pro čtenářskou veřejnost a turistický
informační magazín TIM. V roce 2008
jsme v rámci Grantu Středočeského kraje
získali dotaci 20 000 Kč. Na dětském oddělení knihovny vzniklo 10 nových studijních míst. Z rozpočtu MěKZ byl ještě pořízen nový výpůjční pult, který jistě zpříjemní a zkvalitní práci knihovnice.
Vzdělávací a kulturní akce v knihovně:
Na dospělém oddělení knihovny proběhlo celkem 40 akcí. Mezi tento počet

Foto Městská knihovna

jsou započteny výstavy (13 větších výstav, např. putovní výstava Poezie v krajce, výstavy obrazů a grafik, výstava ve
spolupráci s Hornickým muzeem, výstava výtvarných prací dětí z MŠ, výstava
fotografií, výstava keramiky, soutěžní výstava vánočních stromečků), dále to jsou
akce v rámci měsíce Internetu, akce
v Týdnu knihoven, besedy a vernisáže.
Na dětském oddělení knihovny bylo
uspořádáno 19 knihovnicko-bibliografických příprav pro děti ze ZŠ z Březnice
a 29 dalších akcí, jako např. Nocování
s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře, besedy a autorská čtení zejména pro
děti ze ZŠ, MŠ a Mateřského centra, malování na chodníku, nonstop čtení, akce
ke Dni poezie, ke Dni dětské knihy, atd.

Také v letošním roce jsme pro všechny
návštěvníky připravili celou řadu zajímavých akcí, na které bychom Vás touto
cestou rádi pozvali. Více informací vždy
v aktuálním čísle Březnických novin
a webových stránkách.
Za Městskou knihovnu a Infocentrum
Petra Bartoníčková

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum V á s z v o u na

besedu a autorské čtení
s paní Annou Johanou Nyklovou
v Městské knihovně a Infocentru
16. 3. 2009 od 16 hodin
Autorka si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila sen z mládí
a vypravila se úplně sama na Nový Zéland. Ve své knížce nám,
díky jejímu vyprávění a četným fotografiím, nevšedním způsobem
dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Její věk a životní
zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, kterým zkoumá život
v pro nás tak exotické zemi. Jsou zde zachyceny i poznatky z Londýna,
Singapuru, Sydney a dokonce i z plavby po Korálovém moři.
Navíc je tato kniha přímo návodem pro ty, kteří by se chtěli
na Nový Zéland také vypravit.
Více na www.babkatapka.cz

Knihu autorka vydala vlastním nákladem a při besedě si ji můžete
v knihovně zakoupit.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Březen – měsíc internetu končí
Nejznámější a nejrozsáhlejší projekt BMI sdružení vznikl se záměrem upozornit na
obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to
v České republice málokdo uvědomoval. První ročník se uskutečnil v roce 1998 a poslední – jedenáctý – v roce 2008.
Knihovny se k projektu „Březen – měsíc internetu“ přidaly až od třetího
ročníku (rok 2000), avšak ihned se staly velmi důležitým protagonistou,
protože jejich zásluhou se výrazně zvýšil počet míst, kde se občané mohli
s internetem seznamovat. I nadále chceme pro čtenáře a širokou veřejnost připravovat v březnu akce, které jsou spojeny s internetem.

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■
■
■

■
■
■

V týdnu od 2. 3. do 6. 3. půl hodiny internetu zdarma pro všechny návštěvníky knihovny
Od 3. 3. do 31. 3. – Výstava fotografií Arnošta Fürsta „Březnice ve fotografii – od roku 1900 po současnost“
Od 9. 3. do 13. 3. – Dny otevřených dveří – přij te do knihovny, rádi Vás
provedeme a seznámíme se všemi službami, které nabízíme
16. 3. od 16 hodin – beseda spojená s autorským čtením Anny Johany
Nyklové – „BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ ZÉLAND očima
české babičky“
Po celý měsíc registrace čtenářů zdarma
Po celý měsíc čtenářská amnestie
Autorská výstavka knih – 95. výročí narození Bohumila Hrabala

Dětské oddělení na ZŠ
■
■
■
■
■
■

10. 3. od 16 hodin – Pasování prvňáčků na čtenáře
KBP pro 1. ročníky ZŠ
17. 3. od 10 hodin – Celé Česko čte dětem – čtení pro nejmenší ve spolupráci
s MC Pampeliška
Po celý měsíc registrace čtenářů zdarma
Po celý měsíc čtenářská amnestie
Vyhlášení soutěže o nejhezčí pomlázku

Projekt Celé Česko čte dětem
Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné,
organizační a promoční činnosti.
Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný
význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku
číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho pamě a obrazotvornost, obohacuje
ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.
Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem
a vynikající výchovnou metodou.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se
může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než
televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Investujme tedy po těch několik let
vyrůstání našich dětí dvacet minut denně
do hlasitého čtení a vychovávejme z nich
vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři
musíme ukázat cestu.
Více na adrese: www.celeceskoctedetem.cz
Autorkou loga je Emma Srncová

Městská knihovna
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Bartel Judith Sandeen – Holocaust
Ztracená slova - děj knihy nás přenese do
doby, kdy se v Německu dostali k moci
nacisté a začali s pronásledováním Židů,
najdeme zde autentické rozhovory a dobové dokumenty
Walker Richard – Svět pod mikroskopem – probírá svět drobných organizmů, které existují vedle nás
Petrovič Jasminka – Nebu čuně –
etiketa pro každého – víte co se sluší a co ne?
Wollard Kathy – Jak? – vše, na co
chcete znát odpově
Šironina J. V. – Báje a pověsti hvězdné oblohy – příběhy k jednotlivým znamením zvěrokruhu a zajímavosti o naší
hvězdné obloze
Šmerglová Zuzana – Bubu už se nebojí – pohádková kniha o strašidýlku Bu
a dětském strachu
Drijverová Martina – Tamarín a pomeranč – s pohádkovými příběhy o zvířátkách procházíme celou zoologickou
zahradu
McCaffrey Anne – Dračí dar – napínavá kniha nás zavede na planetu Pern,
seznámí s dračími jezdci a jejich posláním planetu chránit
Sypal Jaromír – Vodnické pohádky
– jižní Čechy, vodníky, rybníky, černokukadláky, to vše najdeme v této knížce
Havel Jiří – Barbánek a já – veselé
komiksové příběhy žlutého psa Barbánka a jeho kamaráda Honzy
Řeháčková Věra – Potíže s Klárkou
– dívčí román o Klárce z dětského domova, o adopci, psychice a o všem, co s tím
souvisí
Řeháčková Věra – S Klárkou za
dobrodružstvím – navazuje na román
Potíže s Klárkou, po úspěšné adopci žije
Klárka na vesnici a zažívá velké dobrodružství při hledání tajné chodby
Svobodová Vlasta – Pět holek se
loučí – parta dívek se o velikonočních
prázdninách vydá vítat jaro do moravských lesů, ale podivné události je změní
v detektivy
Lanczová Lenka – Potížistka – dívčí
román o lásce a přátelství a také o tom,
že není dobré být sám – i když mezi lidmi
Ottová Jana – Tarzanka – dívčí román o první lásce, dospívání
Gaskinová Carol – Zakázané věže –
o zakázaných věžích se vypráví mnoho
příběhů, ale nikdo neví, co je uvnitř
Stone Jeff – Legendy bojových
umění. Had. Tygr. Opice – Šaolinský
klášter byl zničen, pět mladých mnichů
pátrá po tajemství vlastní minulosti –
i svého osudu
Harrison Lisi – Dívčí parta. Žárlivost
aneb to si vypiješ! – parta dívek se dostane do prostředí Hollywoodu a usiluje
o hlavní roli v připravovaném filmu
a v sázce je jejich přátelství, protože hlavní roli může získat jen jedna
Kratochvílová Jana – Cesta zpátky
– dívčí román a odvěké dilema: Ten,
nebo ten druhý?
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

1. 3. neděle v 18 hodin

VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Rodinný animovaný americký film. „Prvním člověkem ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je
zatím poslední… doufejme, že se vrátí.“
Vstupné 35 Kč

Q

81 minut

Doporučeno od 12 let

Q

4. 3. středa v 18 hodin

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Český film. Ideální pro společnou návštěvu kina
rodičů s dětmi. Je dospělou romancí, ale i dětským hororem a pohádkou o Červené Karkulce…
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Přístupno

Q

8. 3. neděle v 18 hodin
Americká komedie s titulky, ve které se dozvíte,
po čem ženy doopravdy touží…
Q

115 minut

5. ročník kulturního pořadu
KD Q 16 hodin

12. 3. Koncert BHV – vokální soubor
GENTLEMEN SINGERS
KD Q 19 hodin

12. 3. Veřejné zasedání zastupitelů
Q

17 hodin

13. 3. Kulturní program pro ZŠ
KD

Q

8.30 hodin

24. 3. DIVADLO V KD

ŽENY
Vstupné 42 Kč

10. 3. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE

KD – salónek

3/2009

KULTURA

„Pozor! Vrah zvoní dvakrát!“
KD Q 19 hodin

PRODEJNÍ AKCE
20. 3.
KD – salónek
19. – 20. 3. KD – sál
28. 3.
KD – sál

VÝSTAVA v Městské knihovně a Infocentru
3. 3. – 31. 3. – Výstava fotografií
Arnošta Fürsta „Březnice ve fotografii – od roku 1900 po současnost“
16. 3. od 16 hodin – beseda spojená
s autorským čtením Anny Johany
Nyklové – „BABKA ŤAPKA na
kraji světa aneb NOVÝ ZÉLAND
očima české babičky“

Doporučeno od 12 let

Q

11. 3. středa v 18 hodin

HLÍDAČ č. 47 !!! DOPORUČUJEME !!!
Karel Roden v novém filmu Filipa Renče o bolestném údělu člověka, který je poznamenán hrůznými válečnými zážitky a doufá, že ve svém dalším
životě najde štěstí a ztracenou rovnováhu…
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Doporučeno od 15 let

Q

15. 3. neděle v 18 hodin

Městské kulturní zařízení
Městská knihovna – dětské oddělení

ANGLICKÉ JAHODY
Psychologický historický koprodukční film je
osudovým příběhem generací, jejichž sen
o svobodě a obyčejně šastném životě byl srpnové
noci 1968 násilně přerván. Hrají: V. Preiss, P. Tomicová, N. Divíšková, I. Lupták, M. Štípková…
Vstupné 44 Kč

Q

114 minut

Doporučeno od 12 let

Q

18. 3. středa v 18 hodin

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová česká komedie Marie Poledňákové. Muž
mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži…
Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová, R. Vojtek, M. Issová, F. Antonio…
Vstupné 44 Kč

Q

115 minut

Přístupno

Q

22. 3. neděle v 18 hodin

JUNO
Hořká americká komedie s titulky. Šestnáctiletá
hrdinka otěhotní a tím začíná lépe chápat „dospělý“ svět…
Vstupné 39 Kč

Q

96 minut

Q

Doporučeno od 12 let

25. 3. středa v 18 hodin

ČESKÁ RAPuplika
První celovečerní hudební film o českém rapu.
Orion, James Cole a Hugo Toxx na pódiu, ale
především mimo něj. Tři přední čeští rapeři,
deset skladeb, deset živých, někdy i neživých,
filmových situací.
Vstupné 39 Kč

Q

87 minut

Q

Doporučeno od 15 let

29. 3. neděle v 18 hodin

DOKAŽ TO
Americký hudební film s titulky o tom, že plány
se mění a sny zůstávají. Dokážete se postavit
svým obavám?
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Q

Vás srdečně zvou na

VELKÉ PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE
5. ročník

10. března

2009

v 16 hodin
KD Březnice

Přístupno

Dětské představení: 4. 3. v 9 hodin
„TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY“
PŘIPRAVUJEME: POHÁDKY NA DOBROU NOC,
KAUZA LITVINĚNKO, 2 DNY V PAŘÍŽI…

Vstupné 30 Kč
Prvňáčci zdarma

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.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 4 vyjde 31. 3. 2009 – uzávěrka
čísla je 20. 3. 2009 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
 připravilo MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
 sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

