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SOŠ a VOŠ

CESTA DO BRUSELU
Ve středu 18. března přijelo 130 občanů, mezi nimi i 30 zástupců obcí – členů Ligy starostů proti cizím vojenským základnám, do Bruselu. Přijali pozváni několika poslanců Evropského
parlamentu – Richarda Falbra, Libora Roučka, Vladimíra Remka, Jiřího Maštálky, Jaromíra Kohlíčka, místopředsedkyně evropského parlamentu Luisi Morgantini, Julietto Chiesa a dalších.
V dopoledních hodinách proběhla na Lucemburském náměstí demonstrace proti radarové základně a odpoledne se všichni
přesunuli před hlavní vchod Evropského parlamentu.
Současně několik starostů a zástupců hnutí Nenásilí navštívilo belgický senát, kde proběhla debata o budování americké
základny na našem území. Asi hodinová diskuse pokračovala
v Evropském parlamentu za účasti Luisi Morgantini a dalších
poslanců z České republiky, Itálie, Estonska a Anglie. Místopředsedkyně ocenila chování a jednání všech zúčastněných
a také konstatovala, že ne vždy jsou jednání se zástupci naší
země tak přímá. Celá akce směřovala k tomu, aby okolní státy
pomohly zabránit výstavbě další vojenské základny v Evropě,
navíc, když více než 70 procent občanů republiky s tímto záměrem nesouhlasí.
O návštěvě v Bruselu se zmiňuji i z toho důvodu, že jsem byla
účastníkem této akce.
Jana Krajmerová, starostka

ZNOVU O BŘEZNICKÉM NÁMĚSTÍ
V minulých číslech Březnických novin se objevilo několik diskusních příspěvků k budoucí podobě Náměstí.
Proto bych tady ráda podrobněji vysvětlila záměr zastupitelů a uklidnila všechny, kteří se obávají nějakých radikálních
změn. Nejen, že je město ani zastupitelstvo neplánují, ale něco
podobného si vůbec nemohou dovolit. Připomenu totiž, že celá
oblast se nachází v chráněné památkové zóně, a proto veškeré
kroky musí odsouhlasit památkáři, kteří by určitě zásadní přeměnu nedovolili. Ve spolupráci s nimi, a samozřejmě taky
s vámi, občany města, bychom chtěli vytvořit ze středu města
příjemné místo, kde se dá například posedět u fungující kašny
či si vypít kávu ve stínu stromů.
O vznikajících plánech bych vás chtěla seznamovat jak
v novinách, tak při osobních setkáních. Ale jak už napsal Jaroslav Kozlík, ve zpracování projektu na budoucí podobu Náměstí došlo k určitému pozdržení. Firma, která skončila ve výběrovém řízení druhá, požádala Úřad pro hospodářskou soutěž
o přezkoumání řízení. A výsledek zatím neznáme. Ovšem ani
tento fakt neovlivní další rozhodování o úpravách centra města. I když se stále hovoří hlavně o Náměstí, zadání na vypracování projektu znělo: Revitalizace celé centrální části našeho
města. Nejde tedy pouze o Náměstí, ale i další lokality, které
spolu historicky i architektonicky souvisí - Lokšany, oblast kolem konventu a kulturního domu. I zde je nutné provést úpravy, dát do pořádku nedostatečné veřejné osvětlení, nerovné povrchy cest i chodníků, zastaralé sítě vody i kanalizace, nechat
zhotovit návrhy laviček, odpadkových košů, orientačních tabulí
a podobně. Chceme najít i vhodné místo na vybudování veřejných záchodů, které v centru města stále chybí.

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ V ÚNORU
Vzhledem k tomu, že uzávěrka únorových Březnických novin
byla před konáním zastupitelstva, nemohla jsem vás informovat o čem se tam jednalo. To ale nyní napravím.
Zastupitelé odsouhlasili konečnou variantu úpravy silnice
v ulici Jana Švermy. Projekt počítá s obytnou zónou, to znamená komunikací bez chodníků s vymezenými parkovacími místy.
Jak jsem již psala, předběžné náklady na vybudování jsou nejnižší a toto řešení podpořila i většina obyvatel, kteří zde bydlí.

Odměny zastupitelům se nemění
Jednalo se i o zvýšení odměn pro neuvolněné zastupitele.
Umožňuje to příloha číslo 1 z ledna 2009 k Nařízení vlády
37/2003. Na zasedání se však rozhodlo, že k žádnému navýšení
nedojde a částky zůstanou stejné jako v roce 2008.
(pokračování na str. 2)
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ V ÚNORU
(dokončení ze str. 1)

Finančních odměn se dočkají členové výborů, kteří v nich
pracují dobrovolně. Zastupitelstvo odsouhlasilo celkovou sumu
tisíc korun za každé jednání. O konkrétních částkách pro jednotlivé členy rozhodne předseda výboru.

Opět o vodovodech
Zastupitelé schválili přílohu číslo 2 k Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Březnice. Tento dokument řeší,
kolik peněz město potřebuje, aby vyměnilo zastaralé zařízení,
tedy převážně stará šoupata, vodní uzávěry a hydranty. V plánu
se počítá i se zprovozněním tří vrtů v prameništi Martinice
nebo s obnovou starých přípojek.
Peníze budou třeba i na vyřešení problémů s vodou v Borské
ulici. Obyvatelé této lokality jsou napojeni na vodovodní řad,
který ale nepatří městu. Zastupitelé proto souhlasili se zpracováním projektové dokumentace na vybudování nového městského vodovodu v této oblasti. Tím by se problém vyřešil.

Dodělá se konvent z evropských peněz?
V dubnu vyhlásí Regionální rada Středočeského kraje nové
výzvy na čerpání evropských peněz a Březnice se do nich opět
zapojí a pokusí se získat maximum na obnovu a vylepšení města.
Jedním z předkládaných projektů bude ten na vybudování
společenského a kulturního centra v konventu. Všechny podklady jsou připravené, nebo jsme se soutěže o dotace zúčastnili
už na podzim. Z 59 projektů skončila Březnice na desátém
místě, ale vybráno bylo pouze osm akcí.
Další žádost o dotaci zaslalo město i do krajského programu
prevence kriminality. Peníze lze podle daných podmínek získat například i na vybudování veřejného osvětlení lokalit, které nejsou osvětleny a tím se stávají rizikovými. V Březnici
máme takových oblastí hodně, ale přednost dostala část kolem
hřbitova, na kterou je již zpracovaná projektová dokumentace.
V případě úspěchu může obec získat 80 procent peněz z dotace
a sama by zaplatila pouze 96 tisíc korun.

Koupaliště letos opět v provozu
Celá léta se snášela na radnici kritika, že ve městě je krásné
koupaliště, které ale není v provozu. Proto se před čtyřmi lety
areál za nemalé peníze opravil a zprovoznil. Jenže… zájem lidí
je velmi malý.
Jen pro ilustraci, za celé loňské léto ho navštívilo pouze 1634
lidí a na vstupném se tak vybralo zhruba 7,5 procenta
z celkových nákladů, které se pohybovaly okolo 350 tisíc korun.
I přes tato čísla zastupitelé odsouhlasili zprovoznění bazénu
i v letošním roce, a to od června do srpna.

Územní plán města opět pokročil
Územní plán je velmi důležitý dokument pro budoucnost
každé obce. V něm je například stanoveno, kde bude možné
v budoucnu stavět domy pro bydlení, objekty k podnikání i to,
kde mají zůstat zelené a odpočinkové plochy.
Jak už jsem vás informovala, Březnice má starý územní plán,
který nevyhovuje současným potřebám, a proto se už několik
měsíců připravuje nový. A jeho vznik opět o něco pokročil.
Do 10. listopadu se mohly na radnici scházet požadavky těch,
kteří vlastní pozemky nebo nemovitosti na území města a přidružených obcí. Nad těmito návrhy se několikrát sešla komise,
která se skládá ze dvou zastupitelů, úředníků radnice a firmy,
která plán zpracovává. Na základě jednání vznikl dokument se
41 návrhy, o kterém rozhodovali zastupitelé na únorovém zasedání. Zastupitelstvo 21 z nich přijalo, deset bylo přijato částečně a zbytek zamítnut.
Nyní se musí body, které byly zcela nebo částečně přijaty,
zapracovat do rodícího se územního plánu Březnice a také je
třeba zjistit, zda jsou vůbec realizovatelné.
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Přesné informace jak o návrzích, tak přípravě územního plánu najdete na internetových stránkách města, nebo na úřední
desce na Náměstí.
Své požadavky na územní plán mělo i město. Zde jsou nejdůležitější z nich:
• vybudování cyklostezek v obcích Martinice, Přední, Zadní
Poříčí a na trase kolem řeky
• rozšíření sportovní zóny vedle škvárového hřiště
• úprava účelových komunikací v této oblasti
• úpravna vody na Stráži
• rozhledna na Stráži
• vybudování dopravního obchvatu města
• vytvoření zóny bydlení smíšeného s nerušícími provozy v lokalitě bývalé cihelny
• vytipování a rozšíření lokalit pro rozvoj obce (zóny pro bydlení)
• rozšíření stávající průmyslové zóny
• možnost budovat malé provozovny u komunikace 1/19 za čerpací stanicí směr Přední Poříčí
• vytvořit záchytné parkoviště u komunikace 1/19
• navrhnout zónu pro drobné podnikání u komunikace 1/19
směr Počaply
• vytvořit místní komunikaci v Zadním Poříčí
• návrhy na rozšíření lesů v oblasti Višňovka, Zadní Poříčí,
Stráž, Dobrá Voda a u silnice 1/19 směrem na Počaply
• vytipování plochy pro přistávání vrtulníku
• vytipování plochy pro výstavbu garáží – sídliště
Všechny připomínky a návrhy nyní budou zhodnoceny podle
různých kriterií a projdou připomínkovým řízením. Do toho se
budou moci zapojit i všichni občané města.

Rozpočet na rok 2009 schválen
Nejdůležitějším bodem březnového zastupitelstva bylo projednávání rozpočtu města na rok 2009. Ve schválené verzi předpokládané příjmy činí 63 968 150 korun a výdaje 63 760 400
korun. Z těchto čísel vyplývá, že je sestaven jako nepatrně přebytkový.
Ovšem vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci státu se
zatím dají příjmy těžko odhadnout. To se týká zvláš daní, které tvoří nezanedbatelnou sumu v rozpočtu.
Zastupitelstvo proto všem organizacím zřízeným městem
nařídilo, aby schválené příspěvky čerpaly do pololetí pouze na
40 procent.
Do rozpočtu nejsou zahrnuty také uspořené peníze
z minulých let. Ty budou použity na realizaci jednotlivých bodů
z Akčního plánu, o kterém se už také několikrát psalo. Je to
seznam akcí, které povedou k rozvoji města a měly by se v daném roce realizovat. Plán, co vylepšit letos, už je také hotový.
Zastupitelé ho dostali na svém březnovém jednání, ale projednávání přesunuli na další zasedání.

Z březnového zastupitelstva
Zastupitelé schválili zpracování projektu, který řeší další využití škvárového hřiště. V tomto místě se plánuje vybudování
víceúčelového sportoviště s umělým povrchem.
Další peníze se musí najít v rozpočtu na odkoupení pozemků
pod hrací plochou na stadionu. Jak jsem již psala, 16 tisíc metrů čtverečních nepatří městu, ale soukromé osobě. A ta je chce
městu prodat. Proběhla jednání s právním zástupcem žadatelky, která se týkala hlavně ceny. Majitelka požadovala 100 korun
za metr čtvereční a město se snažilo vyjednat nižší částku.
Na tu ale současný vlastník přistoupil.
V nejbližší době bude provedena i výměna havarijních bojlerů v domě 64 na Náměstí. To přijde zhruba na 280 tisíc korun,
které se zaplatí z fondu oprav bytového fondu. Pokud by město
výměnu neudělalo, zůstali by nájemníci bytů bez teplé vody.
(pokračování na str. 3)
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Z březnového zastupitelstva
(dokončení ze str. 2)

Zastupitelstvo řešilo i dva návrhy na revokaci usnesení z loňského roku, které podal člen zastupitelstva S. B. Rozhodovalo
se o zrušení již schválených akcí - rekonstrukce místní komunikace v Martinicích a o záměru prodeje pozemků v průmyslové
zóně pro vybudování fotovoltaické elektrárny. Vzhledem
k tomu, že návrh pro ukončení nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, obě akce budou dále pokračovat. Zastupitelé
také odsouhlasili kandidátku na přísedící okresního soudu
v Příbrami, a to zastupitelku Janu Bendovou. Výboru pro
sport, mládež a tělovýchovu bude doplněn o další dva členy –
zástupce oddílu stolního tenisu Josefa Haníka a Milana Souseda.
Tento výbor by měl také ve spolupráci s SK Březnice 1918
zajišovat velikonoční běh Rožmitál – Březnice. Uskuteční se
12. dubna a všichni jste srdečně zváni.

Další zájemci o bývalá kasárna
Pokračuje prodej objektu bývalých kasáren v Dobré Vodě.
Svůj podnikatelský záměr představil Vladislav Orna. Chtěl by
tady vybudovat například obchod s nábytkem, dále zázemí pro
prodej písku a drtí a část areálu postupně upravit na byty, které by pronajímal. Za nemovitost nabízí tři miliony v hotovosti,
nebo by jeden milion zaplatil hned a zbytek ve splátkách po
dobu pěti let. Zastupitelstvo ale tuto nabídku neakceptovalo.
Další zájemce chce v Dobré Vodě provozovat zařízení pro seniory – dům s pečovatelskou službou, domov důchodců, denní
stacionář, hospic – tedy téměř všechny služby pro seniory. Tento návrh se všem líbil. Přestože žadatel chce akceptovat navrženou cenu, zatím není dořešeno, jakým způsobem zaplatí
4,5 milionu korun. Proto budou probíhat další jednání s upřesněním podmínek koupě.
Jana Krajmerová, starostka

MĚSTO BŘEZNICE
Náměstí čp. 11

262 72 Březnice

Tel. 318 403 171 Fax: 318 403 171
E-mail: mu@breznice.cz
RADA MĚSTA
podle ustanovení § 39 odst. 1 č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje
záměr pronajmout

nebytové prostory
na Náměstí v Březnici
- v č. p. 10
výměra: 139,34 m2
nájemné: 500,- Kč/m2/rok
od 1. 5. 2009
Jana Krajmerová, v. r., starostka

První jarní den mohli všichni zájemci využít k prohlídce areálu
bývalých kasáren v Dobré Vodě. V rámci Dne otevřených dveří si
mohli kasárna prohlédnout a podiskutovat o jejich dalším možném využití.
Foto Karel Vilikovský

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
75 let Josef Kratochvíl Březnice 519
80 let Marie Luxíková (roz. Remarová) Březnice 341

SŇATEK v Březnici uzavřeli
6. 3. 2009 – reprezentační sál MěÚ Březnice
Zuzana Krejzarová, Příbram
Jiří Brož, Praha 4

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Dovoluji si připomenout, že dne 20. 4. 2009
se bude v reprezentačním sále MěÚ Březnice konat
slavnostní vítání dětí (tentokrát pro děti narozené
v období od 1. 9. 2008 do 28. 2. 2009).
Chcete-li se spolu se svým dítětem zúčastnit, máte ještě
možnost se do 6. 4. 2009 přihlásit
(tiskopisy na MěÚ Březnice nebo webových stránkách města).
Dagmar Nesvedová, matrikářka
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VZPOMÍNKY
V dubnu uplynuly čtyři roky,
kdy nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček pan Karel Sýkora.
S láskou vzpomínají Trňákovi a Sýkorovi
SRDCE, co láskou hořelo, srdce, co umělo se smát,
najednou utichlo… to nemělo se stát.
Dne 5. dubna 2009 uplyne již 5 let, kdy náhle a tiše odešel
náš tatínek, dědeček a manžel Bohumil Kučera.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Lenka s rodinou, Jana s dcerami a manželka Marie
12. března 2009 zemřel dlouholetý předseda národního
výboru Březnice a člen KSČM soudruh Václav Tuháček.
Vážíme si ho jako obětavého, poctivého a pracovitého člena naší strany a člověka, který má velký podíl a zásluhy na
rozvoji města Březnice
Čest jeho památce.
Za ZO KSČM Březnice Josef Forejt
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Rozpočet 2009 – příjmová část – přehled dle paragrafů a položek
Tř.

Název skupiny

1

Daňové příjmy

Org.

Odd.

Par.

Položka

Název skupiny

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1335
1337
1341
1343
1344
1345
1347
1351
1361
1511
2

3

4

Název položky

daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.
daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob - obce
daň z přidané hodnoty
poplatky za uložení odpadu
odvody za odnětí půdy z p.f.
popl. - odnětí polnění funkcí lesa
poplatek-likvidace kom. odpadu
poplatek ze psů
poplatek za už. veř. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek za prov. VHP
odvod výtěžku z provozu VHP
správní poplatky
daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy
21
22
31
34
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
43
53
53
53
55
61
61
61
63
63
63
63
64

69
21
13
19
12
12
12
13
13
32
32
39
39
39
39
25
69
51
11
11
99
12
71
71
71
10
10
10
20
09

2460
2210
2324
2321
2132
2111
2132
2324
2111
2132
2111
2132
2111
2131
2132
2310
2324
2210
2111
2210
2324
2321
2111
2111
2324
2329
2141
2142
2329
2322
2324

ostatní správa v prům. a staveb…
provoz veřejné silniční dopravy
základní školy
ostatní tělovýchovná činnost
bytové hospodářství
bytové hospodářství
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj j.n.
komunální služby a územní rozvoj j.n.
komunální služby a územní rozvoj j.n.
komunální služby a územní rozvoj j.n.
využívání a zneškod. kom. odpadů
Ost. spr. a ochr. život. prostředí
pečovatelská služba
bezpečnost a veřejný pořádek
bezpečnost a veřejný pořádek
Ostatní zálež.bezp.a veř.pořádku
PO - dobrovolná část
činnost místní správy
činnost místní správy
činnost místní správy
ostatní příjmy z fin. operací
ostatní příjmy z fin. operací
ostatní příjmy z fin. operací
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní činnosti j.n.

splátky půjček od obyvatelstva
přijaté sankční platby a příspěvky
přijaté nekapitálové příspěvky
přijaté neinvestiční dary
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příj. nekapit. příspěvky a náhrady
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu mov. věcí
příjmy z prod. krát. a drob. dlouh. majetku
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
přijaté sankční platby
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
přijaté sankční platby
přijaté nekap. příspěvky a náhrady
přijaté neinv. dary
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
ostatní nedaňové příjmy
příjmy z úroků
příjmy z podílů na zisku a divid.
ostatní nedaňové příjmy j.n.
přijaté pojistné náhrady
přijaté nekap. příspěvky, náhrady

36
36
36
61

39
39
39
71

3111
3112
3119
3201

komunální služby a územní rozvoj j.n.
komunální služby a územní rozvoj j.n.
komunální služby a územní rozvoj j.n.
obecné příjmy a výdaje

příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje ost. nemovitostí
ostatní příjmy z prodeje DM
příjmy z prodeje akcií

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

10 400,00
9 000,00

1 400,00
99,00
250,00
13,00
80,00
480,00
200,00
700,00
1 700,00
15 405,85
40,00
68,00
11,85
3 800,00
3 000,00
3 300,00
2 600,00
6,00
50,00
490,00

130,00
155,00

25,00

230,00
1 500,00

6 530,00
1 500,00
5 000,00
30,00
3 610,30

4111
4112
4116
4121
4122
4129
4131
4134
4222
4216
4139
Příjmy celkem

Rok 2009
schválený rozpočet
38 422,00
5 000,00
1 200,00
400,00
7 500,00

nein. dotace ze SR
nein. přijaté dotace-souhr. dot. vztah
ost. nein. dotace ze SR
neinvest. přijaté dotace od obcí
neinvestiční dotace od krajů
ostatní neinv. přijaté transfery od územ. rozp.
převod z vlastních fondů HČ
převody z rozpočtových účtů
investiční přijaté transf. od krajů
ostatní in. dotace ze SR
převody z vlastních fondů

3 110,30
500,00

63 968,15
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Rozpočet 2009 – výdajová část – přehled dle paragrafů a položek
Sk.
č.

Název skupiny

1

Zemědělství, les. hospod. a rybářství

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.
doprava

vodní hospodářství
3

kultura, církve a sdělovací prostředky

39

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

22

12

Silnice

500,00

22

21

Provoz veřejné silniční dopravy (ODO, provoz aut. nádr.)

208,00

22

29

Ostatní zál. poz. kom. - přechodné značení

23

10

Pitná voda

23

21

Odvádění a čištění odpadních vod

23

33

Vodní toky a vodohosp. díla

348,00
998,00

40,00
47,00
163,00
40,00
41 499,40

31

11

Předškolní zařízení - Mateřské školy

2 064,00

31

13

Základní školy

6 325,00

32

31

Základní umělecké školy

33

19

Ostatní záležitosti kultury (kronika)

33

22

Zachování a obnova kulturních památek

33

30

Činnost reg.církví (Husův sbor)-z r.2008

33

92

Ostatní záležitosti kultury (MěKZ)

330,00
15,00
2 000,00
40,00
4 320,00

33

99

Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)

12

Sportovní zařízení v majetku obce

34

19

Ostatní tělovýchovná činnost

701,00

34

29

Ostatní zájmová činnost a rekreace

250,00

zdravotnictví

35

13

Lékařská služba první pomoci

bydlení a komunální rozvoj

36

12

Bytové hospodářství

36

13

Nebytové hospodářství

36

31

Veřejné osvětlení

36

32

Pohřebnictví

36

35

Územní plánování

1 691,20
4 200,00

ochrana životního prostředí

36

39

Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené

37

21

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

37

22

Sběr a svoz komunálních odpadů

37

23

Sběr a svoz ostatních odpadů

37

25

Využívání a zneškod. kom. odpadu

37

45

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Sociální věci a politika zaměstnanosti
dávky pomoci v hmotné nouzi

30,00
2 053,20

12 750,00
500,00
1 355,00
85,00

30,00
1 560,00
800,00
400,00
2 056,00

41

71

Příspěvek na živobytí

450,00

41

72

Doplatek na bydlení

10,00

41

73

Mimořádná okamžitá pomoc

43

51

Osob. asistence, pečovat. služba a pod. sam. bydlení

43

99

Ost. zál. soc. věcí a pol. zam.

krizové stavy

52

69

Ost. spr. v obasti hospod. opatření pro krizové stavy

bezpečnost a veř. pořádek

53

11

Městská policie

ostatní zál. bezp., veř. poř.

53

99

Ost. zál.bezp.,veř.poř.

požární ochrana

55

12

Požární ochrana - dobrovolná část

61

12

Zastupitelstva obcí

61

14

Volby do Parlamentu ČR

služby sociální péče

6

10

34

tělovýchovná činnost

5

Par.

Služby pro obyvatelstvo
vzdělávání

4

Název oddílu a paragrafu

Rok 2009
schválený rozpočet

Odd.

Bezpečnost státu a právní ochrana

2 717,80

Všeobecná veřejná správa a služby
zastupitelské orgány

40,00
1 556,00

2 000,00
30,00
687,80
13 860,00
1 700,00

61

15

Volby do zastupitelstev ÚSC

regionální místní správa

61

71

Činnost místní správy

finanční operace

63

10

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

280,00

63

20

Pojištění funkčně nespecifikované

380,00

63

30

Převody vlastním fondům

Výdaje celkem
Splátky jistiny - úvěry

63

99

Ostatní finační operace

64

02

Finanční vypořádání min. let

64

09

Ostatní činnost jinde neuvedená

11 500,00

61 479,20
2 281,20

Potřeby 2009

63 760,40

Příjmy 2009

63 968,15

Převaha příjmů 2009

207,75
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Účast na veřejných zasedáních zastupitelstva
města Březnice
rok 2008

JA R O
2009
Náměstí 11, 262 72 Březnice

zastupitelé

24.1. 14.2. 13.3. 10.4. 15.5. 26.6. 14.8. 11.9. 9.10. 13.11. 11.12.

Krajmerová Jana

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

P

Pinkava František

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rozmístění kontejnerů
na bioodpad

Hašek Jan

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

Upozorňujeme, že do kontejnerů
je možno ukládat pouze bioodpad.

Teska Roman

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SOBOTA

4. 4.

Tůmová Danuše

P

P

P

P

P

O

O

P

P

P

O

Bartoníček Stanislav

P

P

O

P

P

O

P

P

P

P

Po

Bendová Jana

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

Čížek Milan

P

P

P

P

P

P

P

O

P

P

P

Fořt Jiří

P

P

P

P

P

O

O

P

P

P

P

Hofman Jaroslav

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

P

Koch Miroslav

P

P

P

Po

P

P

P

O

P

O

P

Kovář Jan

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Kozlík Jaroslav

P

P

P

P

P

P

Po

P

P

P

P

Macháčková Miroslava

P

O

P

P

P

O

P

P

O

P

Po

Matoušek Pavel

O

P

P

P

P

P

P

P

P

O

P

Štěrba Jiří

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Teska Vladislav

P

P

P

O

P

P

P

P

P

P

P

Tomášek Josef

P

P

O

P

P

O

P

O

P

P

P

Vajdová Věra

P

P

P

P

P

P

P

O

P

P

O

P - přítomen
O - omluven
N - nemoc
Po - příchod v průběhu jednání omluven

A - nepřítomen, neomluven

NEDĚLE

ulice/obec

U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
5. 4.

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
Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

SPCCH INFORMUJE
Od prosince 2006 řeší předsedkyně ZO SPCCH Březnice paní Forejtová umožnění sociální služby, tísňové volání pro osamělé a zdravotně postižené občany, která má pomáhat v jejich krizových situacích. Instalace
monitorovacího přístroje závisela na umístění náhradních klíčů těch občanů, kteří o
ni projevili zájem.
V současné době jedná paní starostka
Krajmerová znovu s ředitelkou Domova
důchodců JUDr. Hanzlíčkovou, která
předběžně s převzetím klíčů souhlasí.
Souhlas však musí dát také nové vedení
Středočeského kraje, se kterým již bylo
předběžně jednáno.
V současné době však máme znovu
možnost uspokojit potřebné občany města, nejen členy ZO SPCCH a to dodáním
přístroje zdarma. Život 90 Praha nám
nabízí přístroje dodané z nabídky nadace Vodafon, který uhradí i zaváděcí poplatek 1.500,- Kč.
Podmínky pro instalaci přístroje:
Vlastnit mobilní telefon od operátora
Vodafon, nebo 02 a nebo T-mobil, s tarifem paušál. U operátora si rozšířit
smlouvu o jedno číslo, které bude zabudováno do přístroje tísňového volání.
Tento způsob umožňuje levnější volání
s centrem Život 90.
Než bude s konečnou platností dořešeno uložení klíčů v DD, zajistit si uložení
náhradního klíče u sousedů.

Měsíční poplatek za využívání přístroje činí 400,-Kč, dříve to bylo 250,-Kč.
Kdo má nárok na sociální příspěvek,
může si tuto částku do toho zahrnout,
bude mu vydáno potřebné potvrzení.
Od 7. 4. 2009 je v Příbrami otevřeno
Komunitní centrum.
Adresa je: SPCCH v ČR, o.s. Komunitní
centrum Příbram, Žežická 193,
261 01 Příbram VII.
Telefon: 318 637 531, 723 837 463.
E-mail: kom.centrum-pribram@volny.cz
Pro sluchově postižené: výměna
baterií do sluchadel, poradna pro sluchově postižené - každý sudý měsíc v úterý.
Probíhá jednání o zajištění této služby
také u nás v Domečku.
Co dalšího pro Vás připravujeme se
dozvíte na členské schůzi dne 14. 4.
2009 v Kulturním domě nebo ze
Zpravodaje ZO SPCCH.
Za ZO SPCCH připravila
Jana Štefanová

Srdečně Vás všechny zveme
na 53. ročník

silničního běhu

ROŽMITÁL
– BŘEZNICE
neděle 12. 4. 2009
START v 10.30 hod.
Občerstvení zajištěno
v areálu spolupořadatele
SK Březnice 1918
Hráčský club Kott & Burda
od 9 hodin
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z redakční pošty
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NÁMĚSTÍ NENÍ ANONYMNÍ
Když jsem v minulých dvou letech připomínal významná data z historie našeho města, zamýšlel jsem se nejen nad
jeho dějinným významem, ale i nad jeho
současností. Samozřejmě jsem se kochal
pohledem z výšin a uznával jeho krásu,
ale také v každodenním všedním životě,
tak jako každý z občanů, viděl neduhy,
kterými trpí a které se bohužel prohlubují. Tím zásadním je málo pracovních příležitostí, což nutí odjíždět za prací jinam.
Naše spoluobčany ctí, že převážná většina
si práci vyhledává a nečeká jen na podporu od státu. Prohlubující se krize ovšem
způsobuje, že i pracovních možností ubývá. Proč začínám své zamyšlení touto všeobecně známou realitou? To proto, že si
mnohý občan řekne, proč se miliony na
úpravu náměstí nevěnují jiným směrem,
daleko potřebnějším. Vždy přece naše
náměstí je jedním z nejpěknějších.
Nejdříve několik faktických poznámek. Paní starostka ve svém článku
uvedla, proč zastupitelstvo rozhodlo o
úpravě náměstí. Jsou zde uvedeny důvody. Především špatné osvětlení. Kdo je
nucen procházet večer po náměstí uzná,
že je tmavé a tím i ponuré. Nedostatečně je osvětlena i dominanta města, kostel sv. Ignáce a sv. Františka. Chybějící
bezbariérový přístup postrádají především staří lidé a vozíčkáři. Chodníky na
přechodech jsou vysoké a přerušovaný
chodník středem náměstí je vůbec pro
tyto lidi nepřekonatelnou překážkou.
I stromy na náměstí vyžadují doplnění
a v tomto smyslu i obě odpočinková mís-

ta vyžadují úpravu. Nejsou to však jediné
důvody, které vedou k zamyšlení a hledání cesty k nápravě. Před radnicí máme
meteorologické sloupky, nefunkční a poničené. Jsou unikátem, který je jinde pečlivě ošetřován. Historikovi, který se jimi
zabývá v naší republice i vůbec v Evropě,
jsem na jeho žádost poskytl informace
s jejich fotografiemi. Na oplátku mi poslal
několik fotografií těchto nevšedních zajímavostí, z nichž jsem poznal nejen jejich
umístění na zvláště frekventovaném místě, ale i péči jaká je jim věnována. Opravu
a řádné zprovoznění si zaslouží kašna,
vždy zdobí každý pohled náměstí. Domnívám se, že vjezd na náměstí kolem
kostela by měl být zrušen, aby nebyli
ohroženi chodci a pokud by se zde počítalo s místem klidu, mohlo by být rozšířené. Počítat bychom měli i se zpřístupněním rajské zahrady v konventu, jako součástí vhodného místa pro odpočinek vhodně navazujícím na náměstí. Podle mého
názoru by se mělo znemožnit, aby rovná
silnice, procházející náměstím, byla závodištěm bezohledných řidičů.
Otázka úpravy náměstí je však stále
hudbou budoucnosti. Zatím město vypsalo a uskutečnilo výběrové řízení na
projekt, jak bylo již napsáno, bylo osloveno osm projekčních společností, přihlásily se tři. Vybrána byla EC Consulting,
která se jevila zastupitelům jako nejrealističtější a vycházející, jak je připomínáno, z dosavadního účelného předválečného projektu známých dvou autorů Kittricha a Hrubého. Bohužel jeden z účastní-

ků výběrového řízení se odvolal, takže
očekáváme, jak rozhodne úřad. Je třeba
dodat, že výše ceny za projekt je značná,
ale pro žádost o grant z EU je jeho vypracování nezbytné. Pokud by žádost neuspěla, bude město nuceno z vlastních
zdrojů, pochopitelně za částku podstatně
menší postupně napravovat nedostatky,
které na náměstí jsou viditelné a které
uvedli i ti, kteří vlastně zahájili v BN
diskusi o problému, jehož řešení je pouze na samém začátku. Děkuji jim za jejich aktivitu a předpokládám, že veřejná
diskuse bude ještě širší před vlastními
úpravami náměstí po zpracování projektu odborníky. Jsem přesvědčen, že nepůjde jen o kosmetické úpravy, odstranění
vad na kráse tohoto pozoruhodného místa, ale i o opravy zde se nacházejících
sítí, jakož i o návrhy zlepšení okolí.
Březnické náměstí je vskutku historické. Zachovalo si charakter tržního místa.
Mnohé, co by dnes mohlo být jeho chloubou bylo odstraněno: kostel sv. Mikuláše, renesanční radnice i předchůdkyně
dnešní pošty byla krásnější, nelogický je
náznak původní branky do Lokšan, do
sousední zástavby příliš nezapadá ani
sousední budova spořitelny. Taková je
však každá doba, kdy něco dobré je vykoupeno horším až špatným. Lze si samozřejmě přát, aby dobré bylo v převaze. To se ovšem netýká jen materiální
oblasti. Ani naše náměstí bez názvu však
není anonymní, nebo je nás všech, občanů nejen roku 2009.
PhDr. Jaroslav Kozlík

NEJEN O NÁMĚSTÍ
Jsem rád, že na stránkách Březnických
novin se objevil náznak výměny názorů.
Doposud byla moje zkušenost jiná: odezva na mé pravidelné příspěvky nebyla
na stránkách Březnických novin prakticky žádná, pokud nepočítám občasné redakční odezvy, které však doposud byly
obecné a neadresné.
Panu Janu Strnadovi děkuji za souhlasný názor. Přiznám se, že též jako bych již
slyšel, jak si některá z firem brousí na tu
lukrativní zakázku zuby. Pokud jde o příspěvek pana Tomáše Kramára, ani tak
nejde o to, zda to budou „cizí projektanti“,
ale o to, aby se nepokazilo to pěkné, co
existuje. Nelze klást rovnítko mezi současnou podobou náměstí a parkovištěm,
náměstí je prostorem, kde se lidé setkávají osobně, ale kde mohou také zaparkovat bez problémů, lze říci, že lidé jdou
raději tam, kde mohou dobře odložit
auto, ale to je úhel pohledu jak kdo chce
prostranství chápat. Bylo by možné část
vyhradit parkování a na části parkování
zakázat a jinak by se nic nemuselo dělat.

V každém případě je
bezpečnější zaparkovat
na náměstí, kde sice parkovitě není oficiálně hlídáno, ale vedou sem okna
a tak je to místo relativně
bezpečnější než postranní
ulice nebo nějaké parkoviště mimo náměstí.
Myslím, že víc by náměstí získalo, kdyby se
odstranil nános pozdějších „vylepšení“ než nějakou šachovnicí. Ono to
hezky vypadá, když je to Náměstí před nynější úpravou.
na papíře, ale šachy se
Nedatovaný snímek z archivu J. Berana.
hrají lépe v klidu, než na
nout tak, jako když pejsek s kočičkou
náměstí a navíc, kdo se bude starat o to,
aby to vandalové neponičili. Veřejné propekli dort (kousek hřiště a kousek parstranství musí být upraveno tak, aby
koviště a dohromady to nebude na nic).
Dnešní doba se vyznačuje tím, že se
odolávalo vandalství, které vidíme na
věci, a domy nebo stromy, průběžně nekaždém kroku.
udržují a pak se raději místo oprav zbouBavit se o náměstí sice můžeme, ale
rají a jde-li o stromy, pak pokácí.
důležitý je názor odborníků a ne co jen
tak kdo řekne. To potom může dopad(pokračování na str. 8)
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NEJEN O NÁMĚSTÍ
(dokončení ze str. 7)

Zdá se, že tradice nemá hodnotu, co je
staré, je také špatné. Místo citlivě provedené opravy nerovných chodníků a vytvoření bez bariérových nájezdů na ně, nezůstane kámen na kameni. Bylo by dobré
vytvořit repliky původního veřejného
osvětlení,protože sloupy z 60. let se sem
nehodí a vrátit se důsledně k původní realizaci architektů Kittricha a Hrubého.
(Mimochodem ani jeden z Březnice nepocházel a jejich kancelář byla v Praze.) Důležitá je také citlivá volba barev fasád
domů. Dnešní barvy dávají náměstí bohužel provinční ráz. O tom jsem však psal.
Myslím si, že město by mělo spíše věnovat pozornost jiným záležitostem než
je náměstí, které je stále ještě tou lepší
vizitkou města. Mnohem naléhavějším
úkolem je prevence kriminality a integrace menšin.
Řada měst a vesnic v okolí, má na ulicích zařízení, která informují řidiče

o tom, jakou rychlostí právě jedou. Mnozí jistě zpomalí na předepsanou rychlost,
pokud jedou zrovna o něco rychleji, by
jsou i tací, na které to neplatí, tak je
tomu s každým opatřením. Pokud jde
o prevenci kriminality, pak kamerové
systémy představují jistou pomoc a nejde
o tak drahá zařízení. Jsou také v řadě
menších obcí. Velkým tématem je integrace menšin. Zde je každá rada drahá,
ale beznadějné to není.
Jisté je, že náměstí údržbu potřebuje.
Taková zakázka není ovšem žádné „terno“.
Je to mnoho práce a výsledkem je „pouze“
to, že se něco dá do původního stavu.
Doufejme, že se památkáři náměstí zastanou a jeho současná podoba zůstane
zachována, ale to neznamená, že by se
nemělo s ničím hnout. Opravy povrchu,
barevné řešení fasád a třeba i estetičtější
veřejné osvětlení by mohlo být činem nanejvýš záslužným.
MUDr. Jiří Beran

Velké návštěvnosti se
v Městské knihovně a Infocentru
těšila březnová výstava fotografií
pana Arnošta Fürsta.
Foto Městská knihovna

BŘEZNICKÉ NÁMĚSTÍ I JINAK
Nejsem zastánce dlouhých imaginárních diskusí a nekonečných polemik o jednoduchých věcech, tím spíše, že většina těchto diskusí je rychle zapomenuta, na rozdíl od architektonických
stavebních celků a děl našich předků.
Po přečtení několika příspěvků v Březnických novinách, které
se týkají úpravy náměstí, jsem se rozhodl připomenout občanům
města, a také zastupitelům, chod některých událostí v minulém
volebním období.
Možná si řada z Vás řekne, že se už nemám k této věci vyjadřovat, ale myslím si, že jako občan města mám právo se vyjádřit
k hospodaření s našimi prostředky. Každé vedení města sebou nutně nese velkou odpovědnost vůči svým voličům a občanům. Je odrazem dění a prosperity. Nechápu proto postoj současného vedení,
které na jednu stranu se snaží zrealizovat některé investice podporované EU, a na straně druhé neumí stanovit priority pro jejich
uskutečnění. Souhlasím s názorem, že máme ve městě určitě
více naléhavějších problémů, než je v současné době rekonstrukce náměstí, ale pokud se rozhodneme právě pro tuto aktivitu,
musím upozornit na skutečnost, že vymyšlené není třeba vymýšlet, ale pouze zrealizovat.
Nevím, jak dalece jste informováni o projektech našeho města,
které vznikly z podnětu Rady a Zastupitelstva pod vedením ing.
Jaroslava Hlaváče v minulém období. Proto bych rád stručně
některé připomněl.
Velké stavební zásahy, při kabelizaci a následné plynofikaci
města, se velmi negativně promítly do stavu našich chodníků
a komunikací, náměstí nevyjímaje. Tento neutěšený stav motivoval představitele města k zadání několika studií na obnovu a revitalizaci určitých městských částí s využitím evropských dotací,
případně úvěrů od bank. Tato, řekl bych, zásobárna studií a projektů měla za cíl poskytnout dostatečnou přípravu pro realizaci
záměrů v určitých časových obdobích. Postupné doplňování
a nebo čerpání z těchto projektů by záleželo na rozhodnutí Zastupitelstva města. Je jasné, že projekty staré, nebo projekty nereálné, je třeba přehodnotit. Projekt úpravy Náměstí ale rozhodně mezi tyto neřadím.
(pokračování na str. 9)

Studie MCA architektonický ateliér, Praha
Tyto a další materiály jsou uloženy ve skříni u paní starostky na MÚ
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(dokončení ze str. 8)

Studii na úpravu náměstí zpracovala
firma MCA atelier v roce 2004. Tato studie vycházela z reálných potřeb města a
velmi citlivě řešila úpravu náměstí jako
celku v návaznosti na historii a požadavky památkářů (pořád je naše náměstí
městskou památkovou zónou). Ani po 5ti letech se nic nezměnilo a proto mě
udivuje postoj současného vedení města,
které zadává zpracování nového řešení.
Toto nemůžu posuzovat ani jako nevědomost, protože řada současných zastupitelů byla přímo účastna předchozímu dění,

Foto Městská knihovna

toto nazvu ignoranstvím a neúctou
k dobré práci jiných. Jenom namátkou
vybírám zrealizované objekty (intenzifikace ČOV, kanalizace v Blatenské ulici,
výstavba sociálních bytů, oprava koupaliště, oprava školní kuchyně apod.). Připravené projekty, které čekají na svoji
realizaci (oprava konventu, úprava Lokšan,
vodovodní přivaděč z Nouzova, dostavba
ulice Sadová, oprava komunikací, bezpečné přechody pro chodce, revitalizace
zeleně apod.), a také projekty, které je
třeba zvážit, protože od doby jejich vytvoření se změnily zásadně podmínky,
pro které byly vytvořeny (přeložka silnice I/19-obchvat, výstavba bytových vil
na Drahenické, Domov důchodců apod.).
Co říci závěrem, Vážím si práce Zastupitelů, vím, že v současné době je třeba
řešit stovky dalších potřebných věcí
v našem městě, ale je na místě důkladně
zvážit priority a náklady. Ne vždy se podaří získat vytoužené dotace na tyto
akce. Ne vždy jsou náklady úměrné, a ne
vždy vystihují požadavky občanů skutečnou potřebu města. Proto je třeba důsledně vážit a rozhodovat o skutečném
přínosu pro naše občany.
Každé volební období sebou nese klady i zápory, má své příznivce i své odpůrce, ale jen čas ukáže, zda naše skutky
byly přínosem či ztrátou pro naše město. Březnice bude v budoucnu taková,
jakou si ji my sami vytvoříme, a proto
apeluji na naše zástupce, aby i oni vzali
toto na vědomí, při svém rozhodování
o NÁS…
Petr Šantavý

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
DUBEN
1. 4. 1930
1. 4. 1965
7. 4. 1939

13. 4. 1985
16. 4. 1982
25. 4. 1986
27. 4. 1904
30. 4. 1918
30. 4. 1974
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INFORMACE
ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY V BŘEZNICI
Základní umělecká škola Březnice
oznamuje, že spustila vlastní webové
stránky. Internetová adresa těchto
stránek je: www.zusbreznice.cz
Najdete zde základní informace
o naší škole a o studiu – jako např.
o hudebním oboru a možnostech výuky hry na různé hudební nástroje;
rovněž pak informace o výtvarném
oboru. Dočtete se zde i o hudebních
souborech, které na škole pracují,
o připravovaných akcích, jako jsou
koncerty, výstavy apod.; v archivu konaných akcí můžete pro změnu listovat fotografiemi či videi.
Samozřejmostí je zde možnost
e-přihlášky, jejímž vyplněním
a odesláním lze přihlásit děti i ostatní zájemce ke studiu na naší škole.
Rádi také uvítáme Vaše náměty či
připomínky.
Přemysl Zíka
ředitel ZUŠ Březnice

Oznámení České pošty Březnice

POŠTA BŘEZNICE

oznamuje

dočasnou změnu otevírací doby

od 1. 4. do 31. 5. 2009
Po – Pá 8.00 – 12.00
13.00 - 17.00
So 8.00 – 10.00

VELIKONOČNÍ
PRANOSTIKY

zemřel v Chicagu březnický rodák August Geringer, českoamerický nakladatel deníku Svornost, mecenáš města Březnice.
zrušen Osvětový dům a zřízeno Městské kulturní středisko.

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto
teplé.

zemřel Jan Kout, zasloužilý veřejný pracovník, zakladatel
archeologických sbírek městského muzea a dopisovatel mnoha
časopisů.
vystoupil v Březnici zpěvák Josef Zíma se svými hosty.

Když na Velký pátek hřmí, na poli
se urodí.

na závěrečném koncertě BHV v sále SZTŠ účinkoval Felix
Slováček s Foersterovým triem.
recitál Michala Prokopa se skupinou Framus v Kulturním
domě.
zavítal do Březnice Viktor Ponrepo se svým americkým biografem a 28. 4. pořádal první představení.
byl jmenován čestným občanem města Březnice spisovatel
Alois Jirásek.
byla dána do užívání nová benzinová čerpací stanice v Rožmitálské ulici (dříve ulice Pionýrů).

Čerpáno z Březnických zpravodajů.

Připravila Kateřina Štěrbová

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.

Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě
nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno,
bude laciné máslo.
Na Boží hod prší,
sucho úrodu vysuší.
Omrzne-li na Velký
pátek stromový květ,
neurodí se ovoce.
Připravila Kateřina Štěrbová
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Mateřské centrum

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

DUBEN 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až
pátek 9.00 – 12.00 hod.
v pondělí
od 17 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně
pokročilé

SBÍRKA HRAČEK
Již podruhé pořádá MC Pampeliška
„sbírku hraček“ pro ukrajinskou MŠ Boronyavo. Naše MC by rádo pomohlo právě této školce, protože její materiální
vybavení ani zdaleka neodpovídá úrovni
našich MŠ.
Sbírku jsme se rozhodli uspořádat v průběhu měsíce května. Hračky můžete
nosit v týdnu od 4. do 8. 5. 2009.
Prosíme všechny dárce, aby použité hračky byly čisté, nerozbité a funkční.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud druhých.
Za MC Pampeliška Lenka Neklová

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 (3. a 17. 4.)
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 dubnu 2009:
2. 4. - 8. 4. VEJCE TISÍCKRÁT JINAK
aneb VELIKONOCE V PAMPELIŠCE
program velikonočních dílen a aktivit, více
viz článek.
18. 4. Výlet do Pelhřimova – návštěva
Muzea kuriozit, expozice Zlaté české ručičky
a možná najdeme i krematorium! Více informací v MC Pampeliška.
DĚTSKÁ JARNÍ BURZA
středa 22. 4. 8–12 h. 13–17 h. příjem
čtvrtek 23. 4. 8–12 příjem 13–17 h.prodej
pátek
24. 4. 8–12 h. 13–17 h. prodej
pondělí 27. 4. 8–12 h. 14–17 h. výdej
Přijímáme dětské a těhotenské oblečení, kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřebypro školáky i dospělé, kola, kolečkové brusle
i velké velikosti, odstrkovadla, houpačky,
tříkolky, koloběžky...
28. 4. / 15.30 h. Putování za čarodějnicí
Kanimůrou – společně vystoupáme na
Stráž a pozdravíme čarodějnici Kanimůru.
Kanimůra má pro děti připravené veselé
úkoly, malé odměny a čarovný oheň, na kterém si budete moci upéct buřtíky (ty si vemte
s sebou). Odchod z náměstí v 15.30 hod.
29. 4. / 16.30 h. – O zdravém jídelníčku
s Blankou Češkovou – další ze seminářů cyklu Zdravě? Hravě!
Připravujeme na květen: Kola a kolečka (ve spolupráci s K.G.B.os)
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Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Tochovická 468, 262 72 Březnice
Tel.: 318 682 031, www.mcpampeliska.cz, mcpampeliska.breznice@seznam.cz

a Hudební divadlo KAPSA Andělská Hora
tel. 603 164 653 – pí Š. Klečková

pořádají

V. LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNU
• v Březnici v herně MC Pampeliška Březnice a na zámku Březnice
• pro 6 – 12 leté děti, výjimky po dohodě
• ve dvou termínech (můžete si vybrat): I. turnus: 27. 7. - 2. 8. 2009,
II. turnus: 3. 8. - 9. 8. 2009
• v ceně 1500,- Kč / jeden turnus
Co na děti čeká?
každý den: 8.30 - 9.00 hod. sraz v herně MC
jedna dopolední a jedna odpolední svačina, teplý oběd, dostatek pití,
rozmlouvadla, hry, pohybová cvičení, příprava kostýmů a rekvizit, nácvik pohádky,
zkoušení do 15.00 hod.,
od 16 hod. pohádka v prostoru zámecké míčovny (za zámkem) s koncem v 17 h.
ve středu nebo čtvrtek:
prodloužené odpoledne a večer se čtením pohádek v herně MC spolu s rodiči
(pro mladší děti) či s noční hrou (pro starší děti) a možností přespání v herně MC
(s sebou karimatku a spacák), večerní občerstvení a snídaně druhý den ráno budou zajištěny
v sobotu / volno
v neděli / v 16 hod. premiéra nacvičené pohádky v prostoru zámecké míčovny
O co prosíme rodiče?
– předběžné přihlášení dětí co nejdříve
– závazné přihlášení dětí do 31. 5. 2009, počet míst je omezen na 12 dětí
v každém turnusu
– vyplnění přiložené přihlášky (odevzdejte, prosíme, v herně MC nebo zašlete
mailem na mcpampeliska.breznice@seznam.cz )
– zaplacení zálohy v hodnotě 700,- Kč do 15. 6. 2009 a doplatku v hodnotě
800,- Kč do 30. 6. 2009 na účet: 5137940207/0100, jako variabilní symbol
uvete rodné číslo dítěte
– zajištění včasného příchodu ráno a vyzvednutí dětí odpoledne v 17.00 na zámku Březnice (po domluvě je možné jinak), s sebou přezůvky a vhodné oblečení,
které lze umazat
– zvážení účasti Vašich dětí i Vás na středeční/ čtvrteční „prodloužené“
Další informace můžete případně získat
na tel. 318 682 031 (MC Pampeliška Březnice),
603 164 653 (Š. Klečková, Hudební divadlo KAPSA),
721 140 798 (J. Bartáková)
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Pampeliškové kampaně a projekty minulé a budoucí
. . . i na malém městě se mohou dít velké věci
MC Pampeliška je fungující institucí,
která si za dobu své existence našla své
místo v životě našeho města. Nabízí programy a různorodé aktivity nejenom rodičům na mateřské/rodičovské dovolené,
ale i ostatním malým či velkým obyvatelům Březnice.
V roce 2007 a 2008 probíhala v MC kampaň s názvem Aby bylo v Březnici milo.
Jejím cílem bylo upevnit pozici MC ve
městě, prohloubit spolupráci s představiteli místní samosprávy a zejména přispět k nabídce toho, jak strávit čas
na malém městě.
Ke každé akci kampaně byl přizván jeden z radních či zastupitelů. Pozvaný se
akce nejen zúčastnil, ale zároveň se do ní
aktivně zapojil (závodil na kole, četl dětem pohádku, vyráběl pomlázku, sázel
strom, doprovázel skřítka Dubínka atd.).
Ochotu a odvahu pozvaných strávit aktivně svůj volný čas s lidmi, s nimiž
v obci žije, jsme odměnili symbolickou
stužkou s logem kampaně. Každý z pozvaných vyplnil dotazník týkající se mateřských center obecně i našeho MC konkrétně.
Vzájemná setkání nabídla prostor pro
diskusi o tom, co více podniknout, aby
rodiče a děti u nás ve městě měli stále
možnost vybírat z pestré nabídky aktivit.

A k čemu kampaň přispěla?
Spolupráce MC a města se během roku
2008 velmi zintenzivnila, společně jsme
připravili projekt stěhování MC do nových prostor. A snad jsme i představitelům obce dokázali, že jsme plnohodnotnými, schopnými a odpovědnými partnery. Zájem o služby MC narostl, vzrostla
návštěvnost pravidelných celoročních
kurzů a kroužků.

ka. Každý měsíc uspořádáme pod hlavičkou kampaně jednu větší akci, ke které
opět přizveme některého z radních, zastupitelů a dalších představitelů města.
V roce 2009 se chceme více zaměřit na
pořádání odborných kurzů a seminářů.
Celý rok bude v MC zasvěcen zdravému
stravování a životnímu stylu.
Naším cílem je, aby rodiče v průběhu rodičovské dovolené získali nové vědomosti a poznatky, které jim pak usnadní návrat do zaměstnání. Důležité pro nás je,
aby i letos naše služby byly stále dostupné všem obyvatelům města bez jakéhokoliv rozdílu nebo diskriminace. Vše organizujeme s myšlenkou výše uvedenou,
tj. že i na malém městě se dají dělat velké věci a že je velmi důležité, aby rodiče
(i ostatní obyvatelé města) našli v místě
svého bydliště dostatek veřejně prospěšných aktivit.
O plánových akcích se dozvíte v Březnických novinách, na oficiálních stránkách
MC www.mcpampeliska.cz či vývěskách
ve městě.
Krátká upoutávka na zajímavé akce
v roce 2009:
Duben – Putování za čarodějnicí Kanimůrou (28. 4. 2009)
Květen – Kola a kolečka (23. 5. 2009)
aneb závody na kolech pro děti všech věkových kategoriích i jejich rodiče - ve
spolupráci s K.G.B. o.s. a sdružením
Mech nech!
Červen – 14. 6. 2009 – OLYMPIJSKÉ
HRY aneb slavíme Den dětí a Den otců –
opět ve spolupráci s TC Vitality – na závěr vystoupení skupiny Kašpárek
v rohlíku
http://www.bejbypank.cz, kde uvidíte
nevídané a uslyšíte neslýchané.

Letní měsíce v MC Pampeliška
V. Letní divadelní dílna ve spolupráci
s Divadlem Kapsa Andělská hora
Odpoledne s Ludvíkem – výtvarné dílny
věnované Ludvíku Kubovi
Září – „Na dvoře královny Pampelišky“ tradiční oslava narozenin MC (12. 9. 2009)
Na přání našich návštěvníků jsme připravili PC kurz. Ten proběhne v 10 lekcích během měsíců duben a květen ve
spolupráci se ZŠ Březnice.
Nový cyklus „Zdravě? Hravě!“ – série
přednášek a seminářů s tématy zdravé
výživy a životního stylu – podpořen
z Humanitárního fondu Středočeského kraje - nabídne přednášky a praktické
kurzy zdravé výživy a životního stylu.
Zapojíme se do projektu pořádaného
ke DNI BEZ AUT. Projekt připraví společně několik neziskových organizací –
sdružení Mech nech!, Kulturní gang
Březnice, o.s. a Bike Club Brdy Březnice.
Jeho cílem bude upozornit na jiné formy
dopravy než je automobilová a na situaci
chodců a cyklistů ve městě Březnice
a představit veřejné prostranství jako
místo setkávání. Vyvrcholením zhruba
půlročního projektu by mělo být společné dopolední setkání na Náměstí v Březnici spojené se snídaní, soutěžemi a dílnami pro děti i dospělé a prezentací zjištěných výsledků z průzkumu situace
chodců a cyklistů.
Věříme, že i Vy si z naší nabídky vyberete a těšíme se na Vás při některé z pampeliškových akcí.
Dáša Nesvedová
a Pavlína Heverová
MC Pampeliška

Na kampaň navážeme i v roce 2009.
Projekt, jehož logo vám představujeme:

BYLO, NEBYLO…

byl podpořen finančními prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí – program pro neziskové
organizace na podporu rodiny
a příspěvkem Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Projektem jsou zaštítěny pravidelné programy i mimořádné akce MC Pampeliš-

Odpolední čtení 19. 3. 2009 v MC Pampeliška
bylo jedním ze tří dnů, kterými se MC připojilo
ke kampani „Celé Česko čte dětem“ a zároveň si
tak připomnělo březen jako měsíc knihy.
Odpoledne zahájily děti z dramatického kroužku zajímavým divadelním vystoupením. Pohádky dětem přišel přečíst milý zastupitel obce pan
Stanislav Bartoníček, který i přes své zranění pozvání neodmítl a úkolu se zhostil na výbornou. A co si pro děti připravil? Jednu pohádku z knihy, ze které
čítával své dcerce a druhou z knížky, která byla jeho oblíbenou, když byl sám
malým klukem. Napětí a ticho, s jakým příběhy poslouchaly děti, jednoznačně
ukázaly, že při čtení pohádek není pro termín „generační rozdíl“ místo. Závěrem pan Bartoníček dětem osladil už tak příjemné odpoledne bonbóny, které jim
s dcerkou přinesli. Pro všechny přítomné bylo k dispozici občerstvení, káva, čaj,
maminkovské mlsání….
Domu se nám ani nechtělo!

Za MC Pampeliška Silva Brňáková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MC / MŠ / VOŠ a SOŠ

VEJCE TISÍCKRÁT JINAK ANEB VELIKONOCE
V PAMPELIŠCE

MC Pampeliška Březnice
ve spolupráci se ZŠ Březnice

Program velikonočních dílen v MC Pampeliška Březnice

Vám nabízí

čtvrek 2. 4. 2009 / 15.00 h. • Dílna pro děti a jejich rodiče

PC kurz

výroba tiskaných jarních prostírání, společná tvorba Moreny a samozřejmě vejce na
tisíc způsobů

neděle 5. 4. 2009 / 16.00 h. • Smrtka ven, vejce sem
Vesna a Morena, jedny z mnoha slovanských božstev, jsou dvojčata. Vesna, bohyně jara,
je křehká a svěží kráska, která okolo sebe šíří veselí. Morena je stařena, přísná a spravedlivá vládkyně nevlídné zimy, kdy příroda odpočívá a čerpá nové síly. S Moranou se
rozloučíme, vyprovodíme ji z města a pošleme ji po řece pryč. S radostí a očekáváním
přivítáme Vesnu a s ní jaro a všechno nové a dobré, co nám přinese.
Městský park u lékárny

úterý 7. 4. 2009 / 10.00 h. • Dílna pro nejmenší … a zase ty vejce!
středa 8. 4. 2009 / 14.30 h. • Dílna pro rodiče a jejich děti
veselé jarní věnce a hnízda z proutí

20. března se děti ze
2. mateřské školky rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Vítání jara,
známé také jako vynášení smrtky nebo vynášení
Moreny, je jeden z nejstarších dochovaných rituálů v českých zemích.
Zima je zosobněna Moranou nebo Smrtkou, jejíž
figurína je při slavnosti
upálena nebo vhozena
do vody.
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cyklus vzdělávacích seminářů
v oblasti informačních technologií,
práce s programy MS Windows,
MS Word, MS Excel, MS Outlook,
MS Power Point, digitální
fotografie, internet a další
předpokládá se minimální znalost
práce na PC (náplň kurzu lze podle
přání upravit a přizpůsobit úrovni
účastníků)
termín:
středa, čtvrtek 17.00 – 18.30 h.
duben – 8., 9., 15., 16., 22., 23.
květen – 13., 14., 20., 21.
m í s t o : počítačová učebna ZŠ
l e k t o r : Jitka Procházková
P ř i h l á š k y do pondělí 6. 4. 2009
v MC Pampeliška, tel. 318 682 031
nebo
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
k přihlášce můžete připojit požadavek
na témata, kterým se chcete věnovat.

10 lekcí à 80 Kč/90 Kč (člen/nečlen MC)
800 Kč/900 Kč. Počet míst je omezen!

Foto Městská knihovna

INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI

Poradenská psychologie v praxi
Náročná teorie oboru psychologie nás
při studiu často zmáhá, tak jsme se pro
změnu jednoho březnového rána vydaly
na místa, kde psychologové pracují.
V Poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy v Příbrami nás mile
přivítala psychoterapeutka, paní Mgr.
Ivana Lenerová. Ukázala nám skromné
prostory poradny a usadila nás do křesel
a polštářů v relaxační místnosti. Zeptala
se nás na naše studium, na naše plány
(snad dobře, že nechtěla slyšet naše znalosti z psychologie) a začala povídat.
O své práci, o problémech, se kterými
lidé do poradny přicházejí, o „sezeních“
s klienty, o výhrách a prohrách, které tuto
práci provázejí. S nadhledem a s humorem odpovídala na naše dotazy. Po dvou
hodinách už žádná z nás nepochybovala
o tom, že tahle, mimochodem velmi
krásná žena, svou profesi výborně ovládá,
a tudíž dokáže svým klientům pomoci
hledat a nalézat.
Ani jsme nestačily vstřebat tento zážitek a možná popřemýšlet o vlastních ci-

tových problémech, a už jsme opět seděly v poradně- tentokrát to byla Pedagogicko-psychologická poradna na druhém
konci Příbrami. Pohledný mladík se nám
představil jako Mgr. Štěpán Duník, psycholog a ředitel poradny, a zároveň představil i svou kolegyni, speciální pedagožku, paní Mgr. Dagmar Strakovou. Oba
hovořili o speciálních programech pro
předškolní děti, o specifických poruchách učení, které způsobují velké problémy dětem školního věku, o profesní
diagnostice pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
I odsud jsme odcházely s pocitem, že
když člověk něco dobře umí, a ještě
k tomu to dělá se zájmem a rád, tak to
celé vypadá jako jedna velká pohoda.
Bohužel, kouzelný trychtýř, kterým by
se dala psychologie nalít do hlavy, ani tady
nebyl k dostání, tak nám opět nezbylo
než se zase jen učit, učit a učit. Možná
k tomu učení te máme o důvod víc.
studentky 2. roč.
oboru Sociální péče
VOŠ a SOŠ Březnice

NÁŠ STUDENT SE
V TVRDÉ KONKURENCI
NEZTRATIL!
Ve čtvrtek 26. 2. 2009 se v sedlčanském gymnáziu konalo Okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce, do kterého z naší školy postoupil student
3. ročníku Tomáš Veinfurter.
V tvrdé konkurenci mezi nejlepšími
gymnazisty a studenty středních škol
okresu se nejen neztratil, ale obsadil
pěkné 6. místo s malým bodovým
rozdílem od předchozích dvou umístěných.
Tomášovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v jazycích!
A již nyní se těšíme na soutěže-chtivé
studenty, kteří budou v příštím školním roce v 1. – ročníku!
Za vyučující angličtiny:
Mgr. Jitka Bartáková
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SOŠ a VOŠ

PRVNÍ SEMESTR BŘEZNICKÝCH BAKALÁŘŮ
Od akademického roku 2008/09 bylo při VOŠ a SOŠ Březnice ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze zřízeno středisko
bakalářských studií. V kombinovaném studiu bakalářského oboru Územní a technická správní služba v něm zahájilo studium sedm desítek uchazečů.
Obor Územní a technická správní služv Březnici, u některých předmětů i proba poskytuje absolventům základy ekostřednictvím testů dostupných po interlogických, ekonomických a manažernetu. Pro studenty je tento systém lákaských disciplín s důrazem na bezprový i tím, že ušetří čas a prostředky za
střední uplatnění v praxi. Absolventi se
cestování do Prahy. Fakulta životního
uplatní v institucích místní, regionální
prostředí ČZU si je toho vědoma a kroi státní správy. Zvláštní pozornost je věmě Březnice provozuje další dvě detašonována ekologii, životnímu prostředí,
vaná konzultační střediska – v Litvínozemědělství, lesnímu a vodnímu hospově a v Karlových Varech.
dářství a zejména environmentálnímu
Z rozhovorů se studenty víme, že v prvmanagementu.
ním semestru patřila k obtížnějším
Širokému záběru oboru odpovídá
předmětům matematika (tím více, čím
i skladba posluchačů, pestrá co do věku
delší čas uplynul od posluchačovy matui profese. Mezi studenty najdeme zarity) a také obecná ekologie (ta spíše pro
městnance orgánů státní správy, obecnutnost zvládnout naráz větší množství
ních úřadů, Policie ČR i zemědělských
odborných a méně používaných pojmů).
a zpracovatelských podniků, čerstvé
Minimum problémů měli studenti naoabsolventy středních škol i maturanty,
pak při zkoušce z ekonomie, která je naod jejichž zkoušek dospělosti uplynulo
víc pro mnohé z nich denním chlebem.
víc jak pětadvacet let. Společná všem je
V letním semestru čekají studenty dvě
potřeba doplnit si vzdělání použitelné
víkendové konzultace, jeden den věnovapro další profesní rozvoj.
ný cizím jazykům a opět několikadenní
V prvním semestru studenti absolvovablokové cvičení. Studium prvního ročníli tři dvoudenní konzultace, které proku bude završeno v červnu zkouškovým
běhly vždy o víkendu, dále je čekal jeden
obdobím. Ve stejném měsíci také budou
den věnovaný výuce cizích jazyků a v leddalší uchazeči skládat přijímací zkoušky
nu týdenní blokové cvičení. Komu se to
do prvního ročníku akademického roku
zdá málo, a vezme v úvahu, že při kon2009/10. Uvažujete-li o vysokoškolském
zultacích je vyložena jen nejdůležitější
studiu, neváhejte – na podání přihlášky
látka, zbytek vědomostí získávají posluje nejvyšší čas. Zájemci mohou informace
chači pilným samostudiem. Zkoušky
o studiu získat na naší škole nebo přímo
a zápočty jsou skládány rovněž zde
na fakultních stránkách www.fzp.czu.cz .
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Studentky
VOŠ a SOŠ
Březnice
budou pomáhat
postižených dětem
s „EMILEM“
Studentky 3. ročníku oboru sociální péče
se rozhodly zapojit do celorepublikové
sbírky „SVÁTEK S EMILEM“, která pomáhá získat finanční prostředky pro
handicapované děti s různým postižením
ve věku 6 – 23 let na sportovní, volnočasové a rehabilitační aktivity, sportovní
vybavení, dopravu na soutěže atd..
Kdo by chtěl těmto dětem pomoci a podpořit jejich chu do života, může si
v ÚTERÝ 21. DUBNA 2009 v ulicích
Březnice koupit od studentek
oznak nebo gumu s logem sbírky –
ptáčka Emila - za 20,- Kč a přispět
tak na dobrou věc.
Záštitu nad sbírkou převzali moderátor
J. Kraus, olympionička Š. Hilgertová,
dále i hejtmani všech krajů atd.
Motto sbírky řekl J. Kraus:
„…I postižené děti mohou cvičit, sportovat jako zdravé, jenom k tomu potřebují
někoho, kdo jim pomůže. Postižení je překážka spíše společenská než tělesná…..“
Mgr. Jana Horníková
učitelka VOŠ a SOŠ Březnice

INFORMAČNÍ DEN
PRO UCHAZEČE NA VOŠ
Od školního roku 2008/09 jsou pro VOŠ Březnice nově
akreditovány dva obory vyššího studia. Vzdělávací program Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami vznikl úpravou původního oboru vyučovaného
od roku 1996. Studium je denní a trvá tři roky. Nově je
do výuky zařazena problematika dotační politiky ČR
a EU ve vztahu k rozvoji podnikání v regionu.
Druhým oborem, který byl akreditován zcela nově,
je vzdělávací program Sociálněsprávní činnost. Tento
obor bude v roce 2009/10 otevřen v denní (3 roky) i dálkové formě (4 roky) a připravuje absolventy pro výkon
činností ve všech oblastech sociální práce a poskytování
sociálních služeb. Absolventi se dobře uplatní také ve
státní správě a samosprávě.
Zveme zájemce o studium v uvedených oborech na informační den, který se koná ve čtvrtek 2. dubna 2009
od 14.00 do 16.00 hodin. Uchazeči si při prohlídce
školy mohou rovněž vyzvednout přihlášky ke studiu na
naší škole. Po předchozí dohodě je možné informace získat
i v jiném termínu nebo využít našich stránek www.sbrez.cz.
P. Čámský
zást. ředitelky VOŠ a SOŠ Březnice

Jaroslav Krotký - Počapská ulice, akvarel 2002
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MO ČRS Březnice
zve všechny příznivce Petrova cechu
a dobré zábavy na tradiční, již 19. ročník:

Rybářské závody
v sobotu 2. května 2009
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro členy ČRS v kategorii dospělí a mládež
16 až 18 let. Soutěží se o hodnotné ceny, pro všechny účastníky
(i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny, pro
diváky je připraveno i autobusové spojení z náměstí v Březnici
v 8.00 hod. směr závody v Dobré Vodě a v cca 12.00 zpět na
náměstí v Březnici.
Informace pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve
dvou poločasech, na 1 prut s max. 2 návazci, je povoleno užití
krmítka. Hodnocení je v cm ulovených ryb, soutěžící si může
ponechat 1 ulovenou rybu. Bližší propozice budou před startem
závodu zveřejněny místním rozhlasem.
POZOR – počet startovních míst je omezen. Startovné je jednotné 200 Kč. Při prezenci předloží každý soutěžící platné rybářské
doklady: legitimaci člena ČRS a rybářský lístek.
Časový plán:
05.15 – 06.20 prezence, losování pozic
06.30 – 08.30 I. poločas
08.30 – 09.15 přestávka, výměna stanoviš, občerstvení
r!
09.15 – 11.15 II. poločas
v zda
Petrů
11.20 – 11.30 vyhlášení výsledků
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SPORT

MO ČRS Březnice
zve své nejmladší členy (7 až 15 let)
v doprovodu rodičů na

Dětské rybářské závody
na rybník SÁZKA v Březnici
a to v neděli 3. května 2009
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii našich mladých rybářů ve věku 7 až 15 let a to v doprovodu dospělého.
Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může
1 rybu ponechat, tuto skutečnost nahlásí rozhodčímu a rybu si
uloží do vezírku. Startovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude
poukázána na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž
o hodnotné ceny, ale i občerstvení a dobrá zábava a na závěr
soutěžního klání i překvapení ve formě odměny pro všechny.
Časový plán: 06.45
07.30
09.00
09.30
11.10

–
–
–
–

07.30
09.00
09.30
11.00

prezence a losování stanoviš
I. poločas soutěže
přestávka, občerstvení
II .poločas soutěže
r!
vyhlášení vítězů
v zda
Petrů

ZPRÁVY Z KOPANÉ
Vážení sportovní příznivci. Máme tu začátek jara a s ním opět přicházejí námi tak
dlouho očekávané fotbalové zápasy. Vzhledem k tomu, že již na podzim většina našich mužstev bojovala ve svých soutěžích o mety nejvyšší, jsme všichni napjati, zda ve
svých výkonech budou nadále pokračovat.
Naši fotbalisté se rovněž poctivě přiNezaháleli jsme však ani v zimních
pravovali i na jarní část bojů na zeleném
měsících. A to jak po stránce sportovní,
trávníku. Družstva přípravky, minikopatak po stránce technického zabezpečení
né i žáků využívala ke svým tréninkům
klubu. Ve spolupráci s městem Březnice
1-2x v týdnu tělocvičnu ZŠ. Dospělí, ke
se povedlo dokončit rekonstrukci sociálkterým se připojovali i dorostenci, trénoního zařízení a sprch v prostorách tribuvali pouze ve venkovním prostředí. Jeliny – byla provedena 2. etapa v části určekož většina těchto hráčů dojíždí, a za
né pro hosty. V prostorách správní budovzděláním či do zaměstnání, bylo nutno
vy stadionu nový nájemce hráčského klujejich veškeré tréninky i přátelské zápabu zrekonstruoval část určenou k posezesy směřovat na víkend. Tak se stávalo, že
ní. Ta bude sloužit nejen sportovcům, ale
se někteří sešli během tří dní i čtyřikrát.
i divákům a rodičům našich fotbalových
Byla sehrána i řada většinou velmi
nadějí. Samozřejmostí je i její otevření
úspěšných utkání. Pouze v jednom utkápro veřejnost. Dále bylo v areálu stadioní naše mužstvo propadlo, ale je třeba
nu vykáceno větší množství stromů. Tenvyzdvihnout první poločas, ve kterém se
to krok se možná nebude všem spoluobhrál velmi pohledný a kvalitní fotbal. Ve
čanům líbit, ale je třeba si uvědomit, že
druhém poločase se projevila větší vyzrák němu došlo vzhledem k nutnosti zvýlost soupeře, za kterého mimo jiné našení bezpečnosti především mladých
stoupili i bývalí vynikající hráči Příbrasportovců. Stromy již byly přestárlé a
mi J. Mašek a L. Vyskočil. Po dvou rychkaždou chvíli se ulomila některá z větví.
lých gólech se někteří naši mladí hráči se
Na jejich místa bude pochopitelně vysávzniklou situací nedokázali vyrovnat a
zena zeleň nová.
nakonec jsme odešli s vysokou porážkou.
V únoru se opět konala výroční členská
V ostatních zápasech naopak i mladší
schůze. Vzhledem k tomu, že někteří
hráči dokázali do své hry zapracovat pofunkcionáři z různých důvodů ukončili
kyny trenéra a i oni se výrazně podíleli
svoji činnost ve výboru, bylo jedním
na našich úspěších – porazili jsme vysoz úkolů schůze jeho doplnění a nová volba
kým rozdílem i mužstva z vyšší soutěže.
- loni nově sestavený výbor měl pouze ročJeště je třeba doplnit, že kádr mužstva
ní mandát. V následujícím období bude
nedoznal oproti podzimu velkých změn.
tedy SK Březnice 1918 řízen těmito činovOdešel pouze Jakub Podlena, který zaníky: Cibulková Pavla, Konvica Alois, Nemířil za vyšším fotbalem a do jarních
pivoda Jiří, Nepivoda Miloš, Petráň Mabojů nám přišel pomoci bývalý vynikající
rek, Teska Roman a Žid Josef. Předsedkyhráč Příbrami – Milan Černý. Další plyní byla opět zvolena paní P. Cibulková.

nulé doplňování mužstva probíhá pouze
z řad našich dorostenců.
ZIMNÍ PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
7. 2. hřiště – Sp. Příbram
Sp. Příbram B – Březnice
3 : 3 (2 – 0)
Burger 2, Žid Martin
15. 2. hřiště 1. FK Příbram
Březnice – Komárov (1. B tř.)
7 : 1 (1 – 1)
Zárybnický 2, Žid Martin, Černý, Burger,
Žid Josef, Češka Václav
22. 2. hřiště 1. FK Příbram
Březnice – Podlesí (1. B tř.)
12 : 0 (7 – 0)
Žid Martin 5, Žid Josef 3, Nepivoda Miloš 2, Burger, Volf
28. 2.
Březnice A – Březnice B
7 : 4 (3 – 1)
Žid Martin 4, Zárybnický, Cibulka, Choura
7. 3. hřiště Písek
Březnice – Chelčice
(Okr. přebor Strakonice)
12 : 1 (4 – 1)
Žid Martin 4, Nepivoda Miloš 3, Zárybnický 2, Cvrk, Ferko, Volf
17. 3. hřiště 1. FK Příbram
Březnice – Hostomice (1. B tř.)
1 : 8 (1 – 1)
Nepivoda Miloš
18. 3. hřiště Blatná
Březnice – Blatná B
(Okr. přebor Strakonice)
4 : 3 (1 – 1)
Žid Martin 2, Žid Marek, Černý
(pokračování na str. 15)
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(dokončení ze str. 14)

Poslední přípravné utkání bylo sehráno na přírodní trávě jako generálka před
soutěžními zápasy až po uzávěrce tohoto
čísla BN. Soupeřem bylo mužstvo Trhových Dušníků. První soutěžní zápas jsme
sehráli v Krásné Hoře 29. března. Nyní,
kdy čtete tento článek, již tedy znáte
jeho výsledek.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny
sportovní fanoušky na první domácí zápas, který se koná v sobotu 4. dubna od
16.30 hodin. Soupeřem bude mužstvo
Tochovic – jedná se o klasické derby se
vším, co k němu patří. Vzhledem k počtu
diváků Tochovic, kteří k tomuto utkání
pravidelně přijíždějí, apelujeme i na naše
příznivce – přij te nám vytvořit domácí
kulisu. Aktéři zápasu se vám určitě odmění kvalitním a bojovným výkonem.
Za SK Březnice 1918
Jiří Nepivoda
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SK BŘEZNICE 1918 – STARÁ GARDA
V sobotu 7. 2. 2009 se mužstvo staré gardy Březnice (hráči nad 35 let) zúčastnilo
tradičního halového turnaje v sálové kopané v Čimelicích, kde obhajovalo loňské
vítězství. Na turnaji startovala tato mužstva – Březnice, Králova Lhota, Lom u Blatné, Štrouchy, Smetanova Lhota, Semice, Mirotice, Hradiště a pořádající Čimelice.
Ve skupině A jsme dosáhli těchto
výsledků:
Březnice – Smetanova Lhota
1:1
Březnice – Lom u Blatné
1:0
Březnice – Semice
2:1
Březnice – Štrouchy
4:1
Vítězové a druzí ze skupin postoupili do
semifinále, kde se utkali křížem, Březnice jako vítěz skupiny nastoupila proti
druhému ze skupiny B – Králově Lhotě.
Druhou semifinálovou dvojici tvořila
Smetanova Lhota s Čimelicemi.

Finále:
Březnice – Čimelice

2:1

I když se ve finálovém utkání domácí
Čimelice ujali vedení 1:0, dokázali hráči
Březnice výsledek finálového utkání otočit ve svůj prospěch a tím obhájit loňské
prvenství.
Barvy Březnice hájili na turnaji tito hráči:
Marek Petráň, Stanislav Soldát st., Ladislav Fait, Jiří Nepivoda, Luboš Voříšek a
Petr Kareš.

1:0
1:2

Zajímavostí turnaje byla účast bratra
Jana Kollera, který nastoupil za mužstvo
Smetanovy Lhoty.

O 3. místo:
Smetanova Lhota – Králova Lhota 1:2

Za SG SK Březnice 1918
Marek Petráň

Semifinále:
Březnice – Králova Lhota
Smetanova Lhota – Čimelice

SK BŘEZNICE 1918 - ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2009
Datum

den

„A“ MUŽSTVO

28. 3.

SO

29. 3.

NE

V - 15.00 KRÁSNÁ HORA

4. 4.

SO

D - 16.30 TOCHOVICE

5. 4.

NE

V - 15.00 NARYSOV

SO

12. 4.

NE

V - 16.30 NOVÝ KNÍN B

18. 4.

SO

D - 17.00 DOBŘÍŠ B

19. 4.

NE

25. 4.

SO
NE

2. 5.

SO

3. 5.

NE

DOROST
D - 10.15 OBECNICE

V - 10.15 ROŽMITÁL

ŽÁCI
Volno
D - 14.15 TOCHOVICE

D - 16.30 JABLONNÁ

11. 4.

26. 4.

„B“ MUŽSTVO

VOLNO

D - 10.15 DRAHLÍN
V - 14.15 MILÍN
VOLNO

D - 17.00 BOHUTÍN B
V - 17.00 DUBLOVICE

V - 10.15 PIČÍN
D - 10.15 MILÍN B

V - 14.45 BOHUTÍN

V - 17.00 ZDUCHOVICE B
D - 17.00 DAL. DUŠNÍKY

D - 14.45 DAL. DUŠNIKY
D - 17.00 ROŽMITÁL B

9. 5.

SO

10. 5.

NE

V - 17.00 JESENICE

V - 17.00 TOCHOVICE

16. 5.

SO

D - 17.00 BOROTICE

V - 17.00 PIČÍN

17. 5.

NE

23. 5.

SO

24. 5.

NE

30. 5.

SO

31. 5.

NE

6. 6.

SO

7. 6.

V - 10.15 JINCE
D - 10.15 DOL. HBITY

V - 14.45 JINCE

V - 10.15 DOBŘÍŠ B

D - 14.45 OBECNICE
ST 20. 5.
V - 17.00 VIŠŇOVÁ

D - 10.15 PODLESÍ
V - 17.00 MILÍN B

D - 17.00 HVOŽĎANY

V - 17.00 SEDLČANY B

V - 17.00 VIŠŇOVÁ B

NE

D - 17.00 SP. PŘÍBRAM B

D -10.15 SK JINCE B

13. 6.

SO

V - 17.00 VIŠŇOVÁ

14. 6.

NE

20. 6.

SO

21. 6.

NE

V - 14.45 TRH. DUŠNIKY
ST 27. 5.
D - 17.00 DOLNÍ HBITY

D - 10.15 TOCHOVICE

V - 17.00 DOLNÍ HBITY B
D - 17.00 ROSOVICE
D - 17.00 LÁZ B

V - 14.15 PODLESÍ

V - 10.15 BOHUTÍN

D - 14.45 KOVOHUTĚ

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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

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

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

www.podlaha.net

Marie Kováříková
pojiš�ovací poradce Allianz pojiš�ovny, a.s.
Vám nabízí

*
*
*
*
*

Pojištění osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

Na Tržišti 503, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045

SikySat
– VŠE PRO DIGITÁLNÍ TELEVIZI
➩ prodej televizorů, satelitů, set top-boxů,

příslušenství k audio-video technice,
televizních karet Skylink a CS Link
- včetně kupónů
➩ možnost předladění na prodejně zdarma
➩ dovoz sat. kompletu (televize) zdarma

AKCE v letácích, denním tisku, v prodejně
BŘEZNICE, L. Kuby 327 (pod vlak. nádražím)
tel. 773 610 020

LUBOŠ ROM
• zemní práce
• instalatérství
• prodej písků a štěrků
včetně dovozu
BŘEZNICE
tel. 723 913 040

O P R AV Y
praèek, myèek, sušièek
Jan HOŠNA
tel. 318 634 939
737 844 613
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Špičkové bavorské krmení pro psy

AUTOPŮJČOVNA

Dovoz krmení
až do domu zdarma

cena vozu na den od 350 Kč

ODTAHOVÁ SLUŽBA

➩ Při osobním vyzvednutí zboží v sídle

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

AUTODOPRAVA do 3,5 t

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ

➩ CENÍK a další informace na www.dogcenter.cz

OPEL Astra – Vectra
od r. v. 1998 – havarované – včetně n.d.

➩ OBJEDNÁVKY na e-mail:

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

Telefon 602 485 252, 723 346 346

objednavky@dogcenter.cz

Dražba bytu 2+1 ve 2.NP
bytového domu v Březnici,

Kadeřnictví PETRA

okres Příbram.

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

Možno společenské
a extravagantní účesy.

ámské,
d
,
é
k
s
Pán
d ě t sk é

Podlahová plocha bytu je celkem 71,58 m2.
Byt je v dobrém stavu, dům byl rekonstruován.

5. návštěva 5% sleva • 10. návštěva 10% sleva

Nejnižší podání: 450.000 Kč
Tržní odhad: 900.000 Kč
Více na

Po tel. domluvě možná docházka do domu.

www.eurodrazby.cz

Tel. 800 900 490

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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Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz

DOPŘEJTE SI DOVOLENOU
i v letošním roce
• většina cestovních kanceláří své zájezdy NEZDRAŽUJE a stále
nabízí SLEVY za včasné rezervace do konce dubna 2009
• naopak pro blízké odlety jsou již vypisovány první LAST MINUTE nabídky např. do Egypta, Tuniska, na ostrov Djerba,
Mallorca, Kanárské ostrovy, Kypr
• v letošním roce obchodní zastoupení také pro cestovní
kancelář FIRO TOUR (moderní soukromé apartmány na
ostrově RAB v letovisku LOPAR u překrásné písečné pláže
RAJSKA PLAŽA, výborná pro Vaše děti)
• levné zájezdy na: www.chorvatskozababku.cz (odjezdy
autobusů do Chorvatska z Příbrami nebo Blatné, u některých
destinací PŘÍMO Z BŘEZNICE – informujte se)
• opět i v letošním roce RAKOUSKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY a kompletní cestovní pojištění klientů do zahraničí, SUPER TIP:
DACHSTEINSKÁ BOMBA (lanovkou na ledovec, Skywalk =
nejkrásnější vyhlídka v Alpách, Ledový palác, sjezd na koloběžce do údolí . . . )
• široká nabídka DOMÁCÍ TUZEMSKÉ REKREACE včetně
WELLNESS , relaxačních a lázeňských pobytů právě pro Vás,
navštivte: www.kudyznudy.cz nebo www.133premier.cz =
katalogy nápadů a možností, jak skvěle strávit volný čas v ČR

INZERCE
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mená, že budete-li např. ubytováni v jiném vzdálenějším objektu, než jaký byl nabízen a Vámi zakoupen, náleží Vám sleva až
25% z ceny zájezdu. O přesném vyčíslení jednotlivých procentuálních slev za nedostatky v poskytování služeb se informujte ve
své cestovní kanceláři.

HLEDÁTE TY NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE CHORVATSKA
Z výsledků dlouhodobých statistik se Chorvatsko stále řadí
mezi přední destinace navštěvované právě českou klientelou.
Nebo se velmi rádi do této krásné země stále vracíme, ale zároveň chceme objevovat nová zákoutí a pláže chorvatského pobřeží, navštivte před svou cestou webové stránky: www.croatia-beaches.com, kde najdete členění nejlepších pláží dle různých
hledisek: nejlepší pláže pro rodinnou dovolenou, nejlepší písečné pláže, pláže s nejlepšími podmínkami pro potápění, windsurfing, pláže, kde zažijete nejbouřlivější noční beach party nebo
naopak právě ty nejvíce skryté a utajované pláže. Důležité informace také získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí
ČR: www.mzv.cz v sekci: CESTUJEME. Např. o tom, že Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě
předloženého občanského průkazu občana ČR (další upřesnění
na těchto stránkách) nebo o tom, že pokud cestuje nezletilý
občan ČR bez zákonného zástupce je nutné, aby měl písemný
Souhlas zákonného zástupce (formulář tohoto dokumentu má
jistě Váš prodejce zájezdů, který Vám ochotně pomůže i s jeho
vyplněním J).
Zpracovala: Jitka Štěpánová

■

BEZ KOMENTÁŘE

■

DOPŘEJTE SI RADOST
z cestování i v letošním roce

INFORMACE O CESTOVÁNÍ
V LETNÍ SEZÓNĚ 2009
JAK S CENAMI ZÁJEZDŮ
Velmi ožehavou a diskutovanou otázkou letní sezóny je zvyšování cen zájezdů v důsledku změny (respektive zvýšení) směnného kurzu české koruny. V médiích určitě stále zaznamenáváte
„ty nejpřesnější“ informace ohledně přístupu cestovních kanceláří k řešení této situace. Ze své praxe však mohu říci, že většina
cestovních kanceláří NEZDRAŽUJE zájezdy, nebo tento krok
je i pro ně velmi nepopulární a zajisté se mu chtějí vyhnout.
Na druhé straně je však nutno podotknout, že cestovní kancelář
má právo ke změně smluvních podmínek. Doporučuji tedy všem
klientům cestovních kanceláří, aby se při koupi zájezdu s těmito
smluvními podmínkami seznámili, nebo právě zde musí být
uvedeno, za jakých podmínek může CK jednostranně zvýšit cenu
zájezdu a jakým způsobem bude toto navýšení kalkulováno.

JAK JE TOMU S CESTOVNÍMI PASY
Veškeré informace ohledně vydávání cestovních dokladů,
zápisu dětí do cestovních pasů rodičů, výše poplatků a další
změny můžete najít na webové stránce Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB CEST. KANCELÁŘÍ
Zažili jste občas během své dovolené nějaké „trable“ ve formě
stěhování z hotelu do hotelu, nedostatky v rámci stravování
nebo se Váš apartmánový komplex nacházel v bezprostřední
blízkosti staveniště? Řešení pro Vaši bezproblémovou dovolenou
nabízí CK v rámci svého QHP – Quality Holiday Program, který poskytuje v rámci včasného nákupu (do 30.04.2009) klientům
garanci kvality služeb až do 100% ceny zájezdu. V praxi to zna-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRONAJMU 3+1 v Březnici po částečné rekonstrukci.
Cena 8 500 Kč, včetně záloh. Volný ihned. Tel. 777 199 920.
 PRODÁM zděnou garáž u Normy. El. zavedena.
Tel. 728 547 084, 728 235 874.
 PRONAJMU byt 1+1 v Březnici. Tel. 603 792 435.
 PRODÁM traktůrek dom. výroby, motor. skútr, zánovní
psací stůl a 3/4 horské dívčí kolo. Tel. 736 171 955.
 STŘÍHÁNÍ PSŮ malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Tel. 606 629 013.
 PRODÁM byt 3+1 v Březnici 60 m2, v osobním vlastnictví (společenství vlastníků), byt je po celkové rekonstrukci –
nové rozvody elektřiny, vody, nová kuchyně, koupelna, okna,
dveře, podlahy. Součástí bytu je zděný sklep a garáž. V domě
jsou společné prostory – sušárna, kolárna.
Cena 1 350 000,- Kč. Tel. 606 814 553.
 PRODÁM byt 3+1 v Březnici. Tel. 775 194 151.
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Národní památkový ústav
správa státního zámku
v Březnici
Vás zve na

KONCERTY
zámecké hudební večery 2009
25. dubna 2009

LYRA DA CAMERA –
„Mistři baroka a klasicismu“
J. Navrátilová – cembalo, J. Rosická – soprán,
B. Zajmi – violoncello
16. května 2009

Hvězda mého života – Příběh Filipiny Welserové
komponovaný hudební recitál milostných renesančních
písní
A. Strejček – průvodní slovo, CHAIRÉ Příbram –
soubor dobových nástrojů, umělecký vedoucí – J. Krček
začátek v 18.00 hod.
13. června 2009

Violoncellový koncert
s doprovodným promítáním filmu dle předlohy C. Debussyho

J. Škrdlík – violoncello, P. Pospíšilová – klavír
20. června 2009

Koncert židovské hudby

23. 4. 2009 v 19 hodin

J. Hošek – violoncello, D. Hošková – violoncello
20.00 hod. – březnická synagoga
11. července 2009

KD Březnice

Koncert skupiny KOA

Vstupné 200,- Kč

M. Bihári – klavír, akordeon, zpěv, F. Raba – kontrabas,
O. Khaouaj – kytara, C. Caller – bicí, harmonika
20.30 hod. – nádvoří zámku

Předprodej vstupenek v Městské knihovně a Infocentru

12. září 2009

TRIO EMILA VIKLICKÉHO
E. Viklický – klavír, F. Uhlíř – kontrabas, L. Tropp – bicí
19. září 2009

Dolce Amoroso Fuoco aneb
Amorovy milostné šípy
rozmarná alegorie s renesanční hudbou v podání
taneční skupiny LA FIAMMA
17. října 2009

Klavírní koncert
R. Kvapil – klavír
12. prosince 2009

Vánoční swingový koncert
SESTRY HAVELKOVY
O. Bímová, P. Kohoutová, D. Šimíčková, A. Vránová – zpěv

Hudební sál zámku Březnice, není-li uvedeno jinak,
od 19.00 hodin
Kontakt a předprodej vstupenek:
tel. 318 682 179, E-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz
Změna programu vyhrazena
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Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás zvou na

koncert 39. koncertní sezóny BHV

PRAŽSKÉ
DECHOVÉ TRIO
9. dubna 2009
v 19 hodin
Reprezentační sál
MěÚ Březnice
Vstupné 50 a 30 Kč. Děti MŠ, ZŠ zdarma.

PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
Zdeněk Rys – hoboj

Pavel Langpaul – basson

Tomáš Knapp – klarinette

V duchu tradic, již ve světě proslulé české komorní hudby, vzniklo nově v roce 1993 Pražské dechové
trio navazující na dlouholetou úspěšnou uměleckou dráhu souboru, založenou v roce 1966.
Současní hráči Pražského dechového tria, dříve Hlávkova, spolupracujícího se stejnojmennou
kulturní nadací jsou absolventi Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění. Hráči se již
od mládí věnovali komorní hudbě a úspěšně se účastnili jak samostatně, tak s různými soubory
mnoha soutěží, ve kterých obsadili přední místa.
Za svou dosavadní činnost trio vystoupilo na 300 koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Itálie, Francie,
Belgie a Japonsko). Soubor spolupracuje s předními českými sólisty a pravidelně natáčí pro Český rozhlas.
Zpracovala Dana Tuháčková na základě dodaných materiálů vedoucího souboru Z. Ryse

E

D
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BŘEZNIČTÍ PRVŇÁČCI
UŽ JSOU VELKÝMI ČTENÁŘI
Tak jako každý rok i v letošním roce se sešli žáci prvních tříd
na společném slavnostním odpoledni v kulturním domě.
Inka Rybářová se svým partnerem klaunem Rybkou připravili pro děti veselý písničkový program, ve kterém se vyřádily
nejenom děti, ale i rodiče. Celé odpoledne se neslo v duchu knížek a čtení. V závěru pak došlo na pasování dětí na Rytíře řádu
čtenářského. Písmenková babka přečetla dětem rytířský slib,
klaun Rybka provedl pasování a paní starostka, která se přišla
na děti podívat, rozdala rytířům drobné
dárky. Popasovaní rytíři mají od tohoto
dne půjčování v dětské knihovně na půl
roku zdarma.
Hedvika Fořtová
Městská knihovna
– dětské oddělení
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

VELIKONOČNÍ RECEPTY
Kaštanová vajíčka
500 g hladké mouky
300 g tuku
200 g práškového cukru
100 g mletých ořechů
1 lžička skořice
1 vanilkový cukr
kůra a šáva z 1 citronu
rybízový džem
1 čokoláda „Ledové kaštany“
Všechny suroviny kromě džemu a čokolády zpracujeme na těsto a necháme odležet 2 hodiny v chladničce. Vyválíme plát
o síle 3 mm a formičkou vykrajujeme vajíčka. Klademe na plech
vyložený pečícím papírem a upečeme. Vychladlá vajíčka spojujeme po dvou džemem. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni
a slepená vajíčka potřeme. Dozdobíme drobnými barevnými
kuličkami.

Vajíčková pomazánka
8 natvrdo vařených vajec
15 dkg měkkého salámu
sůl, pepř
1 lžička čerstvě nastrouhaného křenu
bylinky (podle chuti)
1 lžíce hořčice
majonéza
Vajíčka necháme vychladnout, nasekáme nebo je nastrouháme
na hrubším struhadle. Přidáme nakrájený salám, křen a bylinky. Zlehka osolíme a opepříme a smícháme s hořčicí a majonézou. Pomazánku dáme do chladna odležet. Mažeme na veku či
chléb. Dozdobíme plátky ředkviček.

Plněná vejce s tuňákem
Foto Městská knihovna
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AKÁT, CELEK, CESTOPIS, DAMAŠEK, ELEKTRO, ETIKETA,
HOLČIČKA, HORKO, KARTA, KAZETA, KLAN, KOLEK, KRASLICE, LÉČBA, LEPIDLO, LIST, LOKÁLKA, LOSOS, LÝKO, NŮŠE,
OCET, OHNIŠTĚ, PALEOLIT, PRAČKA, RASA, RUCE, SALTO,
SKLAD, SVĚTLO, ŠATNA, ŠÍP, TABASCO, TLAPA, TYKADLO,
ZAHRADA, ŽOLDNÉŘ

4 natvrdo vařená vejce
120 g tuňáka
paprika
česnek
zelená petrželka
bílý pepř, sůl
majonéza
Vejce rozkrojíme v půlce a vyndáme žloutky. Ty smícháme
s tuňákem, s paprikou nakrájenou na nudličky, lisovaným
stroužkem česneku, jemně sekanou petrželkou, bílým pepřem,
solí, majonézou. Dokonale promícháme, naplníme půlky bílků
a podáváme se zeleným salátem a olivami.

Čtyři vejce týdně
Podle pravidel zdravého stravování si může zdravý dospělý člověk dopřát čtyři vejce týdně. Vajíčka by v jídelníčku rozhodně
chybět neměla, protože jsou zdrojem kvalitních bílkovin a tuku
bohatého na nenasycené mastné kyseliny. Jsou také zdrojem
vitamínu A1, několika vitamínů řady B a minerálních látek.

Městská knihovna

T a j e n k a : JARO UŽ JE TU
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Městské kulturní zařízení,
Městská knihovna a Infocentrum Březnice
pořádá

VÝSTAVU
„KOUZLO PALIČKOVANÉ KRAJKY“
od 3. do 30. dubna 2009
Domu Dětí a Mládeže Příbram
v prostorách

Městské knihovny a Infocentra v Březnici
Vy s t a v u j í :

Daniela Čápová
Jitka Jarošová
Dagmar Kavková
Hana Kotěšovská
MUDr. Vlasta Machovcová
Lucie Mužíková
Marie Řežábková

Ukázka paličkování
20. dubna 2009 od 9 do 16 hodin

Paní Anna Johana Nyklová – „Babka Ťapka“ připravila všem
návštěvníkům Městské knihovny a Infocentra příjemné odpoledne.
Autorským čtením ze své knihy a vyprávěním zážitků z tří měsíční cesty pobavila všechny posluchače. Její knihu Babka
Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky si
Foto Městská knihovna
můžete půjčit v knihovně.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
Organizuje aktivity a akce pro děti,
mládež, rodiče s dětmi, dospělé i seniory.
Zahrnuje celou škálu činností – od
příměstských táborů v době jarních a
letních prázdnin – po pravidelné zájezdy do pražských divadel.
V průběhu roku jsou oblíbené především zájmové kroužky, z nichž bychom
Vám rádi prostřednictvím výstavy
„Kouzlo paličkované krajky“
představili náš kroužek paličkování.
Náš kroužek paličkování je v Domě
dětí a mládeže Příbram od roku 1993.
Několik let jej vedli lektoři pan Jiří Pižl a paní Jitka Jarošová.
Mimo dospělé účastníky navštěvovali kroužek i žáci ZŠ.
Od roku 2003 pracuje kroužek pod vedením odborné lektorky paní Jitky Jarošové.
Každou středu od 15 do 17 hodin se tu scházejí krajkářky,
které se učí nové vzory, vyměňují si zkušenosti, zhotovují drobné dárkové předměty a módní doplňky dle návrhu, nebo vlastní fantazie – výsledky jsou mnohdy překvapivé.
Pokud i vás oslovuje kouzlo a krása ručních prací a chcete se
podívat, co dokáže amatér, vítáme vás na své výstavě krajek,
kterou máme možnost díky spolupráci s pracovníky Městské
knihovny v Březnici uspořádat v jejích prostorách od 3. do
30. dubna 2009.
Ukázka paličkování proběhne 20. dubna 2009 od
9 do 16 hodin.
Rozhlédněte se a třeba některou středu, nebo v novém školním roce v našem kroužku na shledanou.
Pracovníci Domu dětí a mládeže
Bližší informace:
Vedoucí kroužku – paní Jitka Jarošová, tel. 774 591 303 nebo
v Domě dětí a mládeže Příbram IV – 294, tel. 318 623 127
e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz

Opravdu nevšední zážitek všem návštěvníkům Městské knihovny a Infocentra připravil Libor Michvocík. Jeho autentické vyprávění o Pákistánu doprovodil hrou na kytaru a zpěvem Petr
Vašina.
Foto Městská knihovna

MÁJOVÝ KONCERT ROŽMITÁLSKÉ
VENKOVANKY V BŘEZNICI
Jak ten čas letí! Rok uplynul jako voda a už tu máme opět
měsíc duben a blíží se tradiční 1. máj. A my vás zveme na krásně prožité dopoledne při pěkných písničkách a skladbách v podání Rožmitálské venkovanky řízené kapelníkem Josefem Janouškem.
Věříme, že nás počasí ani letos nezklame a proto zveme vás
všechny občany našeho města na další prvomájový koncert Rožmitálské venkovanky a to v pátek 1. května 2009 od 10 do
12 hodin na březnické náměstí.
Jako každý rok se těší na vaši účast pořadatel
ZO KSČM Březnice
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM

ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY

Oddělení pro dospělé čtenáře

Carson Ben – Zlaté ruce – příběh
chlapce, který se narodil v černošském
ghettu a stal se významným neurochirurgem
Štorkán Karel – Chalupářský guláš
s krví – řezník Libor Pohan si zařídí
uprostřed lesů hotýlek pro bohatou klientelu …
Cimický Jan – Pěšinky času – román
vypráví o lidských bytostech a smutku,
ale i o radostné vzájemnosti, o tom, co by
mělo být samozřejmé, ale mnohdy chybí
Gruber Michael – Obratník noci –
pátrání po vrahovi vede daleko za hranice tohoto světa, do říše magie, šamanizmu a krvavých rituálů
Penzler Otto – Nebezpečné ženy –
17 povídek známých autorů detektivního žánru
Hardenová Helena – Smrt starého
záletníka – další příběh z Kanárských
ostrovů
Javořická Vlasta – Potok, Modré
z nebe – romány pro ženy známé autorky
Nesbö Jo – Červenka nese smrt –
norská detektivka
Pospíšilová Jarmila – Prach, popel
a dým – hlavní hrdinka nalezne starý
dopis, z něhož je patrná citová vazba
mezi pisatelem a adresátkou. A začne
pátrat …
Martin Steve – Potěšení ze své společnosti – příběh osamoceného člověka,
který touží po lásce
Moravcová Jana – Smrt nenosí brýle
– penzionu Mamey, který se nachází
uprostřed lesů, se jednoho dne dotkne
smrt
Mihla Rudolf – Vlasta Matulová –
životopis o dámě mezi českými herečkami, která byla ve svém soukromí dosti
uzavřená
Javořická Vlasta – Děti štěstěny 1.
a 2. díl – spisovatelka přibližuje prostředí věhlasné nemocnice, vedené primářem Karlem Hrubošem
Chmel Ladislav – Věra Galatíková –
úděl statečné ženy
Moravcová Jana – Vražda v lázních
Luhačovicích – lázeňská krimi
Laňka David – Zdeněk Štěpánek –
biografická kniha vydává svědectví o něžném bouřlivákovi
Laňka David – Jan Pivec - kniha
vám představí známého herce tak, jak ho
neznáte
Uher František – Mrtvý kupuje cigarety – detektivní román o muži, který se vydá po stopách svého bývalého
spolubydlícího
Kyselová Lucie – Dekorování textilu
– sypaná a vosková batika, sprejování,
frotáž, mramorování a další techniky
Marchesi Gianluca – Vázání knih –
průvodce v oblasti této tradiční řemeslné techniky
Řeřábková Helena – Originální
šperky z vlastní dílny – výroba šperků
z kamenů, mušlí, dřeva či kůže

■
■
■
■
■

Od 3. 4. do 30. 4. – „Kouzlo paličkované krajky“ – výstava kroužku paličkování při Domu dětí a mládeže v Příbrami
Od 6. 4. do 17. 4. – Velikonoce - výstava s velikonoční tématikou. Přineste
do knihovny své velikonoční výrobky, rádi Vám je vystavíme.
20. 4. od 9 do 16 hodin – ukázka paličkování
23. 4. od 16 hodin - křest knihy Ondřeje Fibicha Prácheňský poklad
Tématická výstavka knih – Svátky jara

Dětské oddělení na ZŠ
■

Od 6. 4. do 10. 4. – výstavka velikonočních pomlázek

Hlasujte v Městské knihovně a Infocentru
od 4. 4. do 19. 4. 2009 pro „KNIHU MÉHO SRDCE“
„Kniha mého srdce“ je cyklus pořadů České televize a Českého rozhlasu, který
proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury,
četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavních a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR.
si musí vybrat z nominační stovky). JediČeská televize uvede 4. dubna zahajonou výjimkou jsou příběhy, které jsou navací pořad a proběhne výzva k nominačpsány například jako trilogie. Každému
nímu hlasování. V prvním kole diváci
z titulů se budou hlasy průběžně přičítat,
prostřednictvím internetu a hlasovacích
to znamená, že každá kniha bude mít na
kupónů nominují svoji nejoblíbenější
svém kontě všechny hlasy, kterých se jí
knihu. Musí to být román. Do kvalifikadostalo od začátku akce až po její závěr.
ce nebudou zařazeny krátké povídky, diAtmosféra celé akce se ponese v lehce bovadelní hry ani jiné nerománové útvary.
jovném duchu, nebude postrádat humor
Může to být román odkudkoliv na světě,
a zajímavá setkání. Nepůjde o soupeření
pokud ovšem byl přeložen do češtiny,
mezi velkými literáty, ale mezi čtenáři,
a může být z jakéhokoliv historického
tedy mezi všemi těmi, kteří mají chu
období. Doba určená pro nominaci než
zvolit si svou oblíbenou knihu! Více na
bude vyhlášeno Top 100 – tedy nejoblístránkách www.knihasrdce.cz.
benějších 100 knih – začne v sobotu
4. dubna 2009, kdy bude v přímém
SKIP(Svaz knihovníků a informačních
přenosu odstartováno hlasování, a skončí
pracovníků) je jedním z hlavních partnev neděli 19. dubna 2009. Top 100 (norů ČT v tomto projektu a vyzval knihovminovaných 100) bude v abecedním pony k účasti na akci Kniha mého srdce.
řadí zveřejněno v následujícím druhém
Určitým prologem pro Knihu mého srdvečeru. V témže večeru bude odstartováce bude knihovnická Noc s Andersenem
no druhé kolo hlasování, ve kterém buze 3. na 4. dubna, kdy ve stovkách knihodou diváci vybírat již pouze z nominovaven v Česku, na Slovensku i jinde přespí
né stovky (z Top 100), a to prostřednictisíce dětí mezi svými milovanými knitvím internetu, SMS a hlasovacích kupóhami. SKIP ve spolupráci s knihovnami
nů. Třetí večer odhalí pořadí Top 100
organizujeme distribuci plakátů, hlasoa v abecedním pořadí Top 12, zároveň
vacích kuponů a propagačních záložek,
bude spuštěno třetí kolo hlasování.
které budou všem k dispozici také v naší
Do seznamu Top 12 může být zařazena
knihovně. V současnosti se k akci přihláod jednoho autora pouze jedna kniha. Běsilo téměř 700 knihoven, ale skutečná
hem prázdnin bude probíhat podpůrná
účast bude výrazně vyšší.
kampaň, jejímž cílem bude průběžně moPřij te hlasovat do Městské knihovny
tivovat k hlasování a připomínat podzima Infocentra v období od 4. dubna do
ní velké finále! Diváci by měli nominovat
19. dubna 2009. Těšíme se na Vás.
pouze jednu svoji nejoblíbenější knihu
Za Městskou knihovnu a Infocentrum
(v prvním kole jakoukoli, v druhém kole
Petra Bartoníčková
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KULTURA

Zámek Březnice
DUBEN 2009

1. 4. středa v 18 hodin

2 DNY V PAŘÍŽI
Francouzská hořká komedie s titulky je příběhem francouzské pětatřicetileté fotografky, která se svým přítelem - Američanem navštíví
v Paříži své rodiče a přátele…
Vstupné 39 Kč

Q

101 minut

Přístupno

Q

5. 4. neděle v 18 hodin

4. 4. Členská výroční schůze
MOČR
KD

Vstupné 39 Kč

Q

99 minut

Přístupno

Q

8. 4. středa v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

Q

102 minut

14. 4. Členská schůze SPCCH
KD

Americká rocková hororová opera s titulky. Nepříliš vzdálená budoucnost. Lidstvo pronásleduje epidemie orgánových selhání. Umírají miliony
lidí, kteří si transplantace nemohou dovolit…
Vstupné 44 Kč

Q

98 minut

Q

Doporučeno od 15 let!

15. 4. středa v 18 hodin

14.30 hodin

KD – přísálí

Q

17 hodin

23. 4. Divadelní představení
agentury Marcus
„VYSOKÁ HRA“
KD Q 19 hodin

12. 4. neděle v 18 hodin

REPO! GENETICKÁ OPERA

Q

16. 4. Veřejné zasedání
zastupitelů

Doporučeno od 12 let

Q

Kavárna u bylinné zahrádky bude

Reprezentační sál MěÚ
Q 19 hodin

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
„Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba.“
Americké sci-fi, vypravující příběh mimozemšana, který přicestuje na Zemi s jediným úkolem…

10 hodin

9. 4. BHV – Koncert
komorního souboru
PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO

POHÁDKY NA DOBROU NOC
Dobrodružná komedie. Hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou pro vždy změní, když pohádky
na dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci,
začnou záhadně ožívat. Ale to, co jeho život obrátí
vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí…

Q

27. 4. Kulturní představení
pro ZŠ a MŠ
KD

Q

9 hodin

PRODEJNÍ AKCE

KAUZA LITVINĚNKO

1. 4.

KD – salónek

Ruský politický dokument obsahující děsivá tajemství Kremlu. Sugestivní výpově o poměrech v Rusku a o bezmoci těch, kteří se o ní snaží mluvit…

6. – 7. 4.

KD – sál

28. 4.

KD – přísálí

Vstupné 39 Kč

Q

103 minut

Přístupno

Q

19. 4. neděle v 18 hodin

VÝSTAVA v Městské knihovně a Infocentru

AUSTRÁLIE

3. 4. - 30. 4. – „Kouzlo paličkované
krajky“ – výstava kroužku paličkování při Domu dětí a mládeže v Příbrami

Americké romantické drama s titulky. Příběh
o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách…
Hrají: Nicole Kidman, Hugh Jackman…
Vstupné 53 Kč

Q

170 minut

Přístupno

Q

Zámek Březnice o t e v ř e n denně
od 1. 4. 2009 mimo pondělí od 9 do 16 hod.
v měsíci dubnu otevřena o víkendech
od 11 do 17 hodin.

Přednášky:
v pátek 24. 4., malý sál – věž, od 18 hod.

Ing. J. Andreska, PhD.
Cesta na Galapágy
pořádá ZŠ Březnice v rámci cyklu
ekologických a historických přednášek

Koncerty:
v sobotu 25. 4., hudební sál od 19 hod.

LYRA DA CAMERA
– „Mistři baroka a klasicismu“
J. Navrátilová – cembalo, J. Rosická
– soprán, B. Zajmi – violoncello
Připravujeme:
v sobotu 16. 5., hodovní sál od 18 hod.

Hvězda mého života –
Příběh Filipiny Welserové
komponovaný hudební recitál milostných renesančních písní
A. Strejček – průvodní slovo,
CHAIRÉ Příbram – soubor dobových
nástrojů, umělecký vedoucí – J. Krček
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179; e-mail: breznice@stc.npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

22. 4. středa v 18 hodin

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí – alespoň do té doby, dokud
kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show
nešastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New Yorku, začíná prožívat své největší
dobrodružství v životě…
Vstupné 35 Kč

Q

103 minut

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

Přístupno

Q

26. 4. neděle v 18 hodin

LOVECKÁ SEZÓNA 2

KŘEST KNIHY

Americká animovaná komedie. Je v ní vše,
po čem srdce dětského fanouška touží.

spojený s autogramiádou

Vstupné 35 Kč

Ondřeje FIBICHA

Q

76 minut

Q

Přístupno

29. 4. středa v 18 hodin

SOBÍK NIKO
Animovaný rodinný film.
Vstupné 35 Kč

Q

75 minut

Q

Přístupno

Dětské představení: 1. 4. v 9 hodin
HADÍ PRINC
P Ř I P R AV U J E M E : VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL
č. 1 – 1. a 2. díl, LÁSKA ON-LINE, VÉVODKYNĚ, FALCO …
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.

PRÁCHEŇSKÝ
POKLAD - 3. část
Knihu pokřtí starostka města Březnice paní Jana Krajmerová

23. 4.

2009 v 16 hodin v Městské knihovně a Infocentru.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 5 vyjde 30. 4. 2009 – uzávěrka
čísla je 21. 4. 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.

