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ZŠ  VOŠ a SOŠ
inzerce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
převážná většina z nás již s netrpělivým očekáváním vyhlíží
příchod jara. Včelaři obhlédnou
po zimě svá včelstva, zahrádkáři již připravují sazenice pro
novou výsadbu, neopomenou
ani na jarní prořez stromů či
výsadbu stromků a keřů. Hasiči provedou přechod techniky
na letní období a rybáři již
netrpělivě očekávají zahájení
lovné sezony. A tak bych mohl
ve výčtu pokračovat. Co je ale
důležité, potěšující, že většina
z nás má nějakého koníčka či
přímo koně, smysl a náplň života.
Foto František Slaník
Město Březnice též každoročně přispívá téměř milionovou
částkou na činnost různým spolkům a občanským sdružením. Chtěl bych připomenout, že termín pro podání
žádostí o příspěvek na letošní rok končí patnáctého
března.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem z vás, kteří se aktivně zapojujete do jakékoli činnosti, včetně různých
aktivit v rámci našeho města.
Na posledním zasedání zastupitelstva města zastupitelé předjednali některé investiční akce, které bychom
chtěli v první polovině letošního roku realizovat. Chceme pokračovat ve výměně oken v domově s pečovatelskou službou, probíhá výběrové řízení na rekonstrukci
lavic a podlahy tribuny na stadionu, provedeme prořezání a ošetření stromů na místním hřbitově a v lokalitě
Obročenka. Zastupitelé po projednání též odsouhlasili
záměr stavby sociálního zařízení v areálu přírodního
koupaliště, včetně převlékáren a zázemí pro občerstvení.
I zde ale budeme závislí na finančních možnostech města. Zadali jsme i zpracování energetického auditu na
budovy mateřských škol a následného projektu na za-

teplení, včetně výměny oken. Představ a plánů máme
ještě mnoho. To, co se nám podaří zrealizovat již
v letošním roce, bude opět záležet hlavně na úspěšnosti
v jednotlivých grantových řízeních. Již dnes víme, že
Středočeský kraj nemá na letošní rok ve svém rozpočtu
alokované potřebné finanční prostředky na Fond rozvoje
měst a obcí. Dnešní doba není pro města a jejich rozvoj
příznivá, přesto se budeme snažit posunout laku zase
o kousek výše. V prvních březnových dnech předložíme
návrh rozpočtu města na letošní rok k závěrečnému projednání. Po jeho schválení vypracujeme Akční plán
na rok 2013, který bude definovat základní investiční
akce.
V úvodu jsem připomněl očekávaný příchod jara.
Na co se ale většina z nás jistě netěší, je množství psích
exkrementů na chodnících či v parcích. Vážení majitelé
pejsků, bute prosím ohleduplní ke svému okolí. Pejsek
po sobě totiž nedokáže uklidit, i když se o to, na rozdíl
od svého páníčka, kolikrát alespoň hrabáním pokusí.
Jiří Štěrba

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky,
že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné
podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 v Březnici, Kulturní dům
ve čtvrtek 7. března 2013 od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.30 hodin.
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob bude budova Územního pracoviště v Příbrami
otevřena v prodloužených úředních hodinách:
Období
Sobota
Úterý

25. 3. – 29. 3. 2013
30. 3. 2013
2. 4. 2013

8.00 – 18.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 18.00 hodin

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 29. 1. 2013
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 11. 12. 2012
a zprávu o plnění usnesení.
2. Rezignaci člena výboru pro kulturu a školství Mgr. Dany Sedláčkové, Březnice. Zastupitelstvo města odvolává na základě rezignace
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro kulturu a školství Mgr. Danu Sedláčkovou, Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Informace FO ohledně změny rozpočtového určení daní.
4. Zápisy ze schůzí výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne
11. 10. a 10. 12. 2012.
5. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 23. 11. 2012.
6. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 18. 12. 2012.

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Vybudování sítě varovného
a vyrozumívacího systému pro město Březnice“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí za celkovou cenu 2.699.334,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 2 (Doul, Motáň)
Návrh usnesení byl přijat.
2. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1055/15, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 406 m2 v k.ú. Březnice a p.č. 2423/6, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 305 m2 v k.ú. Březnice od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Města Březnice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 115/2 o výměře 238 m2 za cenu 104,- Kč/m2 a p.p.č. 115/3 o výměře 25 m2 za
cenu 104,- Kč/m2 oba v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. Prodej části pozemku parc. č. 1425/1, kat. území a obci Březnice,
a to označeného jako parcela p.č. 1425/12 o výměře 843 m2 na geometrickém plánu č. 1035-77/2008 od spol. JVPROJEKT s.r.o. Příbram, doposud nezapsaného v evidenci katastru nemovitostí panu
Mgr. R. Z. a pí M. Z., Březnice za kupní cenu ve výši 307,- Kč/m2, tj.
celkem 258.801,- Kč za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu nejpozději ke
dni podpisu kupní smlouvy,
b) součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího vystavět nejpozději do 2 let od uzavření kupní smlouvy stavbu rodinného domu na
předmětném pozemku minimálně do fáze, ze které bude zřejmé dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží,
c) součástí kupní smlouvy bude ujednání o smluvní pokutě ve výši
70% sjednané kupní ceny, kterou je povinen zaplatit kupující v případě, že nesplní zcela nebo zčásti podmínku zakotvenou v bodu b),
d) kupující si zajistí na svůj náklad a svým jménem vynětí příslušné
části předmětného pozemku z půdního fondu pro účely stavby rodinného domu,
e) prodávající nebude finančně, materiálně či výkony prací participovat na zřízení sítí (tj. elektřina, kanalizace, voda, plyn apod.)
a komunikací k napojení a zpřístupnění předmětného pozemku,
f) kupující uhradí poplatek za příslušný návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí,
g) veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující,
h) záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Březnice
od 23. 7. 2012 do 8. 8. 2012.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
5. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p. č. 2250/6 o výměře cca 145 m2
za cenu 170,- Kč/m2 v k. ú. a obci Březnice firmě BOVA Březnice,
spol. s. r. o. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města

od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 340 o výměře 129 m2 za cenu
225,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice p. S. Z., Praha. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
7. Celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory zastupitelstva města za rok 2012 dle přílohy. Zastupitelstvo města bere
na vědomí výši finančních darů předloženou předsedy výborů pro
jednotlivé členy dle příloh.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
8. Zadání výběrového řízení v rámci projektu „Snížení imisní zátěže
v obci Březnice“.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
9. Zadání výběrového řízení v rámci projektu „ Základní škola Březnice – Zlepšení tepelně technických vlastností“.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
10. Zadání zpracování energetického auditu včetně projektu na zateplení budovy 1. MŠ a zpracování žádosti o dotaci do fáze podání
žádosti.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
11. Zadání zpracování energetického auditu včetně přepracování
projektu na zateplení budovy 2. MŠ a zpracování žádosti o dotaci do
fáze podání žádosti.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

III. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Prodej celého pozemku p.č. 1425/1 v k.ú. a obci Březnice dle požadavku pí M. Z.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Doul Vladimír v.r.

Město Březnice

p r o n a j m e dlouhodobě garáž
o velikosti 8,5 x 6,8 m v ulici Sadová 368.
V případě zájmu kontaktujte OSM, tel. 318 403 161.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
tajemník MěÚ Březnice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou
- odboru kultury MěÚ Březnice pro činnost:

pracovník infocentra
Požadavky na uchazeče jsou zveřejněny na Úřední desce
MěÚ Březnice, a internetových stránkách Březnice
http://www.breznice.cz/zamestnani-volna-mista/
předpokládaný nástup 15. dubna 2012.

Uzávěrka přihlášek je dne 15. 3. 2013 do 12 hod.
Na přihlášky doručené na podatelnu MěÚ Březnice
po tomto termínu nebude brán zřetel.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V BŘEZNICI
MĚSTO BŘEZNICE

Vážení spoluobčané,
kolektiv pracovnic pečovatelské služby v Březnici
si Vám dovoluje nabídnout tyto služby:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 20,- Kč/hod.
- pomoc při oblékání a svlékání
20,- Kč/hod.
- pomoc při prostorové orientaci
20,- Kč/hod.
- pomoc při přesunu na lůžko
20,- Kč/hod.
B) pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
20,- Kč/hod.
- pomoc při použití WC
20,- Kč/hod.
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
20,- Kč/hod.
C) poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
9,- Kč/denně
- dvojice
10,- Kč/denně
- pomoc při přípravě jídla a pití
20,- Kč/hod.
- příprava a podání jídla a pití
20,- Kč/hod.
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
50,- Kč/hod.
- údržba domácích spotřebičů
50,- Kč/hod.
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
70,- Kč/hod.
- donáška vody
30,- Kč/hod.
- topení v kamnech, donáška topiva
30,- Kč/hod.
- běžné nákupy a pochůzky
40,- Kč/hod.
- velký nákup – týdenní
20,- Kč/úkon
- praní a žehlení prádla
30,- Kč/kg
E) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- doprovázení dětí do školy, k lékaři
20,- Kč/hod.
- doprovázení dospělých do školy, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby
20,- Kč/hod.
F) fakultativní služby
- dohled nad dospělým člověkem
20,- Kč/hod.
- objednání a donáška léků
10,- Kč/úkon
- dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití
20,- Kč/hod.
- dovoz autem k lékaři, pedikúru apod.
10,- Kč/km
V případě zájmu o službu nebo informaci nás kontaktujte
na této adrese:
Pečovatelská služba Březnice, Rožmitálská 132
Tel. 318 682 770, 731 456 808
e-mail: psbreznice@seznam.cz
V případě zájmu o službu se na Vás těší pečovatelky - Blanka
Nedvědová, Helena Sirotková, Alice Kočárková, Marie
Houšková a vrchní sestra PS Lenka Labudová

Významné životní výročí oslavili
70 let
Jaroslav Kostka, Březnice 438
Jana Stehlíková, Březnice 544
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínka
28. února tomu bylo 10 let,
kdy nás opustila naše maminka
a babička paní Anna Šimánková.
Vzpomínají děti a vnoučata s rodinami

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
➣ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
➣ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
➣ Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
➣ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené
➣ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
➣ Obuv – veškerou nepoškozenou
➣ Hračky – nepoškozené a kompletní
➣ Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➣ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
➣ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
➣ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
den a čas :

30. dubna 2013
od 8.00 do 16.00 hodin

GARÁŽ KOTELNY

místo:

(budova sídla Městské policie Březnice)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 318 403 166, mob. 733 656 855, 318 403 161,
mob. 605 789 992

ZMĚNA
CENÍKU INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1
strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!

Příjem inzerce:
REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN (Náměstí 16, Březnice)
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2012
Dříve než Vás seznámím ze samotnou prací a činností Městské policie, tak bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci, které si
nesmírně ceníme a doufáme, že v ní budeme pokračovat i v roce 2013.
Dále bych chtěl připomenout služ. telefony strážníků, které
už většina z vás dobře zná, ale opakování je matka moudrosti.
Velitel MP F. Otta 731 519 425 (na tomto tel. čísle se snažím
být 24 hod. denně), J. Vydra 731 519 428, M. Nusl 731 519 424,
L. Zajíček 731 456 764. Jak jsem již zmínil spolupráce mezi
námi je nesmírně důležitá. Občané mohou využít i jiných forem, jako je e-mail: velitel@breznice.cz nebo schránka důvěry,
kterou máme stále umístěnou u vchodu na služebnu MP.
Do této schránky můžete vhazovat vaše dotazy, připomínky,
stížnosti, oznámení, ale také nalezené doklady atd. Úřední
hodiny zavedené v minulém roce také stále fungují, a to každé
pondělí a středu od 14.30 do 16.00 hodin. Další informace na
www.breznice.cz.
Nyní k novým věcem u MP. Jak jste si již mnozí všimli, máme
ve svých řadách nového člena strážníka Libora Zajíčka, který
nastoupil místo bývalého kolegy Miloše Caiska. Náš počet
je tedy stále stejný čtyři strážníci.
Upozornění pro občany na Obecně závaznou vyhlášku města
Březnice 1/2002 o systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně pravidel nakládání se
stavebním odpadem. Oddíl II., čl. 4 – Povinnosti poplatníků
a plátců 1. Plátce je povinen: c) Umístit sběrné nádoby na veřejné prostranství pouze se souhlasem města, pokud ke zřízení
stanoviště nelze využít vlastní nemovitost. To znamená, že vaši
sběrnou nádobu (popelnici), můžete na veřejné prostranství
umístit jen ve sběrný den, to je každé úterý, respektive večer
předchozího dne, aby bylo umožněno vyvezení odpadu. Jelikož
se stává, že sběrné nádoby nechávají někteří občané na veřejném prostranství celý týden, budou strážníci od měsíce března
tyto sběrné nádoby kontrolovat. Pokud občané, kteří tyto nádoby mají celý týden na veřejném prostranství nesjednají nápravu, poruší tím obecně závaznou vyhlášku a může jim být uložena blok. pokuta až do výše 1 000 Kč. Důvod je prostý, sběrné
nádoby nejsou nijak označeny, aby byly za snížené viditelnosti
dobře pozorovatelné a je zde možné způsobení nehody motorového vozidla nebo cyklisty. A pak tu máme také estetický důvod. Není hezký obrázek, když například v jedné ulici jsou
i mimo svozový den vystrkané sběrné nádoby a okolo nich jsou
položené pytle s odpadky, které se již do sběrné nádoby nevejdou. Doufám, že se společně dostaneme k nápravě tohoto problému.

A také na Obecně závaznou vyhlášku města Březnice 2/2005
- O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ, zejména pak odst. VII a čl. 8
„V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě
lze na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vodit
psy pouze na vodítku”. Tato část vyhlášky se často nedodržuje,
důkazem je větší nárůst volně se pohybujících psů po městě.
A proto upozorňuji občany Březnice, a dbají na dodržování výše
uvedené vyhlášky města Březnice. Strážníci MP Březnice se na
tento druh přestupku zaměří mnohem více. Tento přestupek
mohou řešit na místě blokovou pokutou, a to až do výše 1000 Kč.
Nyní již k vlastní činnosti MP za rok 2012. Naše činnost spočívá v běžných pracovních úkonech, jako je každodenní dohled
u přechodu pro chodce u ZŠ, průběžné pochůzky ve svěřených
rajónech, dozorování a vybírání poplatků za prostranství (prodejní stánky), kontroly parkování vozidel i na placeném parkovišti na náměstí, v rámci prevence dopravy měření rychlosti
a všeobecně kontrola veřejného pořádku a dodržování obecně
závazných vyhlášek. Kontrola závadových lokalit jako je Skate
park, autobusové nádraží, sokolovna, stará pošta, KD a jeho
okolí, Lokšany, garáže za Normou atd. Pak je zde také činnost,
která není každodenní prací MP. Jedná se o asistování u dopravních nehod, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,
spolupráce s OOPČR Březnice při odhalování a objasňování
trestné činnosti, při konání diskoték a podobných akcí se zaměřujeme na kontrolu podávání alkoholu mladistvým. Průběžně v celém roce provádíme kontroly hraní mladistvých na výherních automatech, spolupracujeme s nadací MAGDALENA
práce s drogově závislými osobami atd.
Za rok 2012 strážníci MP Březnice vybrali na pokutách téměř 70 000 Kč, řešili přes 250 přestupků, zjistili několik trestných činů a některé z nich následně
pomohli PČR Březnice objasnit. Dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcí Chrást – bylo odslouženo
806 hodin a s obcí Počaply – bylo odslouženo 46 hodin.
Více informací na www.breznice.cz.
Doufám, že tento výtah z činnosti Městské policie Březnice
Vám osvětlil běžný pracovní den našich strážníků a oceníte
jejich každodenní nasazení pro váš klid a bezpečí.
Těším se na další spolupráci i v roce 2013. Jsme tu pro Vás!
František Otta
velitel MP Březnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Zmizely parapety, auto, kabely…
V ulici Pod Nádražím v Březnici kdosi neznámý odcizil pět
kusů měděných svodů a osm měděných parapetů. Ke krádeži
došlo někdy v době od 15. do 17. ledna. Vzniklá škoda činí
14 tisíc korun.
Své vozidlo značky Škoda Forman postrádá muž z Březnice.
Přišel o něj během noci dne 21. 1. Nezjištěný pachatel jej ukradl
před jeho domem, majitel jej zapomněl uzamknout a zanechal
uvnitř i klíčky. Způsobená škoda je ve výši šesti tisíc korun.
Z neuzamčené stodoly v obci Počaply vzal jakýsi nenechavec
z 23. na 24. 1. elektromotor a asi 350 metrů kabelu. Ven ještě
vynesl 100 kg odřezků měděných kabelů, ty ale nakonec zanechal pod oknem. Celkem byla škoda odhadnuta na 25 tisíc korun.
Křovinořez v hodnotě tří tisíc korun zmizel ze 27. na 28. ledna
z dílny u domu v obci Drahenice. Dovnitř se ničema dostal
po rozbití výplně okna. Další křovinořez kdosi vzal v době

od 23. do 31. ledna z neuzamčené garáže v Březnici. Navíc si
zloděj odnesl i 15 metrů měděného kabelu.
Pro rozbrusku a vrtačku značky Narex si přišel dne 7. února
navečer neznámý zlodějíček do novostavby domu v obci Horčápsko. Dovnitř se dostal po vypáčení dvoukřídlého okna. Škoda byla stanovena na 23 tisíc korun.

Poničil, co mu nepatří
28letému muži bylo dne 24. ledna sděleno podezření z přečinu
poškození cizí věci. Dne 14. ledna odpoledne rozbil v hotelu
Vlčava v Březnici sklo u výherního automatu, a to úderem ruky.
Následně odtud odešel, aniž by cokoli nahlásil obsluze. Způsobená škoda byla stanovena na pět tisíc korun.

Vykradená vozidla
Neznámý zloděj vykradl vozidlo Renault, které bylo zaparkované dne 24. ledna krátce po poledni před mateřskou školkou
(pokračování na str. 5)
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v Březnici. Ke krádeži mu stačilo pouhých pár minut. Rozbil
výplň zadních levých dveří a poté ze zavazadlového prostoru
vzal kabelku, ve které byla hotovost několik set korun a doklady. Poškozením však způsobil škodu téměř osm tisíc korun.
Obdobně proběhla událost dne 6. února ráno. V kabelce měla
poškozená navíc platební karty a vzniklá škoda byla stanovena
na 19 tisíc korun.
Další auto, které přilákalo zatím nezjištěného pachatele, stálo
z 26. na 27. ledna v Březnici, ulice Na Tržišti. Z přihrádky
zmizela peněženka, ve které byl jeden tisíc korun, platební
karty a doklady. Majiteli automobilu byla způsobena škoda čtyři tisíce korun.

Řidiči pod vlivem
V ulici Pod Nádražím v Březnici zastavila hlídka policie dne
30. ledna ráno 37letého muže, který tudy projížděl s Octavií.
Test na přítomnost omamných látek u něj byl pozitivní na látku amfetamin. Na místě byl dotyčnému zadržen „řidičák“.
Přes Tochovickou ulici jel dne 1. února brzy ráno 34letý muž
s pickupem. Při dechové zkoušce přístroj vykázal hodnotu 0,61
promile alkoholu. Také tento řidič si pravděpodobně nějakou
dobu nezajezdí.
Další motorista, který se před jízdou nadopoval drogou, a to
amfetaminem a metamfetaminem, usedl za volant dne 4. února večer. Policisté v tu dobu prováděli silniční kontrolu v Březnici na náměstí. Další jízda byla po pozitivním testu 25leté
řidičce zakázána.
Dne 7. února večer řídil pod vlivem psychotropní látky 20letý
mladík. V ulici U Lihovaru v Březnici jej „čapli“ policisté.
Ve slinách šoféra byla zjištěna přítomnost konopí.
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Přes obec Hvožany projížděl dne 11. února navečer 34letý
řidič, i u něj odhalila dechová zkouška požití alkoholu, a to
0,46 promile. Muž uvedl, že před hodinou vypil jedno pivo.

Kradl u benzínky
Osm náplní do ostřikovačů o obsahu tří litrů, šest náplní nemrznoucí směsi do chladičů a jedno desetikilové balení dřevěných briket si odnesl zlodějíček pod rouškou tmy z 26. na
27. ledna od benzínové čerpací stanice v Tochovicích. Věci se
nacházely v uzamčené ocelové kleci, kam se pachatel dostal
po odstranění visacích zámků. Vzniklá škoda byla stanovena
na 1,5 tisíce korun. Policistům z Obvodního oddělení Březnice
se podařilo během tří dnů vypátrat tohoto pachatele, je jím
37letý muž. Navíc mu prokázali, že v přesně nezjištěné době
ukradl z multikáry, která byla zaparkovaná u domu v Lazsku,
20 litrů nafty a z vozidla Renault registrační značky. Ve věci je
nyní vedeno zkrácené přípravné řízení.

Neplatí na syna
Třiatřicetiletý muž z Milínska neplatí výživné na svého nezletilého chlapce z Březnicka. V rukách matky tak od ledna 2012
do současné doby chybí 42 tisíc korun.
Další neplatič je ze Znojma a dluží na svého nezletilého syna
k rukám matky do Březnice částku přes šedesát tisíc korun.
Tuto povinnost si neplní od června 2009 do současné doby.

Krádež věcí z pozemku
Od jedenáctého do dvanáctého února vnikl neznámý lapka na
oplocený pozemek v obci Počaply. Přestřihl řetěz u vstupních
vrat a z trojgaráže po vykopnutí dveří a utržení petlice odcizil
kompresor, montážní pilu, pal test za 46 a půl tisíce korun.
Na poškození je škoda jeden tisíc korun.
por. Bc. Lenka Pavlová

KDE ASI PRAMENÍ?
Skalice (Vlčava) je řeka na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Je 52,2 kilometrů dlouhá a pramení
jako Kotelský potok. Protéká Velkým a Malým Kotelským
rybníkem, rybníkem Obžera a Podzámeckým rybníkem.
V Rožmitále pod Třemšínem získává jméno Vlčava a od
Březnice se nazývá Skalice. Pod Varvažovem protéká sevřeným údolím s četnými balvany v korytě. Vlévá se zleva
do Lomnice. Potok Vlčava se ještě do 15. století jmenoval
Božes (předtím Bojžes). Po něm se kraj na levém břehu
Vltavy v okolí Březnice nazýval až do 15. století Bozensko či Božesko (provincia Boiziznensis, Boyzenensis).
Toto je informace z internetu. A je to tak opravdu?
Tato otázka může napadnout spoustu lidí, kteří se prochází kolem řeky. Jsme na ní zvyklí. Je součástí našeho
města a dotváří charakter zdejší krajiny. Takže, kde asi
pramení a kde končí? Tuhle otázku jsme si položili i my
a to již zhruba před rokem. Podle mapy jsme pak zjistili, že Vlčava má prameniště v brdských lesích, nedaleko
obce Hutě pod Třemšínem. Jednoho dne jsme se domluvili a vyrazili na výlet, jehož cílem bylo zjistit, kde se
pramen nalézá. Jaké bylo překvapení, když jsme objevili
lokalitu, kde vyvěrají hned tři prameny. Hlavní a nejdelší je v blízkosti lovecké chaty Červená bouda. Druhý
vytéká vlevo od této chaty pod horou Kobylí hlava.
A třetí teče z pravé strany od Teslín. Všechny se slévají asi
150 metrů od další lovecké boudy Roubenky. Z těchto
malých pramínků vzniká potok, který pokračuje dál pod
názvem Kotelský směrem k Hutím pod Třemšínem.
Prameniště se nachází v krásném prostředí hlubokých
brdských lesů. Bylo označeno pouze zchátralou dřevě-

nou šipkou, přibitou na stromě. Jednali jsme proto se
zástupci Lesů České republiky, zda by bylo možné vyrobit pro turisty informační tabuli s popisem a mapkou.
Revírníci Ing. Čabrádek a Ing. Hrdina byli naším nápadem potěšeni. Trvalo však zhruba tři čtvrtě roku, než
jsme údaje, mapku i zadání zrealizovali. Zemní a řemeslnické práce jsme dělali postupně sami. Vše skloubit dohromady se nám podařilo až těsně před Vánocemi 2012.
Informační tabule byla umístěna u soutoku tří pramenů
ještě než napadl sníh a uhodil mráz.
11. ledna 2013 jsme „celé dílo” za účasti výše jmenovaných revírníků pokřtili a s radostí předali.
Za skupinu „přátel přírody” zapsala Jana Krajmerová
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PRACOVNÍ SETKÁNÍ S NAŠIMI PŘÁTELI Z LINDOWA
V pátek 15. 2. 2013 nás krátce navštívili dva zástupci
partnerského města Lindowa, aby s námi projednali
organizační zajištění akcí plánovaných na letošní rok.
Byli zde pan Peter Wilbers, zástupce partnerského sdružení Lindow (Mark) a pan Uwe Flock, zástupce vzdělávacího centra pro mládež ve Flecken Zechlinu a současně pracovník odpovědný za práci s mládeží příslušného
regionu.
Pracovní schůzky se dále zúčastnili starosta města
p. Jiří Štěrba, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice Ing. Marie
Fiřtíková, ředitel ZŠ Březnice Mgr. Miroslav Bělka,
zástupci Sdružené obce baráčníků Bozeň p. Jiří Bimr
a p. Pavlína Kristková, členka zastupitelstva p. Jana
Krajmerová, vedoucí odboru kultury p. Petra Bartoníčková a p. Alice Fořtová.
Jak jsme již informovali v minulém vydání novin, letos se
uskuteční akce, o kterých Vám nyní můžeme podat podrobnější informace:
• Umělecké léto dětí – od 23. 6. – 28. 6. 2013, které se
bude konat letos poprvé, zúčastní se jej celkem 30 – 35 dětí
ze všech spřátelených měst zemí Německa, Polska, Maarska a České republiky. Z každé země by se mělo zúčastnit
celkem 8 dětí ve věku 8 – 13 let spolu se dvěma pedagogickými doprovody. Pan ředitel Mgr. Miroslav Bělka seznámí
rodiče s podrobnostmi na společné schůzce v ZŠ.
Program bude podobný jako u uměleckého léta mládeže,
budou zde různé workshopy – výtvarný, kutilský, hudební,
kreslení a spousta volnočasových aktivit.
• Návštěva cca 8 mladistvých z Lindowa v Březnici
v době od 16. 7. – 19. 7. 2013 – (ve věku 11 – 18 let)
spolu s 1 pedagogickým doprovodem. Mohli by být ubytováni
bu v DM VOŠ a SOŠ Březnice, je zde však také možnost
tyto děti a mladé lidi ubytovat přímo v rodinách, které by
měly zájem a mají děti stejného věku. Toto by mělo daleko
větší přínos jak pro německou, tak i pro českou stranu vzhledem k daleko větší motivaci dorozumět se v cizím jazyce (a
již AJ nebo NJ) a navázat zahraniční přátelství. Lindowští
nám zašlou co nejdříve seznam účastníků a místní zájemci
o ubytování těchto dětí v rodinách se mohou přihlásit bu
na ZŠ u Mgr. Miroslava Bělky nebo na VOŠ a SOŠ Březnice
u p. Alice Fořtové. V příštím roce by potom mohla proběhnout na oplátku výměna českých dětí v německých rodinách.
Pro naše německé přátele bude ve spolupráci ZŠ a VOŠ
a SOŠ připraven zábavný program a sportovní utkání.
• Umělecké léto mládeže – od 28. 7. – 2. 8. 2013 ve
Flecken Zechlinu, kterého se zúčastní celkem asi 80 mladých lidí z Německa, Polska, Maarska, možná i Francie a
z Čech. Od nás to bude celkem 10 mladých lidí ve věku 14 –
26 let s 1 – 2 pedagogickými doprovody. Na programu bude
opět cca 8 zajímavých workshopů vedených profesionály –
divadelní, hudební, výtvarný, redakční, filmový, fotografický,
apod. Komunikačním jazykem je hlavně angličtina a němčina, ale i další jazyky.
Zájemci o účast na tomto létě se mohou přihlásit u paní Alice Fořtové ve VOŠ a SOŠ v Březnici, proto neváhejte, počet
míst je omezený.
• Evropský seminář o EU (mezinárodní setkání mládeže v Kehlu – pro mladé lidi ve věku 16 – 26 let) se v letošním roce neuskuteční, ale je plánován na rok 2014 v termínu cca od 28. 7. – 4. 8. 2014. Protože se jedná o velmi
náročný projekt, který je z velké části dotován z fondů EU,
je nutné, aby se zájemci o účast přihlásili co nejdříve. Zúčastnit by se měli především mladí lidé se zájmem o dění v Ev-

ropě a budoucnost EU a zájmem o komunikaci v anglickém
jazyce. Bude zde bohatý program – návštěva Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora ve Štrasburku, návštěva vojenské jednotky EU, diskuze se členem Evropského parlamentu, apod. Prosíme vážné zájemce o účast na tomto semináři, aby se přihlásili bu na odboru kultury u p. Petry
Bartoníčkové, nebo u p. Alice Fořtové na VOŠ a SOŠ Březnice.
Upozorňujeme, že zájem bude hodně velký, již se hlásí první
zájemci, takže nezaváhejte!
• Návštěva Landfrauen v Březnici u příležitosti oslav
75. jubilea založení Baráčnické obce Bozeň ve dnech
13. 9. – 16. 9. 2013. Členky německého spolku Landfrauen
s rodinnými příslušníky navštíví Baráčnickou obec Březnice,
aby navázaly na započatou spolupráci a přátelství obou spolků. Oba tyto spolky se zabývají hlavně lidovými tradicemi
a mají mnoho společných zájmů. Tento projekt bude částečně
dotován z Česko-německého fondu budoucnosti, který podporuje právě česko-německé projekty a bude jej zpracovávat
město Březnice.

Pracovní setkání se zástupci Lindowa probíhalo v přátelské
atmosféře a bezesporu přispělo k ujasnění všech bodů týkajících se organizačního i finančního zajištění plánovaných akcí.
Lindowští přátelé projevili přání, že by také rádi uvítali větší
iniciativu a nápady na možné aktivity ze strany našeho města
či spolků. Současně předali starostovi města p. Jiřímu Štěrbovi
oficiální pozvánku pro 4 členy dobrovolného hasičského sboru
v Březnici k návštěvě hasičského sboru v Lindowě na jaře letošního roku. Členy Baráčnické obce pak také zvou na návštěvu do
Lindowa, hned jakmile se obě strany dohodnou na vhodném
termínu. Obě strany se shodly na tom, že setkání bylo užitečné
a těší se na další vzájemnou spolupráci.
Alice Fořtová
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ROZLOUČENÍ S ING. JIŘÍM BÍLKEM
Dne 14. 2. 2013 jsme se naposledy rozloučili s panem Ing.
Jiřím Bílkem, naším dlouholetým kolegou, pedagogem a ředitelem Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici,
který nás navždy opustil dne 6. 2. 2013 ve věku 66 let.
Pan Ing. Jiří Bílek působil na škole po dobu 28 let, nejprve
od roku 1980 jako pedagog – zemědělský odborník a od roku
1992 zastával funkci ředitele školy, až do odchodu do důchodu
v říjnu 2008. Za dvanáct let pedagogického působení vychoval
značné množství výborných zemědělských odborníků. Miloval
své povolání, rád komunikoval s mladými lidmi, věnoval jim
spoustu svého volného času a vštěpoval jim lásku k přírodě
i k myslivosti.
Funkci ředitele školy zastával pan Ing. Jiří Bílek po dobu
16 let. Zasloužil se nejen o rozvoj tradice zemědělského školství v Březnici, ale také o existenci, budoucnost a dobré fungování školy v období optimalizace, kdy docházelo k rušení školních statků a zemědělských podniků. Jeho zásluhou prošla škola obdobím mimořádného rozvoje, transformace a modernizace
a stala se tak významnou vzdělávací institucí ve Středočeském
kraji. Koncepce školy, původně zemědělská škola s výhradně
zemědělskými obory, se za jeho působení rozšířila o další studijní programy, nejdříve o rodinnou školu a později o sociální
činnost a výpočetní techniku. Od 1. 9. 1996 bylo povoleno zří-

zení Vyšší odborné školy se zaměřením na obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami.
Od roku 2000 došlo ke změně
názvu na Vyšší odbornou školu
a střední odbornou školu, Březnice
a v roce 2008 byl na vyšší odborné
škole akreditován nový obor Sociálně-správní činnost.
Pan ředitel Ing. Bílek byl oblíben jak mezi studenty, tak
i mezi svými spolupracovníky. Každý z kolegů oceňoval jeho
klid, rozvahu a zodpovědnost. Mnozí využívali jeho pomoci
a rad. Pro každého měl dveře otevřené, vždy uměl poradit
a pomoci. Během těch dvaceti osmi let, co působil na naší škole, si jej pamatujeme jako pevného, charakterního a pracovitého člověka. Věděli jsme, že za jeho činy stojí jediné přání. Nasadit své síly ku prospěchu všech a především k rozvoji školy.
Ukázal nám všem, jak má vypadat naplněný život. Je to život
plný lásky, práce, péče a starosti o druhé.
Svým působením na škole zanechal pan Ing. Jiří Bílek v její
historii nesmazatelnou a výraznou stopu.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy

MARTINICE SLAVÍ 640 LET
Začátek citace z kroniky: „Obec Martinice rozkládá se v malém
údolí 2 km jižně od města Březnice.
Nejstarší zmínka o Martinicích jest ze 14. století. V té době
připomíná se tu statek Markvartův nebo Markušův 1373 až
1416, avšak i jiných vladyk. Dvůr jeden prodal r. 1519 Bohuslav
z Hořovic Havlovi Kulíškovi měštěnímu Březnickému. Jiné dva
dvory patřily tehda k Hvoždanům a ty koupil r. 1570 M. Pavel
Kristián z Koldína, český právník a spisovatel. Jiná část vsi patřila r. 1506 k Březnici a byla v letech 1531 až 1547 pustá. Roku
1598 koupil Ferdinand Lokšan od Ludmily Lipenské, dcery Koldínovy, její část za 1250 grošů, a tak dostaly se celé Martinice
k panství březnickému. Roku 1591 bylo zde 9 osedlých a 2 mlýny.
Rok 1629 4 grunty, 3 chalupy, mlýn a krčma. Roku 1770 - 19
čísel. Roku 1900 zůstávalo ve 20 domech 119 obyvatelů přifařených do Březnice. Mlýn pod velikým rybníkem stál tu již r. 1414
a náležel od r. 1591 do roku 1743 rodině Simínů. Nad mlýnem
vrch Simínský „Hradec“ zvaný 531 m. Jiný mlýn Holubovský
stával r. 1591 v lukách pod Čížovou a v neznámé době zanikl.
Celková výměra katastru činí 273 ha a 22 a. Katastr rozdělen jest na několik částí, a to podle lidových jmen. Jsou tu:
„Za rybníčky“, „Na rouškách“, „Za lesíky“, „V pohárkách“,
„U Ouvoza“, „V Dubí“ - odkud dle starého podání pocházejí prý
dubové lavice kostela Březnického. Obec přísluší pod okresní
správu pol. v Blatné berní úřad v Březnici, okres. fin. ředitelství
v Plzni, okresní soud, farní úřad v Březnici. Dne 26. července
1914 vypukla světová válka. Postupně bylo odvedeno 11 našich
mužů. Za naši obec položil život J. Havlena. Bojoval na srbské
frontě, kde byl zajat. Přes Albánii se dostal na ostrov Asinasi,
kde zemřel. Fr. Mikeš byl začátkem války zajat Rusi u Přemyšlu. Prošel celé Rusko a po válce se vrátil přes Indii domů.
Přišel 28. říjen 1918 - Den svobody. Na pamě naší svobody
byly vysazeny dvě lípy. Jedna stojí na návsi, druhá za vsí u kříže, směrem k Březnici.
V roce 1920 byla založena obecní knihovna. Obec přispívá na
knihovnu 80 Kč ročně.
V roce 1929 bylo založeno v Martinicích lesní družstvo. Mělo
6 podílníků. Les přidělen byl družstvu od Velkostatku Březnického, výměra činí 6,48 ha.
Roku 1930 mají Martinice 114 obyvatel, z těchto hlásí se
k církvi římsko-katolické 112 obyvatel a dva k československé.

V roce 1934 byly dostaveny obecné a měšanské školy v Březnici. Obec Martinice musela přispět částkou 86 200 Kč.
Dne 8. března 1936 byl založen v obci Hasičský sbor a zakoupena motorová stříkačka od f. Mára Tábor. Zbrojnice postavena
nákladem 5 000 Kč. Práce nádenické a potažní konány zdarma. Sbor má 20 členů.
V roce 1941 byla provedena elektrifikace Martinic.
V roce 2003 byla provedena kompletní rekonstrukce Hasičské zbrojinice a zbourána váha na návsi.
V roce 2004 byla vedle lípy na návsi postavena zvonička.
Osazena byla zvonem, který byl sundán z bývalého obecního
domu. Na zvonu je vylit nápis „MARTINICE - L.P. 1942.“
15. října 2010 se v Martinicích konalo slavnostní svěcení zvoničky. Zvonička je zasvěcena sv. Voršile a vysvětil jí p. vikář
Josef Stolařík z farnosti Ševětín.“ Konec citace z kroniky.
K 1. lednu 2013 mají Martinice 27 čísel popisných a žije zde
56 obyvatel. Funguje zde Osadní výbor a Sbor dobrovolných
hasičů, který má 15 členů a jako jediný spolek v obci pořádá
veškeré kulturní a společenské akce. Je to např. stavění máje
s pálením čarodějnic, dětský den, turnaj v nohejbalu o „Pohár
Martinic“, posvícenské posezení a mnoho dalších.
Na závěr nezbývá než si přát, aby obec stále vzkvétala, zachovaly se zde i nadále velmi dobré, kamarádské vztahy. Přeji
všem spoluobčanům spokojený a klidný život v naší vesničce.
Luboš Červenka
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ
BŘEZEN
3. 3. 1861 vykonali všichni nově zvolení obecní představení
přísahu, což oslaveno slavnou mší a střelbou
z hmoždířů (před 152 lety)
3. 3. 1901 valná hromada Zpěváckého spolku „Lev“ zvolila
jednohlasně sbormistrem Jana Kouta (před 112 lety)
5. 3. 1970 pořádaly Základní devítiletá škola a Lidová škola
umění v Březnici divadelní představení „Kašpárek a loupežníci“, ve kterém účinkovali: Stanislav Mottl, Karel Pfleger a děti: Vl. Čížek, Z. Pflegerová, St. Podlešák, Mir. Mašek, K. Soukup,
J. Bruner, H. Mottl, B. Bartůněk (před 43 lety)
7. 3. 1925 započato s dlažbou silnice od mostu k Blatenské
ulici (před 88 lety)
11. 3. 1697 ustanoven P. Jiří Ohm rektorem březnické koleje
S. J. (před 316 lety)
14. 3. 1861 odjeli březničtí voliči do Mirovic, aby tam dohodli,
koho společně volit za poslance (před 152 lety)
16. 3. 1866 vyhlášeno stanné právo v píseckém kraji, protože
se lid bouřil proti židům (před 147 lety)
17. 3. 1599 nocoval na zámku v Březnici Petr Vok z Rožmberka; den před tím vyjel z Kratochvíle, pokračoval
přes Písek (před 414 lety)
20. 3. 1904 Národní jednota Pošumavská pořádala přednášku
JUDr. Schustera: „O řemeslech jindy a nyní“
(před 109 lety)
21. 3. 1848 přivezl a rozdal v Březnici Hanuš z Kolovrat první národní kokardy a růže (před 165 lety)
22. 3. 1939 dle nařízení okupačních úřadů byly odváděny
zbraně (před 74 lety)
24. 3. 1940 mezi 19 a 20 hodinou objevila se severní záře
(před 73 lety)
25. 3. 1926 se konala v hotelu Srp první poradní schůze Městské spořitelny a zájemců o stavbu rodinných domků u nádraží (před 87 lety)
30. 3. 1938 počal vycházet vlastivědný sborník Bozeňsko
(před 75 lety)

Čerpáno z Březnických kulturních přehledů (1966 – 1975).
Alena Heverová
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PAMĚTI MĚSTA
A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník IV. číslo 3

Berní rula (*vysvětlení pojmu za článkem)
Za příčinou správného zdanění stal se roku 1654 první pokus
k zavedení stálého katastru; jest to tak zvaná rula J. M. c. k.
ouřadu berničního dle jenerální komise visitační l. p. 1654.
V rule uvedena jedna každá obec s jednotlivými poplatníky dle
jmen, rozlohy orných polí jednotlivcův, mnoho-li chovají potahu
a dobytka, jaká provozují řemesla nebo živnosti.
Roztříděni jsou dle velikosti gruntu na několik tříd: 1. celoláníci, mající 15 až 34 strychů (korec - kořec - strych je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro sypké
látky) polností; 2. menší majetníci se 4 až 8 strychy, z nichž
4 počítány jsou na usedlost; 3. ještě menší s výměrou 1 až 4 strychy, též bez pozemků, jako řemeslníci, počítáno jich 8 na jednu
usedlost; 4. pusté grunty; 5. panské dvory; 6. Židovské domy.
Z tohoto připadlo na celoláníky 28 čísel, jeden nově osedlý těch,
jichž počítáno 4 na jednu usedlost 8 čísel, těch, jichž počítáno 8
na jednu usedlost 42 čísel. Jeden nově osedlý, pustých 8 čísel,
domy vrchností, kde se čepuje panské pivo je 5 čísel, domy Židovské 2 čísla. V celku 95 čísel, tuším, že v tom není pojato
židovské město Lokšany a mlýny, jakož i zámecký okres.
V celku udáno ve městě, vyjma 5 vrchnostenských domů 686 3/4
strychů orné půdy, z nichž oseto ozimem 258 3/4 strychů a 171
strych jařinou; potahu chováno 26 koní, 15 volů, 134 krávy,
81 kusů jaloviny, 173 ovcí, 201 vepřů.
Vedle obyčejných řemesel, která všechna zastoupena jsou, uvádí se dva koželuhové, dva barvíři plátna, jeden punčochář, jeden sládek, dvě sladovny; v sedmi domech se pálila kořalka.
Příjmení v Březnici jsou v této době nejvíce: Pešice, Smolka,
Michálek, Turek, Mihule, Javůrek, Krejčovec, Nachbar, Jabulka…
Osm pustých gruntů je následek 30leté války; čtyři strychy
pozemků od nich užívány ke špitálu. Na celém panství vynašlo
se na živnosti zkažených, pohořelých a pustých gruntů 73.
Komise udává celkový stav města Březnice: tito tak, jak pokládáme, mohou obstáti, obzvláště majíce své várky, solní handle
a v místě při na silnici ležící. Půda hrubě dobrá.
V komisi zasedali: Matouš z Bilenberka, opat sv. Mikuláše, Ferdinand Hyzrle z Chodů, Vojtěch Příchovský z Příchovic a Pavel
Nygryn z Liboslavě.
(pokračování příště)
*Berní rula nebo také berní rola (staročeské berně znamená daň)
je první úplný soupis daňových povinností v Českém království
z roku 1654. Je to významný historický pramen pro historickou demografii, topografii i hospodářské dějiny Čech v době krátce po
skončení třicetileté války.
Berní rula navazuje na Soupis poddaných podle víry z roku 1651
a vznikla na základě usnesení Českého sněmu z roku 1652. Seznam osob, povinných daň platit, je zpracován po jednotlivých
krajích a je založen na zdaňování zemědělců. Zahrnuje jak „usedlé“ čili sedláky, kteří obdělávali pole „s potahem“, tak chalupníky
a nakonec byli i řemeslníci oceněni, jako kdyby měli (fiktivní)
statky.
Berní rula představuje důležitý krok v procesu budování absolutistického státu, který (zatím jen nesvobodné) zdaňuje sám a to na
základě přesnějších údajů o každé usedlosti jednotlivě. Byla základem pro výběr daní až do reformy roku 1712, která zahrnula
i svobodné, a do reformy Marie Terezie z roku 1749 až 1756, založené už na výměře a výnosu pozemků. Přesné vyměření jednotlivých pozemků katastru na základě triangulační sítě se uskutečnilo až v 19. století.
Asi polovina zachovaných svazků Berní ruly vyšla tiskem v letech
1950-1954.
(zdroj internet)

Alena Heverová
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PO STOPÁCH MINULOSTI
Sedmdesát roků od příchodu Hitlerjugend do Březnice
Pokračování z BN 2/2013
Na začátku roku 1944 jsme byli přesunuti do Sedlice. Nikdo nevěděl proč. Tato relativně malá vesnice měla poměrně velkou školu.
Kousek za vesnicí byl mlýn, s malým rybníkem. Tam se mnoho
z nás naučilo plavat.
Mezitím se východní fronta stále blížila. Začátkem roku 1945 bylo
rozhodnuto zbytek osazenstva tábora, který již zdaleka neměl 180
hochů, přemístit do Bavorska, a to do zámku Malseneck nad zeleným Innem. Tam jsme zůstali s několika dalšími jen krátce. Nakonec byl zbytek tábora přesunut do Reischachu. Zde měla skončit
Odyssea středoškoláků příchodem amerických oddílů. Mnoho žáků
ještě předtím však bylo přemístěno do oddílů protiletecké obrany
a různých jiných vojenských uskupení.
Ještě před příchodem amerických vojáků, část žáků opustila tábor
a dala se na týdenní samostatný pochod, s krátkými přesuny vlakem
(většina železnic byla zničena) směrem domů (Gelsenkirchen). Zda
byl nějak organizován přesun žáků domů, to mě není známo.
Válka skončila, škola v Buer zůstala celý rok zavřená. Potraviny
byly stále na lístky. Mnoho žáků odešlo do zaměstnání bez toho, že by
ukončili svoje vzdělání. Učitelé mezitím sbírali podpisy rodičů bývalých
žáků, že se o žáky dobře starali a že byli vždy proti nacionálnímu socializmu !!!! Ano, a jak vypadají české vesnice dnes? Ale pozor, Březnice
je stále malé město s pěkným náměstím a kostelem při něm. Malé
obchody zůstaly a bývalá cukrárna je stále v boční ulici. Škola leží
mimo náměstí, ale našli jsme jí hned. Fasáda se musí ještě renovovat. Potom jsme šli, dva bývalí žáci do školy, oslovili jsme různé lidi
(snad učitele), nikdo nám však nerozuměl. Kromě toho silně pršelo.
Udělali jsme několik fotografií a jeli jsme do cca 10 km vzdálené Sedlice.
Mezitím déš ustal. Jeli jsme kolem naší staré školy na kraj obce
k rybníku. Zde jsme vystoupili. Nic se za ta dlouhá léta tady nezměnilo. Malé české domky, vesnická hospoda (v ní jsme si dali později
české knedlíky a pivo), malý kostelík a vodní pumpa na rohu. Tady
jsme museli v zimě nabírat vodu, když voda ve škole za silných mrazů zamrzla. Stáli jsme trochu rozpačitě u toho vesnického rybníka,
kde jsme se jako mladí klouzali, když byl rybník v zimě zamrzlý.
Potom k nám přišla nějaká starší paní, vidí naši bezradnost, dívá
se na auto s německou poznávací značkou a pak se nás zeptala hezkým vídeňským dialektem: „Mohu Vám nějak pomoci“. Spadl nám
kámen ze srdce. Tak jsme se představili a vysvětlili jsme jí, že za
války jsme zde žili. A pak nám povídá: „Chcete se podívat do školy,
myslím si, že paní ředitelka je ještě ve škole“. No a tak jsme šli

s naší, nám z nebes seslanou duší a šikovnou překladatelkou do staré školy. Paní ředitelka byla na nás moc hodná, dala nám podepsat
knihu hostí, bohužel neuměla ani slovo německy. Zeptala se nás,
zda si nechceme ještě prohlédnout místnosti, kde jsme byli ubytováni. S poděkováním jsme odmítli a rozloučili se s česky řečeným „nashledanou“.
Potom jsme jeli zpět do asi 60 km vzdáleného Phillipsreuthu
v Bavorském lese, kde 3 km před hranicí jsme najeli na silnici, která
vede do Prahy. Večer jsme seděli dlouho s hostinským ve Pstružím
dvoře, kde jsme měli nocleh. Hovořili jsme o českých dějinách,
o čtyřistaleté vládě Habsburků, o českém nacionalismu, německém
obsazení, ruském obsazení, napadení vojsky Varšavského paktu
a o Pražském jaru. „Nyní jsou hranice konečně otevřené a je zde
provoz. Doufám, že to tak zůstane a Češi a Němci si budou rozumět. Ti lidé na druhé straně hranice si dost vytrpěli“, řekl nám hostinský, popřál nám dobrou noc a odešel.
V roce 1964 slavilo reálné gymnasium v Gelsenkirchen-Buer 25.
výročí otevření nové budovy, která stojí nedaleko staré školy. Jak překvapen byl návštěvník krásnou výtvarnou výzdobou nové budovy.
O druhé světové válce zde ale není ani zmínka. Jakoby neexistovala. Žádná fotografie z našich KLV-Lagern, žádná fotografie z našeho
pobytu v Čechách. Žádný snímek z předávání vyznamenání na školních dvorech, kde stáli učitelé v hnědých uniformách a žáci rovněž
v uniformách. Žádná vzpomínka na naše padlé žáky Droseho, Engeho a Sokolovského. Ale pozor, tamtoho starého pána přece znám:
„Promiňte prosím, nejste pan B.?“ „Ano, jsem pan B., znáte mě?“
„Ano znám. Musím Vám říci, že zde postrádám dokumentaci z doby
druhé světové války. Jste jeden z bývalých žáků?“ „Musím říci, že
ano“. „Jo, víte, dnes se nerado hovoří o tom co bylo. Já sám jsem byl
mezi těmi, co se dobrovolně hlásili. Ale te prosím mě omluvte...“.
Tak to byl skoro doslovný překlad vzpomínek pana Tenhaafa, který je uložen v růžových zakládacích deskách. Jsou k němu přiloženy
ještě kopie novinových článků, které zřejmě uveřejnil v některých
místních novinách, např. nadpis: Mladí studenti prožili válku v Březnici aj. Přikládá dále některé materiály, které se týkaly výchovy
v Německu podle systému zavedeného NSDAP a několik původních
fotografií skupin a jednotlivců z tábora v Březnici z r. 1943-44.
Další pokračování v BN č. 4
Napsal: Jaroslav Žák
Překlad z němčiny Marie Petrovičová a Juliana Žáková
Sepsáno v r. 11/2007
Doplněno a přepracováno v r. 1/2013

JAK LUŽIČTÍ SRBOVÉ DNES VZPOMÍNAJÍ NA LUDVÍKA KUBU
vota Slovanů od konce 19. až po první desetiletí 20. století, žijících
Překvapen jsem v těchto dnech četl pozvánku Společnosti přátel
zejména na Balkáně, ale také severně od Čech, kde právě leží ona
Lužice na kulturní pořad věnovaný 150. výročí narození Ludvíka
Srbská Lužice. Pro malá slovanská etnika, jako jsou právě Lužičtí
Kuby. Uvědomil jsem si přitom, že to není samozřejmostí, vzpomíSrbové, je Kubův přínos nedocenitelný, chtějí-li si zachovat národní
ná-li se na někoho tímto způsobem. Čím si Ludvík Kuba (nar. 16. 4.
identitu pro budoucí pokolení.
1863) tuto vzpomínku zasloužil? A kde vůbec Srbská Lužice leží ?
V této souvislosti není divu, že Matice srbská v Budyšíně, který
Ludvíka Kubu známe jako malíře březnických zákoutí, zátiší
leží severně od českých hranic na území Spolkové republiky Němeca portrétů. Část svého díla tomuto městu z lásky věnoval. Jeho záko, na něj vděčně vzpomíná. Ostatně to bychom měli také!
jmů však bylo více a jeho záběr byl širší. Mimo jiné např. zdokumentoval slovanskou kulturu daleko za hranicemi Čech. O těchto
MUDr. Jiří Beran
svých počinech psal, spisy se mu podařilo vydat tiskem a jsou doNa pozvánce jsou zmíněny pozoruhodné filmy, které by v Galerii
stupné v publikacích. Například v roce 1933 vydal Cesty za slovanLudvíka Kuby v Březnici též měly být k vidění.
skou písní 1885 – 1929, s hudebními příklady a vlastními kresbami
(to mu bylo už 70 let). Podařilo se mu pro
Společnost přátel Lužnice so Vás dovoluje pozvat
budoucí časy zachytit nejen slovanské lina olavu 150. výročí narození malíře, muzikologa, publicisty
dové písně, ale také krojované postavy a co
a milovníka slovanské kultury
nestihl zachytit štětcem, to alespoň naLudvíka Kuby (16. dubna 1863 - 30. listopadu 1956)
kreslil. Náturu, zvyky, běžný život, který
Místo konání: budova Lužického semináře, U Lužického semináře 90/13, Praha 1
tam kolem sebe pozoroval, krajinu a zemi
Datum: sobota 23. února 2013 ve 14.00 hod.
pak popsal ve svých cestopisných knihách,
14.00 - 15.00 Jurij Łušćanski (Macica Serbska, Budyšín): Ke známým a neznámým
obrazům Ludvíka Kuba / K znatym a njeznatym wobrazam Ludvíka Kuby (přednáškteré si sám ilustroval. Jejich výčet uvádí
ka s videoprojekcí)
ve své monografii Jiřina Langhammerová:
15.00 - 15.30 přestávka na občerstvení
Ludvík Kuba. Renesanční osobnost slo15.30 promítání filmu o L. Kubovi: Njepřetrachu jenož mólby (v lužické srbštině,
v čes. verzi je název Tudy prošel malíř, 15 minut)
vanského světa. (Vydalo v roce 2011 NáSoučástí programu bude prezentace nové knihy: Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech (Praha 2012)
rodní muzeum v Praze.) Dá se říci, že
Akci finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR
www.luzice.cz
Kuba provedl komplexní dokumentaci ži-
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LUDVÍK KUBA A BŘEZNICE
Březnice není rodným městem Ludvíka Kuby. Narodil se
roku 1863 v Poděbradech, ale v Březnici strávil řadu plodných
let. Jak se to stalo?
Ve svých dvaceti letech, tedy r. 1883 začal Kuba připravovat a
vydávat dílo Slovanstvo ve svých zpěvech, sborník písní, které
z velké části v terénu postupně zapsal. Svým dílem chtěl sloužit
národu a vyloučil autorský i nakladatelský zisk. Následujících
deset let ve své práci pokračoval. V roce 1893 zapsal Kuba v Bosně
a Hercegovině 1 125 písní pro Sarajevské muzeum a když shledal, že mu zbylo 50 zlatých, vyrazil s nimi na podzim do Paříže.
Kuba přišel do Paříže jako rozvrácený, existenčně zkrachovalý třicátník, pevně rozhodnutý svůj život změnit. Hned navštívil Vojtěcha Hynaise a na jeho doporučení se ubytoval u Frölichových a zároveň se zapsal na Julianovu malířskou akademii.
Frölichové jsou stará, rozvětvená mirovická rodina. Jeden
z nich, Norbert, se koncem předminulého století usadil v Paříži. Byl kožešníkem, hodně vydělával a ještě víc utrácel. Dost ho
stálo, že byl starostou pařížského Sokola, ale mnohem víc prosázel na dostihách. A tak jeho manželka provozovala z existenčních důvodů malý penzion „Hotel St. Georges“ ve středu Paříže. Toho využila Norbertova sestra Mari, provdaná za Františka Jouju, tehdy malíře pokojů v Českých Budějovicích a poslala
k němu postupně svoji nejstarší dceru Julii a potom druhou
dceru Olgu. Psal se r. 1893, Olze bylo 23 let a v cestovním pasu
měla jako povolání uvedeno „Kunstmalerin“.
Kuba vypadal ještě zcela nepařížsky, když si dal poprvé dostaveníčko s Frölichovou neteří Olgou Joujovou na jednom
z pařížských bulvárů. Změřil si ji a přísně řekl: „Tak slečno,
bu půjdete se mnou a nebo se závojem“. A Olga závoj sundala.
Tím se všechno ostatní doživotně rozhodlo. Po dvouletém pa-

řížském pobytu se s Olgou nechali dne 7. října 1895 v Českých
Budějovicích oddat. Ještě téhož měsíce se usadili v herzegovském Mostaru. Kuba chtěl ukázat Olze zemi, která mu učarovala a chtěl zde malovat Slovanstvo v obrazech. Ale když zjistil, že ještě náležitě neovládá olejovou techniku malby, odstěhoval se do Mnichova, aby se dále školil. Následoval pobyt
ve Vídni.
Roku 1904 koupil Kubův tchán v Březnici stavení, aby v něm
strávil sklonek života. Původně chtěl koupit něco v Mirovicích,
kde se narodila jeho manželka, nebo v Horosedlech, kde se narodil on. Ale nebylo tam nic vhodného ke koupi. Zato v Březnici
se prodával pěkný dům s roztomilou zahrádkou po lékaři
Dr. Komorousovi. V březnu r. 1905 se sem manželé Joujovi nastěhovali s nejmladší dcerou Márinkou. A hned v květnu za
nimi přijeli manželé Kubovi z Vídně. Byli nadšeni. Pěkný domek, roztomilá zahrádka, kvetoucí hrušně a jabloně, později
třešně, švestky a spousta květin. Jeden z obrazů z té doby pod
názvem „V kvetoucích růžích“ koupilo v r. 1906 Ministerstvo
vyučování a darovalo jej Moderní galerii v Praze. To byl jeden
zdroj uměleckých dojmů. Druhý byl poloha domu. Z oken byl
krásný výhled na kostel, budovu děkanství, kamenný most
s barokními sochami, do zeleně zámecké obory, na zámek.
Kuba byl okouzlen. V Březnici pobýval často, byl „chycen“ půvabem a význačností přírody i lidu. Přirostl k Březnici, jezdil
sem asi 15 let a maloval jak ve městě, tak v jejím okolí.
Na březnickém hřbitově je hrob rodiny Joujů.
Juliana Žákova
Literatura:
Ludvík Kuba: S paletou po Březnici a okolí, 1932
Ludvík M. Kuba: Melografické drama Ludvíka Kuby, 1980

150 LET OD NAROZENÍ LUDVÍKA KUBY
V dubnu letošního roku bude v prostorách bývalé jezuitské
koleje zvané konvent otevřena nová expozice Galerie Ludvíka
Kuby a my si tak budeme moci společně připomenout 150 let
od jeho narození. V minulém čísle BN jsme slíbili přispět
v dalším měsíci stručným medailonkem, který by přehledně
zrekapituloval mistrův život. Přinášíme dnes tedy jeho první
část.
Ludvík Kuba se narodil 16. dubna 1863 v Poděbradech jako
druhorozený syn tamního zámečníka. V Poděbradech vychodil
obecnou a měšanskou školu, kde se poprvé projevil jako velmi
nadaný kreslíř. Společně s výtvarným nadáním se u malého
Ludvíka objevil také talent hudební. Začal navštěvovat hodiny
hry na housle, zpíval v kostelním sboru a seznámil se s hrou na
varhany. Byl vášnivým čtenářem a doslova hltal všechny dojmy
z okolí. Často navštěvoval poděbradského rodáka sochaře Bohumila Schnircha. Tato setkání podněcovala Kubovu touhu studovat na Pražské malířské akademii. Otcovi se ale toto studium zdálo příliš finančně náročné a dosti neperspektivní, nechal
tedy Ludvíka zapsat na Pražskou varhanickou školu.
I v Praze se Kuba dále stýkal s Bohumilem Schnirchem,
v jeho ateliéru se zdokonaloval v kreslení a modelování.
Po ukončení pražských studií v roce 1879 odešel Kuba do učitelského ústavu v Kutné Hoře, kde si přivydělával jako soukromý učitel hudby. Tady mu spolužáci v roce 1882 pomohli s vydáním sbírky jeho písňových úprav pod názvem „Zpěvy lidu
českoslovanského“. O rok později sbírku rozšířil a začal sestavovat rozsáhlý sborník „Slovanstvo ve svých zpěvech“. Kvůli
práci na Slovanstvu opustil Kuba učitelské povolání, vrátil se
k rodičům do Poděbrad a začal metodicky zpracovávat slovanskou píseň. První část sborníku vyšla v roce 1884, poslední svazek pak v roce 1929.

I jako sběratel lidové
písně využíval Kuba svého výtvarného
nadání. Mohl
si tak sám vytvářet dokumentační materiál a pečlivým pozorováním vnikat
do krajových
forem života
a vnějších podLudvík Kuba - Svatohorské procesí
mínek písně.
Drobnými ilustracemi doprovázel své národopisné statě a postřehy, které nabízel redakcím Lumíru, Květů a dalších dobových periodik.
Soukromě se pak začal výtvarně vzdělávat u Karla Liebschera, kde se postupně seznámil s novými technikami. První umělecké úspěchy sklidil Kuba na výstavě v Umělecké besedě
v roce 1890. Liebscher Kubu doporučil jako studenta na Malířskou akademii, kde byl zařazen do ateliéru Maxe Pirnera a stal
se tak starším spolužákem například Maxe Švabinského.
U Pirnera studoval Kuba až do roku 1893, kdy se vyhrotil jejich názorový spor. Neshodli se v pohledu na to, zda může být
Kuba zároveň dobrým výtvarníkem i hudebníkem. Kuba svá
studia u něj ukončil a odešel do světa, aby zde dále studoval
kresbu i malbu a mohl nám tak představit slovanský svět jinak, tentokrát v obrazech.
Mgr. Pavlína Liebnerová
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

BŘEZEN 2013
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče a děti každý den od 9 do 12 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA každé úterý v měsíci od 15
do 17 hod.
pondělí
od 10:00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY a ŠKOLÁKY
– pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 SVAČINKY A POHÁDKY OD MAMINKY – dopolední
program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Z. Kocíkovou
od 9:15 – ležím, lezu, sedím
od 10:00 – chodím, běhám, zpívám

Připravujeme: Jarní burza dětského oblečení, felino
a canisterapie, výroba a pálení čarodějnic
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou
úterý
od 15:45 NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni
od 17:30 ANGLIČTINA pro úplné začátečníky se Z. Klímovou
středa
od 13:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 1 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 14:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 2 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 15:15 ANGLIČTINA PRO SENIORY – s Mgr. J. Bartákovou
pátek
od 16:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 1 se Z. Klímovou
od 17:30 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 2 se Z. Klímovou
od 19:00 ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

MIMOŘÁDNÉ AKCE
2. 3. od 14:30 Maškarní bál – Kulturní dům Březnice
5. 3. od 10:00 Zelené potraviny
• přednáška a ochutnávka produktů firmy Green Ways, pro děti
připraven pravidelný program Svačinky od maminky
12. 3. 9:00 – 11:00 Malý kurz pletení z pedigu
• výtvarné tvoření pro maminky s Martou Zobalovou, pro děti
připraven pravidelný program Svačinky od maminky
14. 3. 15:30 Jsem dobrá máma? Pečuji o druhé, ale kdo
pečuje o mě?
• přednáška pro maminky, současné i budoucí, o úskalí péče
o děti a rodinný krb, lektorka Libuška Rychterová, vstupné 30 Kč
18. 3. od 10:00 Vynášení Morany
• loučení s paní Zimou, společný program s 1. MŠ Březnice,
sraz v herně MC nebo před budovou školky
• program Výtvarné ručičky v tento den odpadá
19. 3. od 9:30 Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný
spánek
• přednáška ambasadorky Zuzky Kocíkové o výživě dětí
19. 3. od 15:00 Velikonoční dílna se Zuzkou
• velikonoční dílna pro děti i dospělé, vyrábíme velikonoční zápichy do květníku ze samotvrdnoucí hmoty, srdečně zveme děti
i dospělé
21. 3. od 15:00 Velikonoční dýchánek
• velikonoční dílna pro děti i dospělé, zdobení kraslic voskem,
slepičky z papíru a na závěr ochutnávka mazance a jidášů
28. 3. od 16:00 Pohádky od babičky a dědečka
• čaj o páté a čtení pohádek aneb setkávání napříč generacemi,
vždy jednou za měsíc nám ochotná babička či ochotný dědeček přečtou svou oblíbenou pohádku, kterou možná četli i svým dětem

Maškarní v MC Pampeliška
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BAREVNÁ ZIMA
V 1. MŠ
Pestrobarevné karnevalové radovánky rozveselují
končící zimu a krátí čekání na jaro. Tančící postavy,
pestrá výzdoba místnosti, skotačivá hudba, sladké
občerstvení…
Každá maska má své kouzlo - vodníci, princezny, čarodějnice s pavoukem a pavučinou, indiáni, piráti, ladné
víly i ostatní proměnili naší školku v pohádkovou říši.
Tímto chceme poděkovat všem rodičům za spolupráci
a fantazii při přípravě krásných masek a občerstvení.
A na co se ještě těšíme? Koncem února jme začali jezdit na bruslařský výcvik do Příbrami. Děti se naučí nejen dobře bruslit, ale také si zahrají spousty soutěží
a pohybových her na bruslích. Lední revue je velkým
zážitkem pro účinkující i diváky. Rádi vzpomínáme na
loňské vystoupení s názvem: “A žijí duchové.” Děti
v kostýmech trpaslíků s krásnou Leontýnkou předvedly
své bruslařské schopnosti, které se naučily.
Pestrý výběr aktivit nás provází celým školním rokem
vždy v souladu s tematickým celkem a ročním obdobím.
Sněhovou pokrývku si užíváme na svahu zahrady MŠ
jízdou na kluzácích a spoustou her. V letních měsících
za slunečného počasí je samozřejmostí dovádět v bazénu.

Ekologické programy, exkurze s výukovým programem,
výlety, sportování v hale Vitality, divadla, kino, jsou jistě velkým přínosem.
14. 3. 2013 se na vás těšíme při příležitosti „Dne
otevřených dveří” a srdečně vás zveme k „Zápisu
dětí” dne 22. 3. 2013.
Za kolektiv 1. MŠ
Ivana Čížková

Vážení a milí,
jak jistě víte, pravidelně v Březnici pořádám taneční
akce pro mladé (diskotéky). Bohužel je s těmito akcemi
spojeno více či méně nepříjemností – hluk, nepořádek po
akci, atd. … Proto jsem se rozhodl, že tyto nepříjemnosti
budu městu Březnice a březnickým občanům kompenzovat. Způsob, jakým bych to chtěl provést, je pořádání
plesů. Jedná se o „Cyklus plesů pro Březnicko“. Každo-

ročně by se konal jeden dobročinný ples, jehož celý výtěžek ze vstupného bude věnován nějaké neziskové či
jinak potřebné organizaci z Březnice (MŠ, ZŠ, Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců, Mateřské centrum a další).
Srdečně Vás tedy zvu na první z těchto plesů, a to na
PLES PRO PAMPELIŠKU - kdy celý výtěžek ze
vstupného bude věnován
Mateřskému centru Pampeliška na nákup potřebných věcí pro děti či na pořádání volnočasových akcí
pro děti a jejich rodiče.

Ples se uskuteční
v sobotu 9. 3. 2013 v KD
Březnice od 20 hodin.
Vstupné bude 70,- Kč
a k tanci a poslechu
zahraje skupina Signál.
Po půlnoci bude oficiálně
předán šek zástupci
MC Pampeliška.
Předprodej vstupenek
a rezervace stolů bude
zahájen začátkem března
v Městské knihovně
a Infocentru.
Jste srdečně zváni.
František Větrovský
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Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. Mateřské školy Březnice a do 2. Mateřské školy Březnice
na školní rok 2013/2014 se koná v pátek 22. 3. 2013 v budovách MŠ.
Doba konání zápisu:

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin

Potřebné doklady k zápisu: občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (před dnem zápisu):
úterý
5. 3. 2013
čtvrtek 14. 3. 2013

od 9.00 hod.

2. MŠ Březnice

od 9.00 hod.

1. MŠ Březnice

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
Ředitelka 1. MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková

Ředitelka 2. MŠ Březnice Miroslava Macháčková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
VOLBA POVOLÁNÍ
Vážení čtenáři,
následující řádky bych rád věnoval krátkému exkurzu do problematiky volby povolání, s níž úzce souvisí volba oboru
v rámci středního vzdělávání. Podle zákona č. 561/2004 Sb.
(tzv. „Školského zákona“) musí uchazeč o vzdělávání na střední škole odevzdat přihlášku řediteli střední školy do 15. března. Dospívající a rodiče jsou tak postaveni před významnou
a nelehkou volbu, při níž se uplatňují dva vzájemně související
aspekty. Z hlediska uchazeče jde o volbu takového oboru, který
by ho nejvíce uspokojoval, v němž by nejlépe uplatnil své individuální schopnosti, dispozice, sklony a zájmy. Z hlediska společnosti je cílem získat pracovníka, který bude efektivně plnit
společenské úkoly a podporovat ekonomický i sociální růst národa. Sladit osobní a společenské zájmy je logickým cílem, současně však představuje opravdový problém. Proč tomu tak je?
Příčin a působících faktorů je hned několik.
Jedním z vlivů je určitá nejistota mladých lidí při volbě oboru a následné profese. Je dána především tím, že rozhodnutí
musí být realizováno v době, kdy je dospívající ještě zájmově
nevyhraněný, kdy není ukončen vývoj jeho schopností ani charakterových vlastností, a v době, kdy jsou představy mladistvého jedince o dané profesi a o trhu práce na míle vzdálené skutečnosti. K zásadnímu rozhodnutí dochází ve vývojovém stádiu,
kdy mladiství zcela přirozeně neustále mění svou orientaci
a svá rozhodnutí. I přes snahu škol, které volbu povolání zařazují pravidelně do výuky, začíná mnoho mladých lidí studium
a svou profesní dráhu s nejasnými představami. Velká část dospívajících volí obor pod vnějším tlakem dospělých bez ohledu
na své schopnosti, možnosti a přání.
Další problém v jistém ohledu představují média, která ve
formě bulváru a komerčních pořadů zkreslují podobu mnoha
profesí, vzbuzují v dospívajícím jedinci falešné představy a naděje a uvádí jej do světa mylných iluzí. Procitnutí při setkání
jedince s realitou však bývá o to více dramatické a absolventa
nezřídka uvádí v beznaděj.
Problém jsou také neustálé změny na trhu práce ovlivňované
nestabilitou ekonomického sektoru a nebývale rychlou přeměnou soudobé společnosti. Předpokládat vývoj v oblasti zaměstnanosti a plánovat svou kariéru tak není pro mladé lidi ani trochu jednoduché.

Jak tedy postupovat? Jaké kroky podniknout a čeho se vyvarovat?
Prvotně, děti a mladiství potřebují pomoc, která nebude jen
jednorázová, ale průběžná a včasná. Již po 10. roku života si
začíná dítě uvědomovat své schopnosti, školní prospěch, své
možnosti a limity. Stále více si všímá osob vykonávajících určitou pracovní činnost a staví si je jako modely své budoucí profesionální aktivity. Je tedy třeba před dítě stavět především
vzory skutečné. Postupně a taktně dítě seznamovat s pracovními nároky jednotlivých profesí. Nejen učitelé, ale především
rodiče by měli se svým dítětem na toto téma hovořit a citlivě
upravovat jeho představu o daném povolání. Samotná slova
však nestačí a musí být nutně opřena o osobní zkušenost dítěte, o jeho prožitek. Na rozdíl od dřívějších dob mají děti a dospívající z oblasti práce a povolání dnes mnohem méně přímých zkušeností. Často nevědí, co si pod danou profesí představit. Je třeba je tedy neustále uvádět do kontaktu s realitou.
Rodiče by se dále měli vyhnout promítání vlastních nesplněných snů a cílů do života dítěte. Mnozí z nich, často zcela nevědomky, vkládají do svých potomků vlastní nenaplněné naděje
a tužby. Syn by měl být lékařem, právníkem, inženýrem apod.,
protože po tomto povolání kdysi toužil někdo z rodiny a touha
se nenaplnila. Jindy by děti měly být pokračovateli rodinné
tradice. Přitom, bohužel, až příliš často rodiče vůbec nepřihlíží
k tomu, zda se jejich potomek takovou cestou v životě chce ubírat, ani k tomu, má-li pro rodiči vybranou cestu předpoklady.
Nenaplnění nadějí pak vede k častým roztržkám v rodině, zklamání, frustraci a především studijní či profesní neúspěšnosti.
Nehnat se za mýtem nutnosti vysokoškolského studia.
Úspěšné studium na vysoké škole s sebou přináší mnoho výhod
a otevírá člověku nové možnosti. Na druhou stranu zkušenost
a empirická šetření posledních let ukazují, že vysokoškolský titul není zárukou úspěchu ani pocitu profesní spokojenosti.
Fakt, že střední školy a některé školy vysoké v rámci přijímacího řízení přijmou naprostou většinu uchazečů bez ohledu na
výsledky jejich předchozího vzdělávání, vyplývá často z ryze
ekonomických a existenčních cílů dané vzdělávací organizace,
avšak nezaručuje studentovi úspěšné studium. Mnoho budoucích studentů je přes své předpoklady a schopnosti nesmyslně
nuceno do studia uměle vytvořených oborů s falešnou vidinou
úspěšné a zajištěné budoucnosti.
(pokračování na str. 14)
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ZPRÁVY ZE ZŠ BŘEZNICE
VOLBA POVOLÁNÍ
(dokončení ze str. 13)

Jak z výše uváděných skutečností vyplývá, je volba povolání
spojena s řadou nástrah. Na druhou stranu není třeba propadat
strachu, či dokonce panice. Nikdo nezná lépe dítě nežli jeho
rodič. V devátém ročníku je navíc již dítě schopné určité sebereflexe. Důležité je jen opravdu objektivně zhodnotit možnosti
a limity dítěte, posoudit jeho dosavadní výsledky a opřít se
o relevantní informace. Moderní doba přináší také mnoho možností (např. testy předpokladů uchazeče, dny otevřených dveří
škol, poradenskou činnost aj.), které mohou při volbě žákům
a rodičům pomoci. Pokud ani pak nejsou rodiče a jejich dítě
schopni se rozhodnout, je možné o pomoc požádat vyučujícího,
který svého žáka zná, a je tak do určité míry schopen při volbě
podat pomocnou ruku. Možné je obrátit se také na výchovného
poradce, který disponuje řadou nástrojů, jež mohou pomoci při
odkrývání předpokladů pro studium či profesi.
Všem, kterých se v letošním roce problematika dotýká, přeji,
aby jejich rozhodnutí bylo správné a stalo se krokem k úspěšné
kariéře!
Mgr. Miroslav Bělka

ZŠ Březnice - škola udržitelného rozvoje
I. stupně
V současné době se za velmi významnou součást vzdělání
a všeobecného přehledu považují znalosti o přírodě a vztazích
v ní. Jedině na znalostech problematiky ochrany přírody a životního prostředí lze stavět účinnou ochranu a nápravná opatření, směřující k uchování přírodního bohatství Země.
Již po mnoho let se Základní škola v Březnici zabývá ekologickou výchovou dětí. Její prvky najdeme téměř v každém
předmětu - je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím programu a v programu environmentální výchovy a osvěty pro ZŠ
Březnice.
S ekologickou výchovou úzce souvisí v prvé řadě zapojení
do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji. V rámci tohoto programu
probíhal na škole grantový projekt Učíme v souvislostech.
V průběhu tří let jsme vytvářeli a realizovali mnoho školních
projektů, ve kterých jsou propojeny mezipředmětové vztahy
a současně rozvíjeny znalosti ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. Cílem je vybavit
žáky takovými kompetencemi, které jim umožní realizovat
zásady udržitelného rozvoje v praktickém životě.
V rámci ekologické výchovy a osvěty umožňujeme žákům nejrůznější aktivity a vedeme je k tomu, aby se naučili být zodpovědní za své jednání vůči přírodě a životnímu prostředí a aby
se učili vzájemné spolupráci při řešení problémů.
Mezi možnosti, jak naplnit požadavky vzdělání v této oblasti, náleží např. volnočasové aktivity, podpora zdravého způsobu
života, dny celoškolního projektového a tematického vyučování
(Den Země, Jaro, Hračkou proti lhostejnosti aj.), soutěže, olympiády a využívání učebny v přírodě a školního pozemku.
Za samozřejmou ekologickou aktivitu považujeme třídění odpadu v areálu školy a péči o prostředí ve škole a okolí. Ve škole
máme rozmístěny větší drátěné kontejnery na plasty, tetrapaky a samozřejmě koše na směsný odpad. V tomto školním roce
jsme ve spolupráci se spol. BOVA s.r.o. pořídili nové nádoby na
třídění odpadu a pořízení dalších plánujeme. Důležité jsou
také naše sběrové aktivity - sběr hliníku, pomerančové a citronové kůry, papíru, plastových víček a v rámci programu Recyklohraní sběr baterií a elektrozařízení.
Získané finanční prostředky ze sběrových aktivit používáme
již mnoho let ke sponzorování chovu tučňáků v ZOO Praha a
Plzeň a nově také při realizaci projektu Adopce na dálku.

ZŠ
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Dlouhou tradici má naše spolupráce se zoologickými zahradami a muzei, škola umožňuje zajímavé exkurze do ZOO Praha, ZOO Plzeň, Národního muzea v Praze, Hornického muzea
v Příbrami a další.
Na základě všech těchto aktivit jsme v tomto školním roce
opět obhájili titul „Škola udržitelného rozvoje I. Stupně“, a to
na období let 2013-2015. Tento titul uděluje Klub ekologické
výchovy v Praze.
(http://www.kev.ecn.cz)
Závěr povídání o ekologických aktivitách naší školy bude patřit citátu. Spisovatel Antoine de Saint-Exupéry - autor Malého prince - napsal: „Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen
vypůjčujeme od svých dětí.“
Mgr. Lucie Karasová

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 6. 2. 2013 proběhlo v Příbrami okresní kolo konverzační
soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně
9. ročníku Anna Bierhanzlová a Vendula Mázdrová a z 8. ročníku Lucie Vlasová.
Vendula Mázdrová obsadila krásné 2. místo v okrese a Anna
Bierhanzlová získala 1. místo a postupuje do krajského kola.
Všem zúčastněným gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. J. Hybrantová

Zápis do 1. tříd
Tradiční zápis do 1. tříd se konal v pátek 8. 2. a v sobotu 9. 2.
2013 v budově školy. Naši budoucí prvňáčkové přicházeli
v doprovodu rodičů, babiček a dědečků a občas i starších sourozenců. Při čekání na paní učitelky i při samotném zápisu si
mohli prohlédnout výzdobu tříd 1. a, 1. b a 3. b, ve kterých se
zápis konal.
Během zápisu paní učitelky posuzují zralost dítěte v různých
oblastech (tělesná vyspělost, motorická obratnost, řeč, pozornost, sociální zralost). Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem
a je ovlivňováno řadou faktorů. Případný odklad školní docházky o jeden školní rok, pro který je nutné vyjádření školského
poradenského zařízení a dětského lékaře, bývá v drtivé většině
případů velkým přínosem pro děti, a tedy i pro rodiče.

Jsme rádi, že můžeme našim budoucím žáčkům nabídnout
útulně zařízené třídy vybavené moderní prezentační technikou, šatní skříňky, školní vzdělávací program podporující všestranný rozvoj, řadu mimoškolních aktivit, a doufáme, že se
postupně zapojí aktivně do života naší školy.
Mgr. Martina Vaněčková
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MATURITNÍ
PLES
Náš velký den se konečně přiblížil. Byl to pátek
večer 18. ledna 2013, kdy
se konal maturitní ples
tříd 4. CS a 4. DS VOŠ
a SOŠ Březnice. Večer, při
kterém si každá z nás vyzkoušela, jaké to je být na
chvilku princeznou. Několikaměsíční přípravy,
spousta hádek, od slz
promáčených kapesníků,
mnoho zařizování a běhání po firmách, to vše předcházelo jednomu večeru,
který uběhl rychleji než
voda.
V půl osmé večer zahájil náš maturitní ples skvělý moderátor Ondřej Urban. Po zahájení přivítal na tanečním
parketu dívku, která předvedla nezapomenutelnou ohnivou show. Zatímco se pozvaní hosté kochali skvělým
vystoupením, my jsme se oblékaly do pečlivě vybraných
šatů. Nejrůznější barvy a střihy šatů vynikly na každé
z nás. Po ohnivé show následovaly slavnostní nástupy
maturitních tříd. Po jejich ukončení byl natažen uprostřed sálu červený koberec a my jsme podél něho nastoupily. Každá třída z jedné strany. Následovalo slavnostní
šerpování, při kterém nás moderátor vyvolával a my
jsme si hrdě šly pro šerpu k našemu třídnímu učiteli.
Po šerpování pronesla paní ředitelka ing. Marie Fiřtíková slavnostní přípitek, spolužačka Pavlína Ježková
poděkovala v krátkém proslovu jménem všech studentek
rodičům a učitelům za podporu při studiu a všichni si
připili na úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek a
úspěšný start do života. Zvláštní poděkování patřilo
třídnímu učiteli, jenž nás provázel po celou dobu našeho
studia. Svůj dík jsme mu vyjádřily dortem v podobě slá-

vistického dresu s našimi jmény. Nezbytnou součástí
plesu byl nejen zpěv studentské hymny, ale i sólo s rodiči a samozřejmě sólo maturantek, které si mnohé z nás
dopřály se svými milovanými protějšky či kamarády za
zvuků kapely Dlouhá noc. Po dražbě a prodání tomboly
zábava vrcholila, jelikož následovalo půlnoční překvapení, na které již všichni netrpělivě čekali. Náš tanec provázely povzbuzující hlasy i velký potlesk. Následně vypukla „Afterparty“ pod vedením DJ Martina Drába.
Náš maturitní ples se opravdu vydařil. Tímto chceme
poděkovat rodičům za psychickou, fyzickou i finanční
podporu a samozřejmě také všem sponzorům, kterými
byly firmy ADORN, plastová okna; JUNIOR KLUB Příbram a mnoho dalších. Také bychom chtěly poděkovat
paní učitelce Ivaně Švejdové, která nám pomohla s výzdobou celého sálu.
Věříme, že jste si stejně jako my užili příjemnou zábavu. Te už nám nezbývá nic jiného než si popřát hodně
štěstí při skládání maturitních zkoušek.
Studentky 4. DS VOŠ a SOŠ Březnice

EXKURZE STUDENTŮ VOŠ A SOŠ BŘEZNICE VE VĚZNICI
PŘÍBRAM - BYTÍZ
V rámci předmětu Právo navštívila naše třída studentek 4. CS (obor sociální péče) společně s paní učitelkou
Janou Horníkovou Věznici Příbram - Bytíz. Když jsme
se sešly před věznicí, spousta z nás byla zvědavá a plna
očekávání, jaké to tam asi bude a zda by to jednou mohlo být pro některou z nás i místo, kde budeme po maturitě pracovat.
Před věznicí se nás ujali pan Mgr. J. Boháček, DiS.
a pan Mgr. V. Rampas. Na začátku prohlídky jsme byly
seznámeny s velice přísnými bezpečnostními podmínkami věznice. Byly jsme například upozorněny, že nesmíme
vnášet do prostor věznice zakázané předměty, navazovat
s vězni kontakt apod. Naše prohlídka začala odborným
vysvětlením systému vězeňství, chodu zdejší věznice, ale
i jaká pravidla má život za mřížemi. Potom jsme se rozdělily na dvě skupiny a šly jsme na prohlídku prostor
věznice. Měly jsme možnost podívat se na oddělení do-

hledu, návštěvní místnost, ale i do prostor ostrahy, kde
jsou klasické cely.
Pan Boháček i Rampas odpovídali v mezích možností
i na naše zvídavé otázky. Exkurze ve věznici byla velice
zajímavá a poučná. Všechny informace, které jsme zde
získaly, jsou pro nás velmi užitečné. Myslím, že nám
neunikla žádná informace a vše se nám bude hodit pro
naši budoucí práci v sociální oblasti.
Tímto článkem bychom také chtěly za naši školu poděkovat pracovníkům věznice Mgr. J. Boháčkovi, DiS.
a Mgr. V. Rampasovi za jejich čas a zajímavé a odborné
vedení prohlídky věznice. Velký dík patří i panu řediteli
věznice plk. Mgr. J. Purkartovi, že nám umožnil vstup
do věznice.
Nikola Pečenková
studentka 4. roč.
oboru soc. péče VOŠ a SOŠ Březnice
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SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST
Jak už se stalo zvykem, naše škola se snaží zapojit studenty
do projektů, které by jim mohly pomoci ve vlastním rozvoji,
vytyčit hranice jejich vědomostí (aby je mohli následně překonávat) a pomoci jim získat dostatek zkušeností do běžného života.
Není se tedy co divit, že jsme se zapojili i do celostátní soutěže Finanční gramotnosti pro základní a střední školy. Cílem
soutěže a vůbec celého projektu je rozšířit povědomí studentů
základních a středních škol o finančním světě. Našimi mentory
byly ing. Jarmila Jedličková a ing. Jaroslava Hájková.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, první pro základní
a druhá pro střední školy. Do okresního kola jsme mohli poslat
pouze tři zástupce naší školy, tudíž jsme zahájili školní kolo, ve
kterém jsme hledali nejúspěšnější studenty s vědomostmi z finanční gramotnosti a ekonomie celkově. Přes velkou konkurenci tato tři místa získali tito studenti:

VOŠ a SOŠ / KULTURA
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Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

jedinečný program o Indonésii

TAJUPLNÁ
INDONÉSIE

1. místo: Martin Strejček
2. místo: Michaela Pánková
3. místo: Aneta Bartáčková

Kulturní dům Březnice
úterý 26. března 2013
v 17 hodin
Prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz se
nakonec okresního kola zúčastnili výše jmenovaní a jak dopadli? Navzdory velké konkurenci gymnázií jsme obsadili pěkné
4. místo.
Děkujeme našim reprezentantům za odvedený výkon a těšíme se na další ročník soutěže Finanční gramotnosti.
Napsal Robert Nečas
student 3. BV

Srdečně Vás zveme na program o Indonésii,
kde se divák v rámci komentované projekce
fotografií a videoukázek od autorky pořadu

JANY WOLFOVÉ
seznámí s nejatraktivnějšími destinacemi
Indonésie:
ostrovy Jáva, Bali, Lombok, Sumatra,
Sulawesi, Komodo, Sumba a Siberut.
Procházka exotickými ostrovy Indonésie
bude obohacena o taneční vstupy.
Jedná se o tradiční tance indonéské,
indické a orientální v podání 2 žen
skupiny Kintari.
Program je doplněn

prodejní výstavu
indonéských šperků.
o

Více na w w w. k i n t a r i . o r g
Vstupné 40,- Kč
23. 2. 2013 se uskutečnila první letošní Literární kavárna.
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Výstava obrazů paní Františky Janečkové
„Malováním k sebepoznání“ potrvá do 28. března
2013

■

Březen – měsíc čtenářů, registrace nových čtenářů
a půl hodiny internetu zdarma, amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

■

Tématická výstavka knih Síla myšlenky

Oddělení pro děti na ZŠ
■

Pranostiky – beseda pro 8. ročníky

■

Březen – měsíc čtenářů – amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, celý měsíc registrace zdarma do konce
kalendářního roku

■

Připravujeme se na Velikonoce – výtvarná dílna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM BŘEZNICE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘEZNICE
Vás srdečně zvou na

KONCERT
účinkuje:

Žákovský orchestr
ZUŠ Březnice
řídí:

Tomáš Bláha

čtvrtek 7. března 2013
Infocentrum Březnice
začátek v 17.30 hodin
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Hercíková Iva – Pět holek na krku po třiceti letech – další
úspěšný román známé české autorky
Bradáč Alois – Mexiko – Mayové a souvislosti – publikace
o velké zemi s neuvěřitelnou historií je skvělým průvodcem pro cestovatele, kteří se do této země chystají
Černý Antonín – Indočínou na kole – poutavé vyprávění autora
o jeho cestě na kole exotickými zeměmi Indočíny – Vietnamem, Laosem a Kambodžou okořeněné neobvyklými setkáními a konfrontacemi s velmi nezvyklou kulturou a zejména morálkou
Binchy Maeve – Srdce a duše – zkušená kardioložka Clara Caseyová prožívá dost složité období – musí se vyrovnat s novým zaměstnáním a klidu jí nedopřeje ani manžel, ačkoli už dlouho žijí
odloučeně. A jako by to nestačilo, starosti jí náhle působí také dospělé dcery Adi a Linka…
Stuckartová Diane A. S. – Vražedná partie – píše se rok 1483
a dvorní malíř a hlavní inženýr milánského vévody Ludovica Leonardo da Vinci připravuje na počest jeho hosta, francouzského vyslance, partii šachů, v níž místo figur vystupují dvořané; poklidný
průběh velkolepé slavnosti však nečekaně naruší nález mrtvého těla
vévodova bratrance…
Springerová Nancy – Případ pohřešovaného markýze – Enola Holmesová, mladší sestra neslavnějšího detektiva na světě Sherlocka Holmese, právě v den svých čtrnáctých narozenin zjistí, že její
maminka záhadně zmizela; kdo jiný by ji dokázal zase objevit než
její dcera?
Mooney Chris – Tajný přítel – v napínavém thrilleru se setkáme
s odvážnou a inteligentní Darby, která se nebojí postavit se těm
nejvyšinutějším zločinům
Štorkán Karel – Meč magistra medicíny – katovský román se
odehrává v rudolfínské Praze v letech 1593 – 1609 a z jeho hrůzostrašných, tajemných a krví obestřených historií vystupují zcela
neznámé životní příběhy kata Jana Mydláře a jeho syna, jenž zdědil
neblahé otcovo řemeslo a vypráví tuto kroniku
Žáček Jan – Jsem statečná žena – citlivé vyprávění z atraktivního prostředí nemocnic, farmaceutických firem i televize a uměleckého života, ve kterém se proplétají osudy protagonistů
Svitáková Jindra, Frančíková Renata – Znáte naše svátky?
– v této publikaci se dozvíte, co je svátek a státní svátek, jak se liší
státní svátek od významného dne a jaký je rozdíl mezi významným
dnem a dnem pracovního klidu
Bauer Jan – Podivná úmrtí – v této velmi zajímavé knize se dozvíte, jak to bylo se smrtí např. Mozarta, Karla Havlíčka Borovského, Aloise Rašína a dalších…
Doherty Paul – Smrtící relikvie – nové vyprávění sira Rogera
Shallota o tajemných spiknutích a mysteriózních vraždách, k nimž
došlo za vlády Jindřicha VIII.
Doherty Paul – Travič z Ptahova chrámu – záhadný zločinec
rozsévá smrt po celých Thébách, případ řeší faraónův nejvyšší
soudce Amerotke
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Kniha Pavlíny Brzákové Ze mě: Cesta blázna a vnitřní
svět Jaroslava Duška ležela na mém stolku pěkně dlouho.
Koupila jsem si ji v létě loňského roku, ale na hromádce knih
byla stále tou nejposlednější. Pravděpodobně až nyní nastal ten
pravý okamžik si ji přečíst. Autorka v knize zpracovala Duškovo vyprávění, jeho životní cesty a příběhy, které nám dovolily
nahlédnout do jeho duše. Některé kapitoly jsou veselé, jiné zadumané, další plné vzpomínek. Samozřejmě nechybí kapitoly
o indiánech a jejich přírodní moudrosti.
Knihu provázejí zdařilé ilustrace Zbyňka Zenkla, zaměstnance chráněné dílny Rolnička v Soběslavi. Pavlína Brzáková je česká spisovatelka, cestovatelka, etnoložka a šéfredaktorka měsíčníku Regenerace. V 90. letech pobývala často na Sibiři, kde studovala kulturu Evenků a Něnců. Ve svých knihách nahlíží do
života sibiřských kočovníků, písemnou formou zachycuje jejich
příběhy, báje a šamanské praktiky. Kniha Ze mě vyšla v roce 2011,
má 238 stran a koupíte ji v každém dobrém knihkupectví.

Krásné chvíle s dobrou knihou
Vám přeje Petra Bartoníčková
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Kulturní Gang
Březnice, o.s.
Letos se festival koná ve více než 150 městech
v celé ČR.

POPRVÉ také v BŘEZNICI!
Proč? Protože i tady žijí lidé s divokým srdcem, nespoutanou povahou a otevřenou myslí. Lidé, kteří se nechtějí
nechat udolat malichernostmi běžného života a zbytečnými starostmi či honbou za hloupostmi. Lidé, kteří obdivují
přírodu, odvážné dobrodruhy, jejich zážitky a výkony.
Pokud mezi takové lidi patříte, přijte se podívat na nejlepší
české i zahraniční filmy uplynulé sezony, vítězné snímky
z různých mezinárodních festivalů a nechte se inspirovat
k novým myšlenkám, dobrodružstvím i výpravám.
Děkujeme místním partnerům za podporu:
Město Březnice a CA OLIVER TOUR Březnice

Program:
Projekce začínají po oba dva dny v 19.00 hodin
v kulturním domě – vinárna
pátek 1. 3.
ZABIJÁCKÁ KRÁSA: dva špičkoví paragladisté se snaží
doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory světa K2

KULTURA

3/2013

V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA (2):
australský dobrodruh putuje sám na koňském hřbetu
mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii do Evropy
CESTA DOMŮ: nejlepší freestylový trialista světa
projíždí bikeové terény rodného Skotska
BONUS: „Vzpomínky na Afriku“ – uvidíte fotky
a uslyšíte (nejen) vtipné historky z cest místních
dobrodruhů Romana Placáka a Pavla Bukovjana
„BUKY CUP“ – fotky, videa a kuriozitky z oblíbeného
bikeového sjezdu – „bike park za prasečákem“ Pročevily

pátek 8. 3.
SANDSTONE: film o lezení v pískovcových stěnách
severovýchodu Čech
SIBERUT: dobrodružný cestopis tří cestovatelů
na ostrov mentawajských kouzelníků
HALLO EFFECT: dobrodružný kajakářský film, který
vznikal v nádherné přírodě severní Evropy – nejlepší
kajakáři světa podnikají dvouměsíční cestu v Norsku
a Islandu
FOLI: o hudebních stylech a rytmech hudebníků
Západní Afriky
BONUS: „Vzpomínky na Nový Zéland“ – uvidíte fotky
a uslyšíte (nejen) vtipné historky z cest místních
dobrodruhů Romana Placáka a Pavla Bukovjana
DIVÁCI BĚHEM FESTIVALU MOHOU VYPLNIT
ANKETNÍ LÍSTKY A BÝT ZAŘAZENI DO SLOSOVÁNÍ
O HODNOTNÉ CENY OD celostátních partnerů
festivalu.
Více na w w w. e x p e d i č n í k a m e r a . c z

Město Březnice – odbor kultury zve všechny děti

na prázdninové

KINOHRANÍ
aneb POHÁDKY
PRO JARNÍ POHODU
úterý 12. 3. 2013 - kulturní dům od 9.00 a 10.30 hod.
Od 9 hodin je pro nejmenší děti připraveno hodinové pásmo
pohádek o krtkovi KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
(vstupné 9 Kč)

Od 10.30 hodin zveme starší děti na animovaný film

JAK VYCVIČIT DRAKA

(vstupné 35 Kč)

Pro děti budou připraveny kvízy, křížovky, omalovánky s jarní a velikonoční
tématikou. Na každého čeká filmový plakát.
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.
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E
D
VYPSANÁ FIXA VYSTOUPÍ
Město Březnice – odbor kultury
O VELIKONOCÍCH V KD BŘEZNICE
Poslední březnovou sobotu ožije Březnice další akcí,
pod kterou jsou podepsáni Kačeři. Tentokrát čeká
na návštěvníky jedna z nejznámnějších kapel poslední
dekády na našem území. Do Březnice přijede Vypsaná
Fixa.
Kapela, která vydala několik úspěšných alb, patří
k nejoblíbenějším skupinám naší republiky. Skladby
„Fixy“ jsou lehce zapamatovatelné, lidské a našláplé.
Tento mix dokáže na koncertě připravit doslova elektrizující atmosféru. „Vypsaná Fixa“ byla jedna ze tří kapel,
které jsme do Březnice chtěli dostat. Jednání se skupinou bylo naprosto bezproblémové. Celý koncept festivalu se kapele líbil a ihned nám na nabídku kývli,“ řekl
jeden z organizátorů Vlastimil Ševr.
Kačeři zvolili poměrně zajímavý termín. Koncert Vypsané Fixy je naplánován na 30. březen, tím pádem se
bude jednat o Veselé Velikonoce v Březnici.
Kromě Vypsané Fixy vystoupí také známá a stále oblíbenější příbramská kapela Origami. „Origami jsou jedna z TOP kapel Příbramska a dlouhodobě s nimi spolupracujeme. Hráli u nás již dvakrát a nyní si své vystoupení zopakují,“ přiblížil vztah kapely a organizátorů Jan
Štika.
Poslední kapelou do party jsou ska-punkový Deliwery,
kteří dorazí z Prahy. „Jsme rádi, že si udržujeme koncept, kdy dáváme prostor jedné lokální a také jedné
méně známé kapele z ostatních částí republiky. Booking
Vypsané Fixy je pro nás úplně nový stupeň a zároveň
velká výzva. Věříme, že dokážeme připravit nezapomenutelný koncert,“ řekl s odhodláním třetí z organizátorů Filip Matoušek.
Kačeři nejsou jen hudební záležitostí, návštěvníci se
mohou opět těšit na doprovodný program. Určitě si budete moci zahrát stolní fotbálek, přítomny budou také
dívky od Jägermeistera, které budou zpříjemňovat večer
nejen pánské polovině Kačerů. S sebou domů můžete
odnést nová trička Kačerů a čekají vás další překvapení.
Vlastimil Ševr

V á s srdečně zve n a

zahajovací koncert
Březnických hudebních večerů 2013

2013

ORBIS TRIO

BHV

Petr Malíšek
violoncello
Stanislav Gallin
klavír
Joseph Haydn
(31. 3. 1732 - 31. 5. 1809)
Trio C Dur Hob. XV:21
Adagio pastorale. Vivace assai
Molto andante
Finale: Presto

Johannes Brahms
(7. 5. 1833 - 3. 4. 1897)
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UZÁVĚRK A

Petra Brabcová
housle

Trio c-moll op. 101
Allegro energico
Presto non assai
Andante grazioso
Allegro molto

dubnového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN

Bedřich Smetana
(2. 3. 1824 - 12. 5. 1884)

Příspěvky do Březnických novin

Trio op. 15 g-moll
Moderato assai
Allegro ma non agitato. Alternativo I., II.
Finale. Presto

písmo Courier New,
velikost 12, řádkování 1.

2. března 2013 v 19 hodin

Sídlo redakce v prostorách
Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.

Reprezentační sál MěÚ Březnice

E

můžete zasílat e-mailem na adresu
infobreznice@volny.cz,
nebo přinést na CD nebo flash disku.
Texty pište v programu Word

D
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME

Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 3. dubna
2013 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin
za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé
opravy, rady.

PŘIPRAVUJEME
Divadlo
9. března 2013 - zájezd na divadelní představení, činohru
PYGMALION (George Bernard Shaw). V Komorním divadle
v Plzni.
Jedna z nejúspěšnějších komedií moderního klasického odkazu.
Začátek představení je v 19.00 hodin. Odjezd z autobusového nádraží je v 17.00 hodin.
Rezervace lístků osobně u paní Feitové v lékárně v Březnici
nebo na telefonu číslo 318 682 050, 318 682 483, večer na telefonu č. 721 603 455.

JDEME DO KINA
20. března 2013 od 13.30 hodin se promítá česká komedie
PROBUDÍM SE VČERA. Režie: Miloslav Šmídmajer, v hlavní roli Jiří Mádl.
Podmínky pro občerstvení a cena vstupenek zůstávají beze
změny.
Bližší informaci získáte přímo na Odboru kultury města Březnice na telefonu číslo 318 682 153.

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
(bezplatná poradna)
OV STP, Komunitní centrum v 1. poschodí - Příbram VII.,
Žežická 193, (bývalá 8. ZŠ) - JUDr. Pavel Vráblica
Každé pondělí od 10.00 do 14.00 hodin. Je nutné se dopředu
objednat na telefonu číslo 776 348 614.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BRDY NAD ZLATO
Vážení spoluobčané, dne 14. 2. 2013 bylo založeno
nové občanské sdružení BRDY NAD ZLATO. Důvodem
založení sdružení je hlavně zamezit průzkumu a následné těžbě zlata na Petráškově hoře u Vacíkova a v dalších
lokalitách, které jsou těžbou zlata ohroženy.
Novodobí prospektoři se již snaží přesvědčit nás místní obyvatele a místní orgány o výhodách průzkumu
a následné těžby zlata.
Cílem sdružení je podpořit obec Hvožany, sdružení
obcí a měst Čechy nad zlato a ostatní dotčené obce v boji
proti povolení průzkumu a následné těžbě.
Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou členství nebo případné podpory našeho občanského sdružení.
Další informace najdete počátkem března 2013 na webových stránkách www.brdynadzlato.cz . Můžete nás
také kontaktovat na info@brdynadzlato.cz .
Děkujeme za vaši podporu.
Občanské sdružení BRDY NAD ZLATO
Vacíkov 65, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

SPOLKY / ORGANIZACE
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CO DĚLAJÍ VČELY A VČELAŘI
V ZIMĚ?
Laik by si řekl, že včely v zimě nelétají a tudíž ani včelaři
nemají co dělat, opak je pravdou. Včeličky se na zimu připravují už od července, kdy se začínají líhnout včely s dostatkem tukových tělísek. Jsou to včely dlouhověké, které budou zimovat
a na jaře odchovají novou generaci včel. Včelař musí včelstvům
zajistit dostatek zásob a od poloviny srpna během asi dvaceti
dnů dodat zásoby na zimu.
Dříve se říkalo „v září úl zavři a včely do jara neruš“. S příchodem roztoče Varroa destruktor, broučka velikého necelé
2 mm, u kterého z jedné samičky na jaře je na podzim až 3 125
dalších broučku a k zdecimování včelstva stačí 10 000 těchto
parazitů, kdy už výše uvedené rčení neplatí. Dle nařízení Státní veterinární správy (SVS) musíme každoročně včelstva
od 10. 10. do prvého týdne v prosinci v celé ČR 3x plošně přeléčit, po týdnu od posledního léčení vložit na dna úlů čisté podložky, které koncem ledna z úlů vyjmeme, měl sesypeme do
směsných vzorků a odešleme na vyšetření, které provádí SVS.
V případě pozitivního nálezu 3 a více roztočů na včelstvo provádíme jarní ošetření nátěrem plodu Mavrikem a ještě ten den
večer plynnou fumigací Varidolem.
Kromě výše popsaného léčení už ve včelstvech do konce roku
žádné zákroky neprovádíme, návštěva na včelnici spočívá
v kontrole česen úlů a případném poslechu včelstev gumovou
hadičkou česnovým otvorem. Včelstva potřebují i v zimě dostatek vzduchu. Samotným včelám zima nevadí, čím větší jsou
mrazy, tím více se včely stahují do kompaktního chomáče ve
tvaru koule. Uprostřed zimního chomáče je matka obklopená
mladými včelami. Teplota chumáče je zde 25° C, a je venku jakýkoliv mráz. Po zimním slunovratu matky začínají klást
a teplota v chumáči se zvýší na 35° C.
Včelaři v zimě také nezahálejí. V dílně se věnují výrobě
a opravám včelařského zařízení, potřeb a pomůcek. Zde zabere
nejvíce času výroba nových rámečků, očištění a desinfekce těch
starších a hlavně jejich drátkování. Včelí plodiště by se mělo
obměnit během 3 let vystavěnými mezistěnami, což je základem zdravých a silných včelstev, následně pak nadprůměrných
výnosů medu.
Zimní měsíce je doba vhodná na vzdělávání, čtení a studium
včelařské literatury. Pro praktického včelaře jsou potřebné
i mnohé teoretické vědomosti o životě a chovu včel. Nestačí poznat jen praxi a nebo znát jen teorii v takovém specifickém
oboru jakým je včelařství. Přiměřeně je potřeba znát oboje.
Znalosti čerpáme převážně z knih, časopisů, internetu, přednášek a seminářů.
Stalo se už tradicí, že poslední sobotu v lednu každý rok od
9 hodin – letos 26. 1. měl náš spolek pro Březnici a okolí výroční členskou schůzi, na které zhodnotil svoji činnost za uplynulý
rok a nastínil úkoly v následujícím roce. Ke konci roku 2012
měl náš spolek 55 členů, kteří chovají 587 včelstev a 2 neorganizované včelaře. O přízni a podpoře, kterou město Březnice
věnuje spolkům a společenským organizacím na svém území
svědčí i účast samotného starosty pana Štěrby na naší výroční
členské schůzi. Na této schůzi jsme odevzdávali včelí měl
k zimnímu vyšetření na Varroazu, které provádí SVS. Výsledky,
které o týden později přišly, nebyly moc potěšující. Ze 60 odevzdaných vzorků od 582 včelstev bylo 49 s 510 včelstvy pozitivních, z toho 7 vzorků nad 3 roztoče, které se musí na jaře
přeléčit, nerozhodne-li SVS jinak.
Závěrem bych chtěl všem včelařům dodatečně popřát hodně
včelařských úspěchů v letošním roce, k tomu hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Josef Němec
Předseda včelařského spolku
pro Březnici a okolí

3/2013

OSOBNOST

BŘEZNICKÉ NOVINY

21

OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin patří paní Ing. Jiřině Hartlové.
1. Řada našich občanů přijímá veřejné dění pasivně, Vy se na rozdíl od nich ve veřejném životě města angažujete, jste například členkou výboru pro
životní prostředí a mimořádné stavy, co vás
k tomu, že se angažujete ve veřejném životě našeho města, vede?
Pocházím z rodiny, která zde žije spoustu let. Můj dědeček měl
zavedenou cukrárnu, babička léta pracovala v nádražní restauraci. Já sama jsem se narodila, prožila své dětství, chodila jsem
zde do základní školy, znám tady spoustu občanů, mám zde
přátele, známé… Moje maminka se tady narodila a žije tady
celý svůj život. Po studiích na vysoké škole jsem žila a pracovala v Praze, nicméně osud mne zavál zpět do Březnice. Březnice
je pěkné městečko, plné zeleně, přímo v Březnici, ale i v okolí,
je hodně historických památek, míst, kam se člověk rád podívá.
Nějak jsem si nedokázala představit, že moje děti budou vyrůstat v Praze, chtěla jsem, aby vyrůstaly v Březnici.
Už v počátcích mé práce na stavebním úřadě jsem se zabývala
zákonem o ochraně přírody a krajiny. Hodně jsem spolupracovala s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky,
která zajišuje odbornou i praktickou péči o přírodu a správním orgánům poskytuje poradenskou činnost zdarma. Poznávala jsem Březnici a okolí i z hlediska tohoto zákona. Když mne
oslovil tehdejší zastupitel a předseda výboru zastupitelstva
města pro životní prostředí a mimořádné stavy pan Pavel Matoušek, měla jsem pocit, že své zkušenosti můžu využít i mimo
vlastní pracovní činnost a ráda jsem členství ve výboru přijala.
I když už několik let v Březnici nepracuji, stále zde bydlím,
bydlí zde i celá moje rodina a příbuzní a není mi lhostejné, jak
se se životním prostředím v Březnici nakládá.
2. Profesně pracujete se stavebním zákonem, který
v nové podobě již nějakou dobu platí, jaké s ním
máte zkušenosti, v čem se osvědčuje a co je v praxi
problematické?
Stavební zákon byl a stále je alfou i omegou mé práce. Stavební zákon od roku 2007 změnil podstatně svoji podobu. Původní
záměr zákonodárců byl, aby došlo ke zjednodušení administrativy na straně stavebníků i na straně stavebních úřadů. Došlo
například k zavedení úplně nové funkce autorizovaných inspektorů, kteří v souladu se stavebním zákonem mohou místo stavebního úřadu osvědčit tzv. certifikátem, že navrhovaná stavba
může být provedena, mohou zpracovat certifikát (= odborný
posudek) pro vydání kolaudačního souhlasu či mohou dohlížet
na provádění stavby. Funkce autorizovaného inspektora měla
za určitých zákonných podmínek pomoci stavebním úřadům
k odlehčení od administrativy a stavebníkům měla pomoci získat např. stavební povolení v podstatně kratším čase, než by
ho získali od stavebního úřadu, který vede stavební řízení.
Realita je však trochu jiná, už i Nejvyšší správní soud řešil žalobu na neoprávněné vydání nesprávného certifikátu.
Jedna z podstatných změn, kterou nový stavební zákon zavedl,
je klasifikace staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích
prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Oproti
původnímu stavebnímu zákonu (který mimochodem platil po
dobu třiceti let) je to dost podstatná změna – došlo ke konkretizaci těchto staveb zákonem, což by v praxi mělo znamenat,
že nebude docházet k rozporům mezi posouzením jednotlivými stavebními úřady.
Další podstatnou – nicméně hodně problematickou - změnou je
ta, že stavebník může získat (ale jenom pouze za určitých podmínek!) povolení ke stavbě bez stavebního řízení, ale pouze

zjednodušeným postupem – formou ohlášení. Pro stavební úřady byla stanovena hraniční lhůta, do které se k podání ohlášení
musí vyjádřit, jinak měl stavebník za to, že se stavbou stavební
úřad souhlasí. Na tuto dost problematickou situaci reaguje novela stavebního zákona, která je účinná od 1. 1. letošního roku.
Další zjednodušení proběhlo i v povolování užívání staveb –
předcházející kolaudační řízení, jehož výsledkem bylo kolaudační rozhodnutí, bylo nahrazeno vydáním kolaudačního souhlasu, který není rozhodnutím, ale pouze opatřením podle
správního řádu.
Nicméně od 1. 1. letošního roku platí „novela“ tohoto stavebního zákona, která reaguje na problémy a nesrovnalosti, které
se při aplikaci stavebního zákona od roku 2007 v praxi objevily
a které bylo nutné v zákoně upravit. Došlo k úpravě a změně
znění ustanovení zákona tak, aby se zamezilo problémům, které např. nesprávným výkladem vznikaly. Například ke stavbám, které vyžadují ohlášení, musí být vydán územní souhlas,
dále již není možné začít stavět stavbu, která vyžaduje ohlášení, bez písemného stanoviska stavebního úřadu, apod. Uvidíme, jak se nové znění zákona osvědčí v praxi.

3. Jak hodnotíte stavební rozvoj posledních let ve
Středočeském kraji a v Březnici konkrétně?
Pracuji na krajském úřadě pátým rokem. Středočeský region
zažívá v posledních letech nebývalou stavební činnost. Mnoho
obcí, zvláště v těsné blízkosti Prahy, změnilo svou tvář a významně stoupl i počet obyvatel. Výstavba v blízkosti Prahy je
zřejmá – zejména se jedná o tzv. „satelitní městečka“, ve kterých bydlí převážně mladí lidé, kteří pracují v Praze. Pro některé obce však místo prospěchu přináší výstavba satelitních
měst problémy – nemají dostatečnou kapacitu sítí – jedná se
například o nedostatečné zdroje vody či malé kapacity stávajících čistíren odpadních vod, či nemají dostatek prostředků na
vybudování potřebné dopravní infrastruktury.
Předrevoluční výstavba probíhala i v Březnici, nicméně si myslím, že historický ráz města moc nenarušila. Z hlediska stavebního rozvoje města pokládám za důležité, že se podařilo provést plynofikaci téměř celého města za velice výhodných podmínek. Samozřejmě, že i po revoluci výstavba ve městě pokračovala, byl postaven nový objekt pro finanční úřad, proběhly
stavební úpravy téměř všech panelových domů na sídlišti,
opravovaly se komunikace, inženýrské sítě, apod. To, že Březnice je strategicky výhodná svou polohou, dokázala i výstavba
marketu Norma a v nedávné době výstavba nového Penny marketu, se kterou úzce souvisela značná úprava autobusového
nádraží, podle mého již velice nutná. Spolu s úpravou autobusového nádraží se podstatně zlepšila bezpečnost dětí, které
kolem něho chodí do školy.
V minulém roce se v Březnici začaly realizovat nové projekty.
Došlo k opravě regulace řeky, se kterou souběžně začala probíhat i revitalizace nábřeží. Začalo se s úpravami březnického
náměstí, které byly velmi diskutované a rozdělily březnické
občany na dva tábory.
Myslím, že se stavební činnost v Březnici nezastavila, nicméně
je stále dost problémů, kterými bychom se měli zabývat, např.
chybí dle mého názoru záchytné parkoviště či parkovací místa
na sídlišti, apod.
Přeji Březnici a tím vlastně nám všem, kteří zde žijeme, aby
pokračovala ve svém rozvoji i nadále.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravil:
MUDr. Jiří Beran
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JARNÍ
KONCERT
VÁCLAVA HUDEČKA
proběhne v sobotu 6. dubna 2013
v Aule ZŠ Jiráskovy sady 273 v Příbrami.
Zahájení v 18.00 hodin.

Koncert je z cyklu Příbramské hudební večery.
Vstupenky:
Knihovna Jana Drdy Příbram - tel. 318 622 384,
Knihkupectví Mária Olšanská Příbram,
Pražská ulice - tel. 318 627 479,
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram,
Infocentrum Rožmitál p. Tř. - tel. 318 660 008
a další tradiční drobní prodejci.
Informace: w w w. h u d b a p r i b r a m . c z

VELIKONOCE
v Podbrdském muzeu
23. 3. 2013

od 10.00 do 16.00 hod.

přivítáme již tradičně v Podbrdském muzeu
v Rožmitále pod Třemšínem jaro.
Velikonoční jarmark se uskuteční ve stodole
a na nádvoří muzea.
Řemeslníci nabídnou kraslice, keramiku, originální textil,
autorské šperky, velikonoční aranžmá, pomlázky, květiny,
dobroty z masa, perníky, sýry, domácí pečivo
a nudle, mouku od mlynáře, chléb, medovinu …
součástí jarmarku bude i ukázka tradičního
podbrdského řemesla kování cvočků.
10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Řízek Ondráš
Suroviny: Bramborákové těsto: oloupané brambory, hladká
mouka, sůl, česnek, pepř, drcený kmín, majoránka, krapet mléka a jedno vejce.
Náplň: petrželová a celerová na, plátky měkkého salámu,
plátky voňavějšího salámu (např. Herkules, Křemešník, Poličan), Niva, sádlo na smažení.
Postup: Připravíme bramborákové těsto z nastrouhaných
brambor a uvedených ingrediencí.
Na rozehřátou pánev dáme sádlo a vrstvu těsta. Na ni postupně klademe listy celeru a petrželky, nakrájenou Nivu, plátky
měkkého a voňavějšího salámu. Vše „uzavřeme“ další vrstvou
bramborákového těsta. Pánev přikryjeme pokličkou, aby se
horní vrstva těsta „zatáhla“ a řízek šel lépe otočit. Po otočení
smažíme bez pokličky. Vynikající náplň je list libečku, tvarůžky a salám. Mějme však na paměti, že Niva i tvarůžky dodají
řízku typickou výraznou chu, takže těsto solíme a kořeníme
velmi uvážlivě.
Podáváme se salátem, případně se zelným salátem s červenou
řepou, nebo jen s kečupem.

Slaninové vdolečky s cibulí a sýrem
Suroviny: 250 ml teplé vody,
2 lžičky soli, 45 g oleje, 500-600 g
hladké mouky, 30 g čerstvého
droždí, 2 lžičky cukru
Náplň: anglická slanina, strouhaný sýr, hodně cibule a trocha oleje
na její podušení. (Cibuli, nakrájenou na půlkolečka podusíme na
oleji a necháme vychladnout).
Postup: Suroviny dáme do pekárny v pořadí tekuté, sypké a zapneme program Těsto. Vykynuté těsto rukama propracujeme,
rozdělíme na asi 6 - 7 dílků, z každého vyválíme placku velkou
asi jako 1,5 dlaně a tu dáme vykynout na plech s pečícím papírem. Pak pomašlujeme vejcem, položíme na něj plátek anglické, hromádku dušené cibule, zasypeme strouhaným sýrem a ve
vyhřáté troubě (asi 180°C) upečeme.
Jsou výborné vlažné i studené.

Langoše jednohubky
Suroviny: 1 bílý jogurt, polohrubá mouka, sůl, jedlá soda
Postup: Do mísy vyklopíme bílý jogurt, prázdný kelímek dvakrát naplníme polohrubou moukou a přidáme do mísy, doplníme lžičkou jedlé sody a přiměřeně solí. Vypracujeme těsto, které se nelepí na mísu, vyklopíme na vál a vyválíme slabou placku. Formičkou nebo likérovou skleničkou vykrajujeme malá
kolečka a smažíme na pánvi ve větší vrstvě oleje. Potíráme česnekem rozmíchaným v kečupu a zdobíme nastrouhaným
sýrem. Výborné teplé i studené k vínu.

Kuřecí copánky
Suroviny: Kuřecí prsní řízky, oblíbené koření, olej, sůl, cibule,
anglická slanina
Postup: Den předem si tenké řízky naložíme do směsi oleje
a oblíbeného koření, aby nebyly suché.
V den přípravy řízky nakrájíme na co nejdelší proužky a vždy
ze tří upleteme copánek. K jednomu z těch tří proužků přichytíme proužek anglické a copánky si na začátku i konci upevníme párátkem. Uložíme je do vymazaného pekáčku na vrstvu
cibule a upečeme. Před podáním vytáhneme párátka.
Podáváme s bramborem a zeleninovým salátem.
Zdroj: internet

Připravila Petra Bartoníčková
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MLADŠÍ ŽÁCI – HALOVÝ TURNAJ V OSEKU 3. 2. 2013
V neděli 3. února se kluci z mladších žáků SK Březnice 1918 o. s.
zúčastnili dalšího fotbalového halového turnaje, který pořádal
FC Písek v hale v Oseku u Strakonic. Turnaje se zúčastnilo
8 týmů, hrálo se systémem každý s každým, 1x14 minut.
Výsledky SK Březnice 1918 o. s.:
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Klatovy 1898
- branky: Chlanda 2
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FK Junior Strakonice
- branky: Chlanda 2, Šafránek
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FC Písek
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FA Meteor Tábor
- branky: Burda, Češka
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Senco Doubravka
- branky: Chlanda, Vintr
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – TJ Tatran Sedlčany
- branky: Češka, Vintr
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FC MAS Táborsko
Konečná tabulka:
1. SK Senco Doubravka
2. FA Meteor Tábor
3. FC MAS Táborsko
4. FC Písek

18
14
14
13

2 : 1
3 : 2
0 : 2
2 : 4
2 : 4
2 : 8
0 : 9

5. FK Junior Strakonice
6. SK Březnice 1918
7. SK Klatovy 1898
8. TJ Tatran Sedlčany

7
6
6
3

Mladší žáci SK Březnice 1918 o. s. skončili s bilancí 2 výhry
a 5 porážek na konečném 6. místě. Nejmladším hráčem turnaje byl vyhlášen Lukáš Němec z SK Březnice 1918 o. s. Hráčům
nutno poděkovat za předvedené výkony, škoda vysokých porážek v posledních dvou zápasech, kdy jim již došly fyzické síly.

SK Březnice 1918
Vás srdečně zve na

Sportovní
taneční zábavu ,
která se uskuteční

16. března 2013

od 20 hod.
v Kulturním domě v Březnici .

O Vaši zábavu se bude starat
hudební skupina GOLF ORIGINAL.
Ve 20.30 h. vystoupí mažoretky
„PREZIOSO“ TJ SOKOL Blatná
a v průběhu zábavy budou vyhlášeny
výsledky ankety

„Sportovec města Březnice 2012“
Vstupné včetně místenky 100,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
– Papírnictví a tabák u Nuslů

Kluci odjeli z turnaje se spoustou zážitků, zahráli si proti
účastníkům vyšších soutěží, České žákovské fotbalové ligy
(FC Písek, FC MAS Táborsko) a krajských přeborů (ostatní
účastníci). Zároveň byli nadšeni z fotbalového prostředí v obci
Osek s 670 obyvateli, kde se nachází 2 travnatá fotbalová hřiště a hala s umělou trávou. Na turnaji nás reprezentovali –
J. Němec, D. Burda, V. Šafránek, J. Chlanda, M. Straka, K. Češka,
V. Dušek, J. Vintr, L. Němec.
Marek Petráň

MLADŠÍ ŽÁCI – HALOVÝ TURNAJ
V OSEKU 9. 2. 2013
Dalšího halového turnaje, v pořadí již pátého, se mladší
žáci SK Březnice 1918 o. s., zúčastnili v sobotu 9. února
v Oseku u Strakonic. Turnaj v místní krásné hale s umělým trávníkem pořádal Obecní úřad Vacov, v čele se
svým starostou a hlavním pořadatelem panem Kinkorem. Turnaje se zúčastnili kromě SK Březnice 1918 o. s.,
ještě FC Písek, FK Protivín, Šumavan Vimperk, TJ
Osek, Spartak Příbram a SK Vacov. Hrálo se systémem
každý s každým, 1x12 minut. Naši kluci s bilancí
4 vítězství, 1 remíza a 1 porážka skončili na konečném
výborném 2. místě.
Výsledky SK Březnice 1918 o. s.:
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Spartak Příbram
- branky: Chlanda 2
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Vacov
- branky: Hudeček 2, Chlanda 2, Burda
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FK Protivín
- branky: Burda, Češka, Hudeček, Král
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FC Písek
- branky: Hudeček
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – TJ Osek
- branky: Hudeček, Král, Vintr
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Šumavan Vimperk
- branky: Chlanda 2
Konečná tabulka:
1. FC Písek
16
2. SK Březnice 1918 o.s. 13
3. Šumavan Vimperk
12
4. Spartak Příbram
6

5. TJ Osek
6. FK Protivín
7. SK Vacov

2 : 0
5 : 0
4 : 1
1 : 2
3 : 0
2 : 2

5
3
1

Na turnaji nás úspěšně reprezentovali: D. Burda, V. Dušek,
K. Češka, P. Fiřt, D. Hudeček, J. Chlanda, D. Král, T. Majer,
J. Vintr.
Marek Petráň
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MLADŠÍ ŽÁCI – HALOVÝ TURNAJ V OSEKU 17. 2. 2013
Další halový turnaj, kterého se mladší žáci SK Březnice
1918 o. s. zúčastnili, byl v neděli 17. února opět v Oseku
u Strakonic. Turnaj v místní hale s umělým trávníkem
pořádal Obecní úřad Vacov, v čele se svým starostou
a hlavním pořadatelem panem Kinkorem. Turnaje se zúčastnili kromě SK Březnice 1918 o. s., ještě FC Písek,
FK Protivín, Šumavan Vimperk, TJ Osek, Spartak Příbram a SK Vacov. Hrálo se systémem každý s každým,
1x14 minut. Naši mladší žáci doplněni o dva mladší hráče z přípravky (J. Němce a V. Valtu) s bilancí 4 vítězství
a 2 porážky obhájili krásné 2. místo z minulého týdne.
Výsledky SK Březnice 1918 o. s.:
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Vacov
- branky: Češka, Chlanda, Valta

3 : 1

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FC Písek

0 : 1

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Šumavan Vimperk
- branky: Král 2

2 : 7

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – TJ Osek
- branky: Valta 2, Češka, Chlanda, Straka, Vinš

6 : 3

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – FK Protivín
- branky: Chlanda 2, Češka, Král

4 : 0

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Spartak Příbram
- branky: Chlanda 2, Češka, Straka

4 : 2

Konečná tabulka:
1. FC Písek
2. SK Březnice 1918 o.s.

16
12

5. TJ Osek
6. SK Vacov

5
3

3. Spartak Příbram
4. Šumavan Vimperk

12
11

7. FC Protivín

Na turnaji nás úspěšně reprezentovali: K. Češka, J. Chlanda,
D. Král, J. Němec, M. Straka, V. Šafránek, V. Valta, A.Vinš.
Marek Petráň

BŘEZNIČNÍ KYNOLOGOVÉ
INFORMUJÍ
V neděli 7. dubna 2013 zahajujeme další ročník
kurzů pro začátečníky a pokročilé.
Bližší informace a přihlášky na
www.zko-wbs.cz a na tel. č. 724 841 487.
Přijdte mezi nás naučit se ovládat své čtyřnohé kamarády.
Dále předkládáme program akcí v letošním roce.
Zkoušky:
15. 6. 2013 – IPO, 22. 6. 2013 – NZŘ, 5. 10. 2013 – IPO,
12. 10. 2013 – NZŘ
Bonitace Německých ovčáků: 25. 5. 2013
Účast na dětském dnu Města Březnice: 1. 6. 2013.
Klubové závody: 24. ročník „O putovní pohár města Březnice“ spojený s „Přeborem středočeského
kraje v kategorii IPO 3 se zadáním titulu CACT
a res. CACT“ 10. 8. – 11. 8. 2013.
Mistrovství ČR dle ZVV3: 14. 9. 2013.
Termín konání podzimního kurzu pro začátečníky a pokročilé bude upřesněn.
Více na internetových stránkách ZKO Březnice.
Jiří Kubát

1

Poděkování
Děkuji všem, kteří zimní soutěži BŘEZNICE 2013 věnovali svůj volný čas a podíleli se na její přípravě i průběhu.
Díky vám všem proběhla 1. zimní soutěž bez obtíží a byla
pro soutěžící skvělým zážitkem.
Děkujeme také všem sponzorům, díky kterým jsme mohli
zakoupit ceny pro vítěze a občerstvení pro zúčastněné mladé hasiče. Jsou to:
Město Březnice
Prodej uhlí – pan Pavel Haník
Voda-topení – pan Martin Češka
paní Zuzana Vaněčková
pan Pavel Bašta
pan Václav Jonák r.a. AREA
Za kolektiv mladých hasičů SDH Březnice S. Koňas
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
BŘEZNICE - První zimní soutěž
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!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

Dne 27. 1. 2013 jsme v KD Březnice uspořádali první zimní
soutěž pod názvem BŘEZNICE 2013. Závodní družstva se začala do našeho města sjíždět již v brzkých ranních hodinách.
Celkově k nám na soutěž zavítalo 11 družstev mladých hasičů
a to ze šesti sborů včetně domácí Březnice. Po chvilce drobných
příprav začalo zápolení v 8 disciplínách. Jako první si mladí
hasiči vyzkoušeli vázání uzlů, dále následovaly technické prostředky, hasící přístroje, topografie, hadicové kolo, zdravotní
příprava, štafeta jednic a v neposlední řadě test pozornosti.
V kategorii nejmenší tj. přípravka se na prvním místě umístilo
družstvo z Rožmitálu p. Třemšínem. V kategorii mladších
družstev se nejlépe umístilo družstvo z SDH Občov a domácí
Březnice obsadila taktéž pěkné druhé místo. Kategorii starších
družstev vyhrálo opět družstvo z Občova a naše Březnice obsadila šestou pozici. Velkým potěšením, jak pro organizátory, tak
pro soutěžní družstva, byla návštěva starosty města Březnice,
který společně s místostarostou OSH Příbram a starostou SDH
Březnice předal ceny pro vítěze. Ještě jednou děkujeme všem
zúčastněným družstvům a gratulujeme vítězům. První ročník
je ukončen a nám nezbývá než se těšit na ten příští pod názvem BŘEZNICE 2014.
S. Koňas, V. Váňová

Laserové Studio
M&A
Vám nabízí:
• Redukci váhy a objemu
bezbolestnou laserovou liposukcí
• Infračervené termohubnutí (sauna)
• Odstraňování celulitidy pomocí
ultrazvukového kavitačního přístroje
• Laserové odstraňování chloupků v obličejových
i ostatních partiích
• Vyhlazení vrásek pomocí galvanické žehličky
• Hloubkové čištění a regenerace pleti ultrazvukovou
špachtlí
• Hloubkovou regeneraci pleti fototerapií
• Důkladná masáž obličejových partií infračerveným
masážním přístrojem

Objednávky na tel. 608 450 975, 734 247 803

www.studio-ma.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů
v začátku snášky 178 Kč/ks

cena 149 – 170 Kč/ks

úterý 12. března 2013
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Prodeje se uskuteční: v

Případné bližší informace tel. 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719
Při prodeji slepiček – NOVÁ SLUŽBA – VÝKUP králičích
kožek – cena 22 – 35 Kč/ks

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.13 Milín

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Milín
Dlouhá Lhota
Láz
Rožmitál p. Třemš.
Věšín
Březnice
Mirovice

/před kulturním domem/
/na návsi/
/na návsi/
/vedle nákupního střediska/
/na návsi/
/parkoviště na náměstí/
/na náměstí/

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12 - 18 týd.
Chovní kohoutci
12 - 18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3 týd.
Moularden /kříženec pižmová + peking. kachny/
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1 - 3 týd.
Husy bílé
1 - 3 týd.
Husy landenské
1 - 3 týd.

3
. 201
4
.
6
ej 1
Prod

cena: 120 - 180,120 - 180,70 - 90,70 - 90,110 - 130,140 - 160,140 - 160,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331 / PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.! / gallusextra@centrum.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

Informace na tel. +420 728 873 970
www.rspalety.cz

KOUPÍM
ZEMĚDĚLSKOU PŮDU
V OKOLÍ BŘEZNICE
(orná, louka).
PLATBA V HOTOVOSTI IHNED.

Nerozumíte tomu nebo dokonce nevěříte?
Promluvte si s kvalifikovanými poradci.
Využijte zhodnocení peněz 150%
Pro osoby ve věku 35 let a starší umožňuje
zákon rozhodnout se pouze do 30. 6. 2013.
w w w. m o d r a p e n z e . c z

PŘEMÝŠLÍTE O HYPOTÉCE?
A nevíte, pro kterou společnost se rozhodnout?
Zeptejte se našich hypotečních specialistů, kteří
Vám poradí nejvýhodnější možnost
„šitou přímo Vám na míru“
Úroková sazba od 2,40% p.a.
Možnost refinancování stávající hypotéky.
Pro naši kancelář přijmeme kolegyně a kolegy
na pozici: POJIŠŤOVACÍ PORADCE
Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)

E-mail: asl@seznam.cz

PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv

Telefon: 602 294 706

Tel. 608 981 204, 777 988 898, allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

MÁTE NEJASNOSTI
V DŮCHODOVÉ REFORMĚ?

777 336 705
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Zemědělská společnost vyhlašuje výběrové řízení
na pozici:

Manažer podniku zemědělské prvovýroby
Náplň práce:
- Řízení změn v podniku zemědělské prvovýroby (RV, ŽV)
- Řízení lidských zdrojů podniku za účelem efektivního využití
- Péče o svěřený majetek společnosti – inventarizace,
zabezpečení údržby, apod.
- Realizace dalších potřeb společnosti – opravy, údržby,
investice
- Kontrola dodržování BOZP a PO
- Jednání a zastupování společnosti
Požadavky:
- VŠ, SŠ vzdělání – agronomický nebo zootechnický směr
- Praxe s řízením podniku min. 2 roky
- Orientace v zemědělské problematice (dotační programy,
apod.)
- Aktivní přístup a ochota řídit změny
- Řidičský průkaz sk. B
- Časová flexibilita
- Komunikativnost
Nabídka:
- Zajímavá a odpovědná seberealizace ve firmě se silnou
a stabilní pozicí na trhu
- Zajímavé platové ohodnocení
Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř:

Monika Kováříková - tel. 721 437 106, 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk
• servis klasických i LCD televizorů – svoz a odvoz zpět
k zákazníkovi
• prodej televizorů, LCD, LED – naše služby nekončí prodejem,
ale zboží dodáme do bytu, nastavíme, seřídíme antény
• prodej satelitních kompletů včetně montáže a sestavení
dle přání
• aktivace placených programů SKYlink
• při opravě zapůjčíme náš provozní sat přijímač nebo
.
LCD televizor
7 hod
9 – 1

262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 11 hod.
–
SO 9
tel. 731 489 362, 327 723 120

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 HLEDÁM pronájem bytu 1+0 nebo 1+1 v Březnici.

Max. cena včetně energií 5 000,- Kč. Podmínka přízemí nebo
výtah. Tel. č. 777 952 775.
 PRONAJMU

garáž u autobusového nádraží
v Březnici. Cena 20,- Kč za den. Tel. 602 124 563.

 P R O N A J M U nebytové prostory v Březnici na

náměstí. Tel. 728 739 015.

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete Váš životopis na e-mail:
mvagro@mvagro.cz
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
Filmový festival - EXPEDIČNÍ KAMERA

1. 3. pátek – vinárna v 19 hod.
ZABIJÁCKÁ KRÁSA: dva špičkoví paragladisté se snaží doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory světa K2
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA (2): australský dobrodruh putuje
sám na koňském hřbetu mnoho měsíců
z Mongolska přes Střední Asii do Evropy
CESTA DOMŮ: nejlepší freestylový trialista světa projíždí bikeové terény rodného
Skotska

3. 3. neděle v 18.00 hod.

DALŠÍ ROK
Drama, Velká Británie, 2010, české titulky
Kolem šastného manželského páru obíhají
nešastné a osamělé životy jejich přátel
a příbuzných. Jako jejich důvěrníci vidí do
jádra všech jejich zamotaných životů.
Režie: Mike Leigh
Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen, Oliver Maltman a další
Vstupné 49 Kč

Q

129 minut

Q

Přístupno od 12 let

10.30 - JAK VYCVIČIT DRAKA
Animovaný dobrodružný film, USA, 2010,
české znění
Dobrodružství se odehrává na drsném Severu,
který obývají Vikingové a spolu s nimi draci.
Vstupné 35 Kč

Q

94 minut

Přístupno

Q

17. 3. neděle v 18.00 hod.

SLEČNY Z VLČÍ
Drama, Polsko a Francie, 1979, české titulky
Příběh se odehrává koncem dvacátých let
minulého století v idylické scenérii venkovského statku ve východním Polsku, kde žije
pět slečen. Na statek se po mnoha letech
vrací Viktor, jemuž lékaři doporučili odpočinek.
Režie: Andrzej Wajda
Hrají: Daniel Olbrychski, Maja Komorowska,
Christine Pascal, Zbigniew Zapasiewicz a
další
Vstupné 44 Kč

Q

118 minut

Q

Přístupno od 12 let

20. 3. středa ve 13.30 hod.
odpolední představení pro širokou
veřejnost

27. 3. středa v 18.00 hod.

MARY A MAX
Animovaný snímek pro dospělé, 2009, české
titulky
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy
a polovina světa spojuje tento animovaný
příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela
odlišných lidí, kteří se znají jen prostřednictvím svých dopisů.
Režie: Adam Elliot
Vstupné 42 Kč

Q

92 minut

31. 3. neděle v 18.00 hod.

SEDM PSYCHOPATŮ
Kriminální komedie, Velká Británie, 2012,
české titulky
Dva kamarádi s pestrou minulostí se příležitostně živí krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům.
Režie: Martin McDonagh
Hrají: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Olga Kurylenko a další

6. 3. středa v 18.00 hod.

PROBUDÍM SE VČERA

Vstupné 44 Kč

LABYRINT

Komedie, Česko, 2012
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny uvědomí, že
jediná dívka, kterou miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
Režie: Miloš Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský
a další

Dětské představení:

Mysteriózní thriller, Česko, 2012
Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární
katakomby staré Prahy. Výprava do labyrintu středověkých chodeb se stává bojem
o holý život.
Režie: Tomáš Houška
Hrají: Lucie Vondráčková, Martin Zbrožek,
Jan Zadražil, Mary Coronado a další
Vstupné 44 Kč

Q

93 minut

Q

8. 3. pátek – vinárna v 19 hod.
SANDSTONE: film o lezení v pískovcových
stěnách severovýchodu Čech
SIBERUT: dobrodružný cestopis tří cestovatelů na ostrov mentawajských kouzelníků
HALLO EFFECT: dobrodružný kajakářský
film, který vznikal v nádherné přírodě severní Evropy – nejlepší kajakáři světa podnikají
dvouměsíční cestu v Norsku a Islandu
FOLI: o hudebních stylech a rytmech hudebníků Západní Afriky

10. 3. neděle v 18.00 hod.

ÚTĚK
Drama, Francie, 2009, české titulky
Mousse a Louis jsou mladí, krásní, bohatí a
zamilovaní. Jejich život ale ovládly drogy.
Jednoho dne se předávkují a Louis umírá.
Režie: François Ozon
Hrají: Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy,
Pierre Louis - Calixte, Claire Vernet a další
Q

90 minut

12. 3. úterý

Q

Q

120 minut

Q

Přístupno od 16 let

KINOHRANÍ

9.00 - KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA,
Vstupné 9,- Kč
Hodinové pásmo oblíbených pohádek o krtkovi.

20. 3. středa v 18.00 hod.

LÁSKA
Romantické drama, Rakousko, Francie,
2012, české titulky
Staří manželé Georges a Anne jsou učitelé
hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se
prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, je náhle vystaveno
těžké zkoušce. Film byl oceněn v letošním
roce Oscarem za nejlepší cizojazyčný film.
Režie: Michael Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert a další
Vstupné 49 Kč

Q

125 minut

Q

Q

109 minut

Q

Přístupno od 12 let

6. 3. 2013 středa v 9.00 hodin –
Pohádkové tajemství
Připravujeme:
Kuře na švestkách (7. 4.)
Sněhurka: Jiný příběh (14. 4.)
Nadějné vyhlídky (28. 4.)

Přístupno

Přístupno od 12 let

Filmový festival - EXPEDIČNÍ KAMERA

Vstupné 42 Kč

Vstupné 30 Kč

Přístupno od 12 let

Q

Přístupno od 12 let

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.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 3. Maškarní bál pro děti
KD Q 14.30 hod.
2. 3. Koncert ORBIS TRIO
Reprezentační sál MěÚ
Q 19.00 hod.
21.00 hod.

24. 3. neděle v 18.00 hod.

2. 3. Oldies KD

ATLAS MRAKŮ

9. 3. Ples pro Pampelišku
KD Q 20.00 hod.

Mysteriózní, sci-fi film, Německo, USA,
Hong Kong, 2012, české titulky
Filmová adaptace románu Davida Mitchella
vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po
postapokalyptickou budoucnost.
Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy
Wachowski
Hrají: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim
Sturgess, Hugh Grant, Halle Berry a další
Vstupné 54 Kč

Q

164 minut

Q

Přístupno od 12 let

Q

16. 3. Sportovní zábava
KD Q 20.00 hod.
19. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna Q 16.30 hod.
22. 3. Oldies KD

Q

21.00 hod.

26. 3. Tajuplná Indonésie
KD Q 17.00 hod.
30. 3. Kačeři KD

Q

20.00 hod.
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