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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prahu pro většinu z nás nejkrásnějšího měsíce
v roce, kdy se příroda s plnou vervou ujímá své vlády
a přináší nám nespočet barevných variací jara, pokračujeme s přípravou, ale i vlastní realizací mnoha projektů.
V rámci revitalizace nábřeží po úklidu vytěžených ploch
již začínáme s výsadbou nových stromů. I budova polikliniky již postupně odhaluje svoji finální podobu, obdobně
je tomu u nové střešní krytiny na staré poliklinice.
Na zahájené stavbě sběrného dvora se již též rýsuje budoucí uspořádání, u rekonstrukce náměstí jsme ve fázi
výběrového řízení stejně jako u oprav soch na mostě či
objektu staré pošty. Začátkem května budeme znát i výsledek ankety ohledně provozování školní kuchyně, kdy
budeme akceptovat většinové stanovisko rodičů. Na dubnovém zastupitelstvu byl projednán i záměr odkoupení
objektů „staré zbrojovky“ včetně pozemků od insolvenčního správce. Většina zastupitelů souhlasila se záměrem
odkoupení, tak i s následným využitím části objektu pro
potřeby technických služeb našeho města. Zároveň jsme
požádali krajský úřad o bezúplatný převod budovy bývalé „Kovácké školky“ včetně přilehlých pozemků.
V tomto měsíci předloží hodnotící komise návrh radě
města ohledně přidělení prostředků na podporu činnosti
jednotlivých organizací. Zastupitelé zároveň vyčlenili
v rámci ročního rozpočtu finanční prostředky, které mohou jednotlivé organizace získat navíc na základě odve-

dené pracovní činnosti ve prospěch města. Zástupci organizací již mohou podávat žádosti přes podatelnu, kde
obdrží i veškeré informace.
Jsem rád, že naše každodenní úsilí, náročná příprava
a odvedená práce přináší postupně své výsledky. A tak
s potěšením mohu zveřejnit, že jsme uspěli i v dalším
grantovém řízení. A to v projektu Státního fondu životního prostředí - Omezování rizika povodní, prioritní osa
1.3.1. v jehož rámci bude, kromě jiného, v plném rozsahu zrealizován městský rozhlas v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 3 626 605,- Kč, se spoluúčastí města ve výši 15%.
Závěrem bych Vás společně s dětmi rád pozval dne
30. dubna od 18.00 hodin na Stráž, kde bude probíhat
neformální oslava příchodu jara – pálení čarodějnic.
Město Březnice ve spolupráci s Nadačním fondem Bozeň
a dalšími spolupořadateli, i s hudebním doprovodem
březnické skupiny Přescent, a spolu s Vámi, jistě vytvoří příjemné prostředí i pro početnou delegaci z partnerského města Lindow.
Následující den – první květnové odpoledne si jistě
zpříjemníme při poslechu Rožmitálské venkovanky při
tradičním koncertu pod májkou na náměstí, který začíná od 14,00 hodin.
Vážení občané Březnice, přeji Vám mnoho krásných
a prosluněných květnových dnů a při různých setkáních
Vám přeji hlavně dobrou pohodu.
Jiří Štěrba
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Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 17. 4. 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 13. 3.
2012 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 23. 3.
2012.
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 28. 3. 2012.
4. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 2. 4. 2012.
5. Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 3. 4. 2012.
6. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 4. 4. 2012.

Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 2 (Teska, Bartoníček)
Návrh usnesení byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p. č. 21/12 o výměře 116 m2
za cenu 457,- Kč/m2 v k. ú. a obci Březnice manželům J. a I. H.
Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města
od 21. 12. 2011 do 6. 1. 2012. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

III. Zastupitelstvo města souhlasí:

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Harmonogram provozu koupaliště na rok 2012 dle přílohy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
2. Aby digitalizace kina byla zařazena do rozpočtu města na rok
2013.
Pro: 11, proti: 3 (Bartoníček, Teska, Fořtová), zdržel se: 1 (Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.
3. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie uzavřenou mezi Městem Březnice a Městem Rožmitál pod Třemšínem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 11, proti: 3 (Bartoníček, Teska, Bendová), zdržel se: 1 (Beran)
Návrh usnesení byl přijat.
4. Podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o bezúplatný převod nemovitosti č. p. 440 (bývalá Mateřská škola),
parcelní číslo st. 960/3, nemovitosti parcelní číslo 960/3 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 752 m2 a nemovitosti parcelní
číslo 960/2, zahrada, výměra 4679 m2, zapsané na LV 1347
v k. ú. Březnice, obec Březnice, okres Příbram.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
5. Odkoupení areálu firmy Dřevospol spol. s r. o., Březnice,
Obránců míru 95, dle přílohy, za cenu 4.900.000,- Kč do vlastnictví města Březnice a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s insolvenčním správcem Ing. Fr. Svobodným.

1. Se zachováním provozu kina.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Štěrba)
Návrh usnesení byl přijat.
2. Se záměrem města požádat o bankovní úvěr v částce
10.000.000,- Kč.
Pro: 12, proti: 2 (Teska, Bartoníček), zdržel se: 1 (Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Přijetí dotace ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
akci „č. 3393 - Kino Březnice – dodávka zařízení digitální projekční technologie DCI 2K“ ve výši 300.000,- Kč. Zastupitelstvo města neschvaluje uvolnění finančních prostředků v celkové částce 3.044.655,60 Kč včetně DPH na akci „č. 3393 - Kino
Březnice - dodávka zařízení digitální projekční technologie DCI
2K“ z rozpočtu města.
Pro: 11, proti: 4 (Teska, Bartoníček, Bendová, Fořtová),
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Nepivoda Jiří v. r.
Bartoníček Stanislav v. r.

Revitalizace nábřeží. Foto F. Slaník

Dne 19. 4. 2012 proběhla v našem městě humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.
Množství sebraného materiálu bylo nad naše očekávání.
D Ě KUJ E M E V Š E M , K T E Ř Í P Ř I S P Ě L I .
Pinkavová Marcela, předseda bytové a sociální komise

5/2012

Z MĚSTA

BŘEZNICKÉ NOVINY

3

Vážení starostové obcí a měst,

Město BŘEZNICE
hledá
provozovatele
občerstvení
na koupališti

rádi bychom Vašim prostřednictvím předali informaci
občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009
poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.

se zahájením provozu
od 23. června 2012

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný
zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na
osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby.

Předpoklad naplnění požadavků Města Březnice
spočívá ve shodě zejména
v těchto hlavních bodech:
– zajištění veškerého vybavení provozovny
provozovatelem,
– živnostenské oprávnění a praxe v oboru,
– zahájení provozu je plánováno
od 23. června 2012,
– zájemci mohou podávat nabídky
na podatelnu MěÚ
do 31. 5. 2012 do 12.00 hodin
Vodovod a elektřina v místě.
Provozovateli bude pronajat pozemek
o výměře provozovny.
Jiří Štěrba v. r., starosta

Město Březnice – odbor kultury,
Pivovar Herold
a Baráčnická obec „Bozeň“
Vás srdečně zvou na tradiční

KONCERT
POD MÁJKOU
1. května 2012
ve 14 hodin
na Náměstí Březnice
K poslechu a tanci hraje

ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není
aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek
na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena1 .
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského
kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí
a měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“,
po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu
evidence pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení
čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje
právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO
1) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
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Vážení rodiče!

Vážení spoluobčané,

Dne 29. 5. 2012 se bude v reprezentačním sále
MěÚ Březnice konat slavnostní přivítání nových
občánků města do života.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 10. 2011 do 10. 4. 2012) zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku k vítání dětí.

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
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci
- pomoc při přesunu na lůžko

20,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.

Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.

B) pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při použití WC
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty

20,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.

Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo na
matrice MěÚ nejpozději do 18. 5. 2012.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program a drobné
dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že
spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte - datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

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

Významné životní jubileum oslavili
80 let – Miloslav STUPKA
Březnice 132
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 14. 4. 2012 oslavili
40 let společného života
manželé Trägerovi z Kletic.
Do dalších let mnoho zdraví a štěstí
přeje rodina

C) poskytnutí stravy
- dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
- dvojice
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

9,-Kč/denně
10,-Kč/denně
20,-Kč/hod.
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

Dne 13. 4. 2012 uplynulo 7 let,
kdy nás opustil tatínek
a dědeček, pan Karel Sýkora.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova

Dne 18. 5. tomu bylo pět let
co nás po zákeřné nemoci opustil
pan Jan Kristek.
Stále vzpomínající rodiny
Kritkova, Stupkova
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
KVĚTEN
1. 5. 1850 purkmistr Pindl, stavitel Jan Fürst a kominický
mistr Josef Ječný podali zprávu o požární revizi
měš anských domů a navrhli nutná opatření
k odstranění závad (před 162 lety)
6. 5. 1784 konala se v Klementinské koleji v Praze dražba
knih, svezených sem ze zrušených jezuitských
klášterů, což předem oznámeno krajskou kurendou všem obyvatelům Prácheňského kraje (před
228 lety)
10. 5. 1847 se narodil Ing. Rudolf Keclík, autor vzpomínek na
starou Březnici a mecenáš města (před 165 lety)
16. 5. 1862 k oslavě jmenin Hanuše z Kolovrat uspořádána
v Dobré Vodě střelba do terče, kterou překazil
prudký liják (před 150 lety)
18. 5. 1895 napadlo tolik sněhu, že zůstal ležet (před 117 lety)
19. 5. 1914 byla pochována na březnickém hřbitově do hrobu
č. 260 loutkářka Arnošta Kopecká, která zemřela
ve věku 72 let v domku čp. 54 na Dolních Valech
(před 98 lety)
20. 5. 1941 zabavování stolů, židlí a nábytku pro německé
děti, ubytované v zámku ve Lnářích (před 71 lety)
28. 5. 1818 České muzeum v Praze obdrželo dopis od Josefa
Marii z Kolovrat, že tento mu odevzdává starou
knihovnu, nalézající se ve věži zámku v Březnici,
kterou zdědil po strýci Janu z Kolovrat - předáno
96 vzácných pergamenových rukopisů a 379 tisků (před 194 lety)
27. 5. 1942 bezprostředně po spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byli
všichni muži z civilní a požární ochrany - CPO povoláni na březnickou radnici za účelem rozestavění hlídek a zároveň byl vyhlášen vyjímečný
stav nad celým Protektorátem Čechy a Morava
s omezeními pro všechny občany (před 70 lety)
30. 5. 1893 pobýval na „Zelené“ akademický malíř Karel Liebscher, který ve městě a okolí kreslil ilustrace pro
dílo Hrady a zámky A. Sedláčka (před 119 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů 1966 – 1975
Alena Heverová

BUJNÁ OSLAVA PŘÍCHODU
JARA před 290 lety
Veselá březnická chasa oslavila příchod jara a měsíc
máj v roce 1722 opravdu bujně.
Při stavění máje městští i přespolní mládenci se dopustili při truňku piva „nepříkladných excesů“ a při běhu
ze světnice po schodech dolů jirchářský tovaryš Franc
Richter s druhým tovaryšem ševcovským Tomášem Křížem Píseckým, malému děvčátku souseda nohu zlomili.
Za tuto ztrast museli zaplatit 4 kopy felčarovi podle
uznání. Mládež tropila také neslušné noční křiky a povyky. Běhala po městě, potloukala na okna sousedům
a do studnice na náměstí proti panu purkmistru Čížkovi
shodila díl obruby. Viníci ztiženi arestem museli vyprázdnit studnu, znovu osadit obrubu a při opakování
jim pohroženo těžším trestem a pokutou.
Máje potom zakázány stavět.
Březnický kulturní přehled květen 1971 Ludvík Fürst
Alena Heverová
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GALERIE LUDVÍKA KUBY 2012
Stálá výstava v 53. sezóně představuje
obrazy Ludvíka Kuby z Březnice, zátiší,
portrétní, figurální a krajinářskou kresbu
i malbu s impresionistickým nádechem.
Vystavená díla vznikala v letech 1895 –
1945, jsou uspořádána tematicky ve čtyřech místnostech podle scénáře PhDr. Milady Novákové. Většinu vystavených obrazů nakoupila Městská spořitelna v Březnici na počátku 20. století a v roce 1959 je
věnovala Státní spořitelna městu. Tak
vznikl základ současné sbírky.
Město má ve svých sbírkách obrazy dalších umělců - Aloise
Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Raffaela Schustera a Anny
Sequensové, které je možné částečně shlédnout ve výstavním
a koncertním sále státního zámku Březnice.
Otevřeno:
V. a IX.
VI., VII., VIII.

út – ne:
út – ne:

9 – 12
9 – 12

13 – 16 hod.
13 – 17 hod.

(v jiných termínech je možná prohlídka v otevírací době zámku
a po domluvě na telefonu 724 996 684)

zavřeno: pondělí
Městské muzeum v Březnici – květen - září 2012:
badatelské dotazy zasílejte: e-mail: galerie@breznice.cz
nebo telefonujte na číslo 724 996 684.
Alena Heverová

PAMĚTI MĚSTA A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník II. číslo 2. – 3. říjen 1925

Malovcové z Chejnova 1506 – 1547
Václav Zmrzlík ze Svojšína, poslední držitel Březnice téhož rodu,
prodal roku 1506 dědictví své Březnici; zámek se sedmi dvory poplužními, zejména těmito: dvůr pod zámkem, dvůr v Radeníně, dvůr
v Bubovicích, dva dvory na Zlívě, dvůr ve Slavětíně, městečko celé,
tudíž domy, krčmy i dvory kmetcí s mlýny se třemi mlynáři pod týmž
městečkem, na kterýchžto mlýnech seděl Dub, Mašek a Jan Kapounek, se třemi mlýny pod vsí Leleticemi, mlýn v Bubovicích, Volenicích a Voslích, vesnice celé s dvory kmetcími s platem v Piňovicích,
Boru , Počáplích, Hudčicích, Martinicích a Miřetíně; dvory kmetcí
osedlé i půsté, což tu měl, s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky,
kurami, vejci, robotami, vospy; s koudelním, husami, s podacím kostelním v Bubovicích s vší zvolí a plným panstvím Zdenku Malovcovi
z Chejnova a na Vimperce za 4500 kop grošů českých.
Zdeněk Malovec sídlil na Vimperku; Březnici spravoval svým úředníkem. Zemřel roku 1512, zanechav vdovu Kateřinu, pak syny Jana
a Petra, kteří se o děditví rozdělili. Petrovi dostala se za podíl Březnice.
Za Malovců přikoupen od Jana Drahenického z Rástel mlýn s platem,
ležící pod vsí Počáply, na kterém sedí Jan Šídlo mlynář; za 165 grošů
českých; neznámého pak roku přikoupena k Březnici od Adama
z Rožmitála ves Vacíkov s příslušenstvím za 180 kop grošů českých.
Petr Malovec účastnil se velmi činně povstání stavů českých proti
králi Ferdinandovi I., za pokutu proměněna Březnice z dědičného
majetku v léno s povinností, sloužiti v čas potřeby na svůj náklad se
šestiozbrojenými jezdci, s dalšími závazky a uložen mu mimo to trest
4000 kop grošů českých. Petr závazlů oněch nedodržel; jmenovitě prý
se vzdálil bez dovolení králova ze zámku, chtěje nějaký poklad vyzvednouti - následkem toho odňata mu Březnice, a král Ferdinand prodal
jí Jiříkovi Lokšanovi z Lokšan za 7500 kop grošů českých.
Také z doby Malovců chybí nám podrobnější místní zprávy. V tu
dobu veden tuhý spor o politická práva a práva vaření piva mezi
šlechtou a městy, který mnohdy ve zřejmou válku vypukl, jako ku
příkladu roku 1520, kdy tvrz Tochovice, na níž přechováváni lupiči
a kradené městské zboží, byla od Pražanů mocí dobyta a vypálena.
Alena Heverová
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PAMPELIŠKA

9. května 510, 262 72 Březnice • tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz • mcpampeliska.breznice@seznam.cz

KVĚTEN 2012
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí, středa, pátek 9.00 –
12.00 hod.
NOVĚ: herna úterý a čtvrtek již od 8.00 do 12.00 hod.
pondělí
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro pokročilé ze Zuzanou Klímovou
od 17.00 hod. JUDO PRO DĚTI s Karlem Křížem – v prostorách
posilovny Muscle Factory
úterý
od 10.00 hod. SVAČINKA A ČTENÍ POHÁDKY OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
od 10.00 hod. DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší
od 17.00 hod. JUDO PRO DĚTI s Karlem Křížem – v prostorách
posilovny Muscle Factory
od 17.30 hod. BŘIŠNÍ TANCE – pro začátečnice s Blankou Němcovou
pátek
od 16.00 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky se Zuzanou Klímovou
– 1. skupina
od 17.30 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky se Zuzanou Klímovou
– 2. skupina
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé se Zuzanou Klímovou

Mimořádné akce
2. 5. od 8.00 hod. Korálková dílna – výroba netradičních náušnic
3. 5. od 10.00 hod. Přednáška HERO
• ochutnávka a prezentace výrobků firmy HERO CZECH
3. 5. od 15.30 hod. Výtvarné tvoření pro děti s paní Bartoníčkovou
10. 5. od 9.00 hod. Homeopatie - přednáška II.

10. 5. od 15.00 hod. Výtvarná dílna pro děti ke dni matek
• výroba dárečků pro maminky ze samotvrdnoucí modelíny
12. 5. od 9.30 do 10.30 hod. Férová snídaně v Březnici
• připravte si snídani vyrobenou z fairtradových surovin a přij te
s námi společně posnídat do konventu (vchod vedle kostela)
• více informacích naleznete v samostatném článku nebo na plakátech
13. 5. od 15.00 hod. KOLA, KOLEČKA anebo Velký závod na
malých strojích – cyklistické odpoledne plné soutěží na stadionu
Březnice, ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi Kulturní Gang Březnice a Bike Club Brdy.
15. 5. od 9.00 do 11.00 hod. Návštěva MC Rozmarýnek
• přij te s námi pozdravit MC ROZMARÝNEK, ochutnat svačinku
od maminky a od 10.00 shlédnout krátké divadélko od IVY
22. 5. od 10.00 hod. Výroba ozdobných kolíčků pro NEDOKLUBKO
• Účastníme se projektu Mámy pro mámy
(www.mamypromamy.blogspot.com, který je nejrozsáhlejším projektem občanského sdružení Nedoklubko. Díky tomuto projektu se daří
rodičům po předčasném narození dě átka předávat pomocí drobných
dárečků poselství, že nejsou na své trápení sami a že i takto těžké chvíle mohou překonat a radovat z miminka.
31. 5. od 16.00 hod. Autopatie – přednáška s Mgr. Libuškou
Fořtovou
• přij te se seznámit se „staronovou“ celostní léčbou a samoléčbou
chronických nemocí i těžkých onemocnění…
Připravujeme: den dětí 3. 6. od 15.00 hod., neckiáda 16. 6.,
piknik v zámeckém parku, znakování miminek
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován:

NOVÁ SLUŽBA MC PAMPELIŠKA Březnice pro rodiny s dětmi
Od května začne v rámci projektu „MC Pampeliška jako nízkoprahové centrum poradenské, vzdělávací a informační v oblasti rodiny
a rodičovství“ fungovat e-mailové poradenství pro rodiče
z oblasti rodinného práva a pracovního práva.
Spolupracující odborníci budou odpovídat na vaše e-mailové dotazy
týkající se práv a povinností rodičů a dětí, manželství, návratu do
zaměstnání po rodičovské dovolené, povinnosti zaměstnavatelů vůči
rodičům s dětmi apod.
Dotazy by se tedy měly týkat problémů, které mohou nastat v životě rodiny a odpovědi by měly pomoci rodičům situaci vyřešit, popř.
poskytnout základní informace, jak situaci řešit, vč. případného
kontaktu na další odborníky.
Nebudou řešeny dotazy z oblasti trestního práva, majetkových sporů, občanských sporů, exekučních procesů apod.
Dotazy zasílejte na adresu: mcpampeliska.breznice@seznam.cz
a do předmětu zprávy napište: PORADNA.
Dotazy nezodpovídáme telefonicky ani písemně, pouze elektronickou
formou. Odpovědi vyjadřují právní názor našich externích spolupracovníků. Odpově by vám měla být doručena zhruba do měsíce.
PORADNA JE BEZPLATNÁ.
P ř i p o m í n á m e , že každý den dopoledne (9.00 – 12.00 hod.)
funguje volně otevřená herna.
Rodiče /prarodiče či jiné členy rodiny/ s dětmi srdečně zveme k návštěvě.
Můžete využít vybavení, které nebývá běžnou součástí vybavení
domácností a vašim dětem umožní rozvíjet se v jiném než domácím
prostředí, účastnit se nabízených aktivit a navázat kontakt s vrstevníky v doprovodu své rodiny.
Najdete u nás bazén s terapeutickými míčky a skluzavkou, hmatové
stěny, trampolínu, kuchyňku pro holčičky, montážní pult pro kluky,
odstrkovadla, kočárky a další hračky, grafomotorické pomůcky, netradiční cvičební pomůcky, hudební nástroje. Další herní prvky jsou
na přilehlé zahradě - nově vás zveme na venkovní trampolínu.

Během otevírací doby mají rodiče možnost získat informace z oblasti péče o dítě, výchovy a výživy dětí, těhotenství, porodu apod. Zároveň je herna místem, kde mohou sdílet své zkušenosti, ale i problémy. Můžeme vám pomoci najít prvotní informace, jak případný problém vyřešit za pomoci odborníků.
Rodičům nabízíme bezplatný přístup na internet, využití PC, tiskárny, kopírky i skeneru za symbolický poplatek (např. při vyhledávání
pracovního uplatnění po rodičovské dovolené, psaní žádosti či životopisů, vyhledávání odborníků apod.). Nabízíme také řadu přednášek, kurzů a besed, kde mohou rodiče získat nové informace, poznatky a dovednosti, které lze následně uplatnit v praktickém životě
(např. po návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání).
V provozní době herny je možné domluvit příležitostné - krátkodobé
hlídání dětí.
P r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v á n z d o t a c e : Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Nastává doba výletů, prázdnin a některé věci z naší „půjčovny“
by se vám mohly hodit.
Za symbolický poplatek si mohou rodiče v MC zapůjčit předměty potřebné
v určitých etapách života dětí a nechtějí /nebo nemohou/ si je pořídit. Tato
služba je opět přístupná jakémukoliv zájemci.
Krosnička na záda na nošení dětí:
vratná záloha ve výši 1.000,- Kč, poplatek za půjčení: člen MC 20,- Kč/den,
nečlen MC 40,- Kč/den
Vozík pro přepravu dětí za kolo:
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí, dále jako kočárek do terénu i města) / Vratná záloha ve výši 3.000,- Kč, poplatek za půjčení: člen
MC 80,-Kč/den, nečlen MC 100,-Kč/den
Cestovní postýlka: Vratná záloha ve výši 500,- Kč, poplatek za půjčení:
člen MC 20,- Kč/den, nečlen MC 40,- Kč/den
Kyblík na koupání dětí: Vratná záloha: 300,- Kč, poplatek za půjčení:
člen MC 10,- Kč/den, nečlen MC 20,- Kč/den
nebo 100,- na měsíc/člen, 200,- na měsíc/nečlen
Šátek na nošení dětí: Vratná záloha: 500,- Kč, poplatek za půjčení: člen
MC 20,- Kč/den, nečlen MC 40,- Kč/den
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FÉROVÁ SNÍDANĚ V BŘEZNICI
POCHLUBTE SE SVOJÍ BUCHTOU!
12. 5. 2012 se slaví Světový den pro Fair Trade společnou snídaní.
Férová snídaně je happening na podporu fair trade.
Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je
svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Loni snídalo 2500 lidí ve 41 městech.
Přidejte se k nim letos i vy a posnídejte společně s námi,
vašimi známými, rodinou, sousedy nebo kamarády!

Letos totiž snídáme i v Březnici
12. 05. od 9.30 do 10.30 hodin
v konventu (vchod vedle kostela)
Co si na snídani přinést?
Myšlenka Férové snídaně je jednoduchá:
• sejděte se a společně posnídejte fairtradové a lokální suroviny, ochutnejte výtvory souseda…
• fairtradové suroviny a dobroty můžete koupit ve specializovaných prodejnách (např. Slunovrat Příbram a další prodejny
v Příbrami)
• můžete ale také upéct buchtu z medu od místního včelaře,
domácích vajíček nebo namazat chleba s marmeládou z jahod
z vaší zahrádky či sýrem nebo máslem od místního farmáře –
lokální suroviny se dobře kamarádí s těmi fairtradovými
• fairtradová káva/čaj bude připravena

C o j e Fa i r t r a d e ?
• Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu,
jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Fairtradový výrobek poznáte například podle certifikační známky Fairtrade® (viz obrázek). Výrobcům fair trade
nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se
z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost.
• Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost
prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se
zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.
• Koupí výrobků s označením fair trade vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili a zároveň dáváte svůj hlas jinému, spravedlivějšímu, způsobu obchodu.
• Na snídani budou k dispozici informační letáčky o obchodu
Fair trade a produktech
Hlavním pořadatelem je česká nevládní organizace NaZemi,
uspořádání snídaně v Březnici se ujali:
Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Kulturní gang Březnice, o.s.
za pomoci a podpory odboru kultury města Březnice.
P Ř I J Ď T E P O S N Í DAT J I N A K !

KULTURNÍ GANG BŘEZNICE,
O.S.
MATEŘSKÉ CENTRUM
PAMPELIŠKA BŘEZNICE
BIKE CLUB BRDY BŘEZNICE

www.kolaproafriku.cz

ZVOU VŠECHNY PŘÍZNIVCE KOL
na cyklistické odpoledne

„Jsou na světě místa, ke kterým se můžete přiblížit jen
pěšky nebo na kole. V Africe jsou pro děti obtížně
dostupné i školy. Darováním opotřebovaného jízdního kola
to můžete změnit … „

KOLA, KOLEČKA 2012

Kromě samotné organizace sběru kol a vytvoření sítě
sběrných míst u nás společnost
Kola pro Afriku, o. p. s. spolupracuje s anglickou
organizací na vzdělávacím projektu v Gambii
pro místní mechaniky, učitele a studenty.
Pomáhá vzniku servisních dílen v Africe, které budou
zajišovat dobrý technický stav kol.
Tím pomáhá také novým pracovním možnostem
a také zabraňuje tomu, aby se z darovaných kol stalo
v Africe smetiště.
Rozhodli jsme se také zapojit a zorganizovat v Březnici
sběr kol.

• závody na odstrkovadlech, tříkolkách
a kolech pro děti všech věkových kategorií

Chcete-li v projektu pomoci i vy – stačí málo –
přinést pro vás již nepotřebné jízdní kolo
(ideální jsou kola horská, trekingová,
širokoplášová i jiná)
na cyklistické odpoledne KOLA, KOLEČKA.
DĚKUJEME.

aneb VELKÝ ZÁVOD
NA MALÝCH STROJÍCH

• závod pro dospělé
(rodiče i prarodiče)
i rodinný štafetový
závod
• malá odměna
pro každého závodníka,
ceny pro výherce

NEDĚLE 13. 5. 2012 od 15 hodin
ST
ADION BŘEZNICE
TA
STARTOVNÉ V KAŽDÉ KATEGORII: 20,- Kč
P O D P O Ř I L I N Á S : MĚSTO BŘEZNICE,
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA, BESIP PRAHA

S e ř i  t e b r z d y, p r o m a ž t e ř e t ě z y, n a l e š t ě t e
sedla a PŘIJEĎTE! TĚŠÍME SE NA VÁS
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ZŠ / VOŠ a SOŠ

ŽÁCI 5. TŘÍD ZŠ BŘEZNICE
vzpomínali na II. světovou válku
V měsíci březnu jsme se ve škole učili o 2. světové válce. Seznámili jsme se s řadou příběhů, které se odehrály
v okolí Březnice. Vyprávěli jsme si o hájovně na Dědku,
o neštěstí rodiny Dlabačů, příběh ing. F. Lízla a o jiných
válečných tragédiích. Seznamovali jsme spolužáky s příběhy, které nám vyprávěli dědové, babičky, pradědové
a prababičky nebo které jsme vyčetli v knihách.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Březnice, Rožmitálská 340
V březnu a dubnu se v rámci projektu „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na
VOŠ Březnice“, reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0018
a ve spolupráci s partnerem VŠERS, o. p. s. konaly odborné semináře na téma HISTORIE EU, přednášel Ing.
Jiří Dušek, Ph.D. a APLIKOVANÁ INFORMATIKA,
přednášel Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Obou seminářů se
zúčastnilo více než 100 studentů, jak dálkového, tak
i prezenčního studia. Konaly se v přednáškovém sále
naší školy, který byl financován z projektu „Zřízení
kongresového centra, modernizace odborných učeben,
zřízení internetové sítě a intranetu, zřízení výtahu“,
tento projekt byl realizován v roce 2009 a byla na něj
poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS Střední Čechy.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na seminář v cizím jazyce (ANJ) Ochranna a tvorba životního prostředí, který se uskuteční 3. 5. 2012 také v přednáškovém sále
naší školy.

O 2. světové válce nám přišla povídat také paní Forejtová, které gestapo zatklo tatínka – pana Kolofu, který
byl velitelem hasičů v Březnici. Její tatínek byl vězněn
v koncentračním táboře Terezín a bohužel zemřel půl
hodiny před tím, než byl tento tábor osvobozen.
Vyprávění nás velice zaujalo a jsme rádi, že nám přišla
o svých zážitcích a vzpomínkách z 2. světové války povídat. Chtěli bychom p. Forejtové ještě jednou za její návštěvu ve škole poděkovat a poděkovat také všem, kteří
chodí v květnových dnech na hřbitov a položením květiny vzpomenou na oběti války.
Ladislav Sejkora, Kryštof Dostálek
5.b ZŠ Březnice

Dne 28. června 2012 proběhne v KD
od 18 hodin

tradiční pořad

„DĚTI DĚTEM“

k slavnostnímu zakončení školního roku.
Obracíme se na březnické občany,
aby podpořili tuto akci formou sběru papíru
během měsíce května (na rampu u školní jídelny)
a zároveň je srdečně na tento pořad zveme.
Žáci ZŠ Březnice
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3. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE „FINANČNÍ GRAMOTNOST“
Ve dnech 9. 1. 2012 až 15. 3. 2012 proběhl na naší škole již 3. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ pro žáky základních a středních škol pořádaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž je určena žákům všech základních a středních škol
na území České republiky a probíhala ve dvou kategoriích dle ročníku školy
(I. kategorie: žáci 6. – 9. ročníků ZŠ, 1. – 4. ročník
osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií,
II. kategorie: 1. - 4. ročník SŠ a SOU, 5. - 8. ročník osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročník šestiletých gymnázií).
Soutěže se zúčastnilo celkem 74 studentů naší školy ze
třetích a čtvrtých ročníků.
Soutěž je organizována jako více kolová (školní,
okresní, krajské a celostátní kolo), kdy do okresního
kola postupují tři nejlepší studenti z jedné školy z celkového počtu. Záleží na správnosti a rychlosti odpovědí.
Na prvním místě se ve školním kole umístil Jakub
Hnízdil ze 4. AV, na druhém místě se umístil Tomáš
Ronn ze 4. AV a na třetím místě se umístil Lukáš Bára
ze 4. AV.
V okresním kole se toto tříčlenné družstvo umístilo na
pěkném druhém místě.
V dnešní době chybějící základy finanční gramotnosti
často způsobují, že se lidé zadlužují a předlužují, což
mnohdy končí osobními, pracovními a rodinnými tragédiemi a současně to vede k sociálnímu vyloučení. Předlužení občané bývají obtížně zaměstnatelní a stávají se

MÁME VĚDOMOSTI
A NEBOJÍME SE JE POUŽÍT
Ve středu v podvečer jednadvacátého března školním sálem
hýřili spolužáci znalostmi z češtiny, filmu, sportu, zeměpisu,
dějepisu, ale i například zkušeností z kategorií bystrosti a logiky, tentokrát však nikoli kvůli povinné docházce, nýbrž z důvodu ryze zábavného. Tři bojovné internátní týmy tam pod kabátem svých kapitánů zasedly ke stolkům, aby se pokusily vydrápat na vrchol hory dovedností a uchopit pomyslný vítězný pohár vědomostní soutěže, kterou nám připravily naše milé vychovatelky. Za což jim mimochodem patří převeliké poděkování. Bohužel se mi všechna chvála nevešla do jedné věty, takže
chci zdůraznit, že akce, kterou nám připravily paní vychovatelka Růžičková společně s kolegyní, paní Škopkovou, byla špičkově vymyšlená i provedená. Společně se studenty jsme zažili
skvělou atmosféru, trochu posoupeřili a dozvěděli se zase něco
nového. Ovšem ze všeho nejlepší bylo vyvrcholení, při němž
pro konečné sčítání dosažených bodů jednotlivými týmy nebylo
až do posledních vteřin večera jasné, kdo vlastně zvítězil.
Na závěr chci poděkovat svému týmu, že mě při své neskonalé
oddanosti vědomostem a v bojovném duchu dovedl až k vítězné čokoládě.
Roman Ptáček, 4.AV

tak trvalými klienty Úřadu práce. Tyto zásady učí právě
finanční gramotnost, která je prevencí, ale zároveň
i pomocí těm, kteří již problémy s předlužením mají.
Doufáme, že další ročník soutěže bude také tak úspěšný, jako byl rok letošní.
Všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme
k dosaženému úspěchu.
Ing. Jana Krejčová
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Rekonstrukce budovy staré polikliniky Foto F. Slaník

Rekonstrukce MěZZ Foto F. Slaník

Rekonstrukce synagogy Foto Městská knihovna

Jarní výstava v Městské knihovně Foto Městská knihovna

Literární kavárna s J. Formánkem Foto Městská knihovna

Vynášení Morany Foto F. Slaník
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SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve
středu 6. června 2012 v domečku na náměstí od
10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.
P Ř I P R AV UJ E M E
Kurz
Ve dnech 14. 5. – 17. 5. 2012 proběhne v Kulturním domě od
9.00 do 13.00 hodin Počítačový kurz pro začátečníky.
Kurz je zdarma, je řízen nadačním fondem manželů Livie
a Václava Klausových a zajiš uje ho Jihočeská univerzita. Obsah kurzu: ovládání počítače, textový editor MS WORD, Internet včetně e-mailu. Počet zájemců je vyšší oproti původně plánovaným 10 účastníkům. Městský úřad Březnice, jeho sociální
odbor, se pokusí zajistit další kurz pod vedením lektora.
Zájezd
V pátek dne 18. 5. 2012 se uskuteční zájezd do Českých
Budějovic na HOBBY. Odjezd je v 7.30 z náměstí. Cena
dopravy pro členy je 190,- Kč, pro ostatní zájemce 220,- Kč.
Přihlášky přijímá pí. Konvicová osobně nebo na telefonu
č. 728 532 169.
Na 29. 6. 2012 plánujeme výlet do Temelína, Pořežan
a Týna nad Vltavou.
Zájemci hlaste se u pí Feitové v lékárně nebo na telefon číslo
318 682 050, 721 603 455.
Ozdravný pobyt
26. 5. – 2. 6. 2012 - Wellness hotel Centrál Klatovy

Foto ze schůze SPCCH

Foto: pan Zíka

7x plná penze za cenu polopenze, dvoulůžkové pokoje, volný
vstup do hotelového bazénu, procedůry si platí každý sám, výlety do okolí. Přihlášky eviduje pí Konvicová.
INFORMUJEME
V úterý dne 17. dubna 2012 se konala v KD jarní členská schůze SPCCH Březnice. Podrobnější informaci si přečtete
v příštích BN.
Za výbor SPCCH připravila Jana Štefanová

ZPRÁVA Z MIKROREGIONU

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce uplyne 60 let od úmrtí nestrašovického rodáka Františka Kováře, který se narodil 29. října 1875
v Nestrašovicích a byl významným občanem této obce.
Starostou obce byl zvolen v roce 1907 a tuto funkci, vyjma
jednoho období, vykonával i přes 1. světovou válku, až do roku
1939, kdy se k moci dostal fašismus a obec řídil vládní komisař. Dále byl zvolen zastupitelem okresu Blatná za stranu Československou lidovou a zastupitelem byl až do roku 1939.
Měl velký vliv na to, aby v obci byla založena obecní knihovna a sám se staral o chod obecní kroniky. Také se pokoušel
o elektrifikaci obce.
Roku 1932 se podílel na založení dobrovolného hasičského
sboru a stal se jeho starostou.
Po skončení 2. světové války byl znovu zvolen za Československou stranu lidovou blatenským zastupitelem. I když mu
bylo skoro 70 let, opět začal jednat o elektrifikaci obce, což se
mu po několika jednáních v jihočeských energetických závodech
v Českých Budějovicích povedlo. Již na podzim 1947 byla obec
elektrifikována. Až do své smrti se staral o obecní kroniku.
Zemřel 13. 9. 1952 ve věku 77 let, jeho ostatky jsou uloženy na
malém hřbitově Stražiště.
Přestože od jeho úmrtí uplynulo několik desítek let, tak se
na tohoto rodáka vzpomíná při výročích hasičského sboru nebo
při různých setkáních rodáků.
Vnuk Jan Kovář
s prapravnučkou Kristýnou Doležalovou

Blíží se 67. výročí osvobození naší republiky od nacistických okupantů, které si každoročně připomínáme na
místním hřbitově u památníku a hrobů padlých a zavražděných našich občanů v I. a II. světové válce.
Každoročně nám pomáhají při vzpomínce paní učitelky
ZŠ, Mgr. Ludmila Duková a Mgr. Ivana Ševrová, se svými žáky s nacvičeným kulturním vystoupením. Za to jim
patří vřelý dík, že nám pomáhají připomínat krutou
dobu a její oběti. Tím také současně děkujeme řediteli
ZŠ RNDr. Václavu Sedláčkovi, že tuto činnost umožňuje
a podporuje. O výstižnou historickou připomínku všech
revolučních událostí v jednotlivých etapách v roce 1945
se stará a uvádí pan PhDr. Jaroslav Kozlík, tradičně
každý rok.
Celková organizace vzpomínkové akce je práce vedení
Městského úřadu Březnice, v čele se starostou panem
Jiřím Štěrbou, kterému také za tuto práci děkujeme
a současně za opravu a údržbu památníků před ZŠ i na
hřbitově a také úpravu hrobů.
Za ZO ČSBS
Ing. Miroslav Soldát
předseda

POZVÁNKA
Správa státního zámku Březnice a občanské sdružení Bozeň, Spolek rodáků a přátel Březnice, pořádá v pátek

dne 25. 5. 2012 v 19 hodin v hudebním sále zámku

VEČER S RODÁKEM
Letos bude hostem pan STANISLAV MOTTL.
Bude hovořit o životě v Březnici v době před druhou světovou válkou. Během večera krom vyprávění zazní živá hudba.
Pr o g r a m j e u r č e n š i r o k é v e ř e j n o s t i v č e t n ě š k o l n í m l á d e ž e !

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

2. 5. – 29. 5. – výstava prací Vladimíra Tvrdoně
„Tempera a práce s přízí“

■

Tematická výstavka knih – „Životy slavných“

D ě t s k é o d d ě l e n í na ZŠ
■

3. 5. – Výtvarná dílna – Sova, kamarádka moudrosti

■

1. - 20. 5. – POHÁDKOVÉ HLÁŠKY – soutěž nejen pro děti

■

1. – 24. 5. – VYTVOŘME KORÁLKOVÝ REKORD PRO
DOBROU VĚC
Nasbírejme a navlékněme co nejvíce korálků pro zdravotně
postižené z České abilympijské asociace.

■

24. 5. – od 16 hodin v KD – PASOVÁNÍ dětí z prvních
tříd na čtenáře

Otevírací doba
na Dětském oddělení knihovny
na Základní škole
Po, út, čt 11.00 – 15.00 hodin
St, pá 9.00 – 13.00 hodin

Městská knihovna
a Infocentrum
Vás zve na výstavu

VL ADIMÍRA TVRDONĚ

„Tempera
a práce s přízí“
od 2. května
do 29. května 2012
v prostorách
Městské knihovny a Infocentra

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Hůlová Petra – Strážci občanského dobra – česká próza
Turstenová Helene – Porcelánový koník z dynastie Tchang –
další román švédské královny detektivek; inspektorka Irena Hussová vyšetřuje vraždu šedesátiletého přitažlivého muže, který patřil
mezi největší boháče a nejváženější muže ve Švédsku
Pytlík Radko – Záhady literárního světa – soubor statí zabývajících se záhadami v životě vybraných českých i světových spisovatelů např. Bohumila Hrabala, Franze Kafky, Rudolfa Těsnohlídka,
Oscara Wildeho a dalších
Patterson James – Dům na pláži – Jack Kuklen studuje práva
v New Yorku a jednoho dne se dozví zdrcující zprávu, jeho bratr
Peter se utopil v oceánu poblíž East Hamptonu, ale byla to opravdu
neš astná náhoda…?
Beck Glenn – Svetr k Vánocům – hřejivý a hluboce dojímavý
příběh, napsaný podle skutečných událostí; vypráví o rodině, víře a
odpuštění, nabízí pohled do lidských osudů a přiměje nás, abychom
se zeptali sami sebe, co je pro nás vlasně v životě nejdůležitější
Rétyi von Andreas – Spiknutí proti světu – kniha z edice Největší záhady světa
Rétyi von Andreas – Věděli příliš mnoho, museli zemřít –
kniha plná záhadných příběhů
Holbe Rainer – Šestý smysl – telepatie, zázračná uzdravení, kruhy v obilí, živé sny… co vše se za tím skrývá?
McClure Ken – Bezmezná ctižádost – detektivní příběh o vloupání do márnice a nevysvětlitelné zmizení některých těl…
Fergusonová Alane – Čtvrtá obě – forenzní krimithriller s prvky mystiky
Dán Dominik – Kapitán smrt – detektivní román slovenského
autora, který se přes pětadvacet let zabývá vyšetřováním zločinu,
díky osobnímu kontaktu s vrahy, násilníky a únosci poznal nepsané zákona podsvětí; při psaní mrazivě autentických detektivních
příběhů čerpá právě z vlastní bohaté zkušenosti
Polášek Jan – Adieu, bike? – autor barvitě líčí prostředí cyklistických závodů, průběh etapového závodu žen popisuje velice zasvěceně; poučné jsou i pasáže o tréninku a výživě
Sayer Ian, Botting Douglas – Hitler a ženy – Milostný život
Adolfa Hitlera – kniha, napsaná jako napínavá story, přerůstá
v hlubokou studii člověka, který zahubil miliony lidí a další miliony
navěky poznamenal
Sýkorová Markéta – Strážkyně plamene – autorka poukazuje
na postavení ženy jako takové – matky, milenky, kamarádky, ženy
hledající sebe samu, pochopení, uznání a lásku především
Desenský Rudolf – Poradna, souvislosti, informace – od autora knihy Jak poznat psí duši
Horn Roland M. – Magické osobnosti minulých století – deset
magických osobností historie, deset vzrušujících životopisů, obsáhlé
citace z jejich děl – vzrušující čtení o mocných silách mezi zemí
a nebem, které ovlivňují a řídí náš život více, než si myslíme
Robbins Tom – Když se z teplých krajů vrátí rozpálení invalidé – příběh přetéká překvapivými metaforami, mnohdy drsnými
vtipy a nepuritánsky š avnatým líčením erotického třeštění
Vanoyeke Violaine – Krutý faraon – zmizení královny – historicko detektivní příběh
Hassel Sven – Gestapo; Komisař; Vojenská káznice – vojenské
romány
Woodsová Sherryl – Jako rodina – román pro ženy
Cartland Barbara – Do nebe – historický román
Petráň Tomáš, Kafka Luboš – Betlemáři – kapitoly z historie
a současnosti tvorby betlémů; kniha je věnována problematice českého betlemářství, především tvorbě současných tvůrců, kteří rozvíjejí historické tradice v tomto oboru
Kleinová Stephanie – Byla jsem kulička – paměti z tábora
tlouštíků – než se ze Stephanie Kleinové stala atraktivní mladá žena
s úspěšnou kariérou a š astným osobním životem, prošla si složitým dětstvím, kdy trpěla obezitou, s níž musela svádět tvrdý boj
Hansen Ron – Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem
Fordem – tento román se dočkal v roce 2007 filmového zpracování
a v hlavní roli se představil Brad Pitt
Připravila Kateřina Štěrbová
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NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM
Jako každý rok, tak i letos oslavují děti nejen svůj svátek 1. 6.,
ale oslavují i svátek dětských knížek. Kdo to ze čtenářů neví,
tak dětské knihy mají svůj slavný den 2. dubna. Tento datum
byl vybrán podle data narození pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. Také děti z Březnice tento den znají a celý rok se
těší, že v dětském oddělení městské knihovny prožijí kouzelnou noc mezi pohádkovými knížkami. Letošního roku nocovalo
v knihovně 13 dětí – bohužel zaúřadovaly bacily a několik dětí
onemocnělo. Přesto vše probíhalo za velkého nadšení. Večer
jsme zahájili návštěvou promítací kabiny místního kina. Paní
Placáková dětem velmi ochotně vysvětlila jak vypadá práce
promítače a co všechno musí takový člověk znát. Mimochodem, víte, že tato paní se v této branži pohybuje již 55 let?
A pak už na děti čekala mapa, která je na zpáteční cestě do
školy zavedla k pokladu. Aby nám neprotestovala bříška opekli
jsme si buřty a již za tmy jsme dorazili do knihovny. Tady na
děti čekalo povídání o H. CH. Andersenovi a četba jedné z jeho
pohádek. Během večera děti vyráběly strom POHÁDKOVNÍK,
který ozdobily pohádkovými postavičkami, soutěžily a vyvrcholením celé akce byla noční stezka odvahy.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Křehké jablečné řezy
Ingredience:
Těsto: 400 g hladké mouky, 250 g Hery, 1 vejce, 1 vanilkový
cukr, 1 prášek do pečiva, 8 lžic mléka
Náplň: 8 jablek, 2 vanilkové pudinky, 1 vanilkový cukr, cukr
dle chuti, 1 lžička skořice, rozinky. Jablka nahrubo nastrouháme a přidáme ostatní ingredience.
Postup: mouku smícháme s práškem do pečiva a vanilkovým
cukrem, přidáme ostatní ingredience a vypracujeme těsto.
Z těsta vyválíme 2 placky na velikost plechu. První placku
dáme navymazaný plech a okraje trochu zvedneme. Navrstvíme náplň a přikryjeme druhou plackou, kterou propícháme vidličkou. Pečeme při 180 stupních asi 30 minut. Před podáváním pocukrujeme.

Řezy za 10 minut
Ingredience: 1 Hera, 25 dkg cukru, 2,5 dcl vody, 3 lžíce kakaa,
35 dkg pol. mouky, 4 vejce, 1 prášek do pečiva, rozinky, rum
Postup: Heru rozpustíme a rozmícháme v ní cukr, vodu a kakao. Asi polovinu dávky odlijeme a dáme stranou. Zbytek vychladíme, přidáme vejce a mouku s práškem do pečiva. Můžeme přidat rozinky namočené v rumu. Pečeme 10 minut a ještě
teplé polijeme odloženou kakaovou hmotou. Zdobíme šlehačkou nebo sypeme kokosem.

Řez Mandarinka

Na dobrou noc jsme si přečetli další pohádku a nocležníci
usínali dlouho po půlnoci. Ráno před rozchodem domů děti
obdržely pamětní listy a drobné dárky. Na závěr bych chtěla
ještě poděkovat dvěma šikovným děvčatům, která mi při nocování pomáhala jsou to Nikola Šlihavá a Aneta Veselá.
Za dětské oddělení MěK Březnice
Fořtová H.

Ingredience:
Na těsto: 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1 hrnek cukru písek,
1/2 hrnku oleje nebo rozehřátého másla, 1/2 hrnku vody, 2 vejce, 1 prášek do pečiva /hrnek asi 250 ml/
Na krém: 1 šlehačka, 1 ztužovač šlehačky, 2 plechovky mandarinek, 1 vanilkový pudink Dr. Oetker bez vaření, 1 lžíce cukr
moučka
Postup: všechny ingredience na těsto smícháme v misce a vlijeme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme asi 20 minut
při 180 stupních. Krém vytvoříme tak, že do misky dáme oba
mandarinkové kompoty i se š ávou, přidáme šlehačku, ztužovač a nakonec vsypeme pudink. Osladíme dle chuti. Vše mícháme do zhoustnutí a nalijeme na vychladnutý piškot. Pocákáme
čokoládou a dáme ztuhnout do lednice.
Zdroj Internet

Připravila Marie Kováříková

POJĎTE DO KINA
Hned úvodem pozvu naše malé diváky 6. května na
celovečerní animovaný snímek Kocour v botách
z tvůrčí dílny legendárního Shreka. Mňoukající dobrodruh ve vysokých botách dostal příležitost ve svém
vlastním filmu. Příběh plný dobrodružství, humoru,
vtipných scének a v neposlední řadě výborné animace a
grafiky. Ve středu 23. května je pro děti připraven další
film. Modrý tygr je film rodinný, který vtáhne děti i
jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění
je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi
Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými
rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla.
Jednou se přímo na křižovatce objeví tajemný modrý
tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany
jejich jedinečného světa. Na školní komedii Probudím
se včera Vás pozvu ve středu 9. května. Film s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval,

byla jeho spolužačka Eliška. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává
do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší
s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od
svých vlastních studentů. V neděli 20. května přij te
na německé drama Konečná uprostřed cesty. Příběh
ze života čtyřicátníků, Simone a Franka, kteří se právě
se dvěma dětmi nastěhovali do nového domu. A právě
v tuto chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má
rakovinu a je smrtelně nemocen. Laskavý a před ničím
neuhýbající film o konci lidského života, který je plný
jemného humoru a přirozenosti. A poslední pozvánka je
určena obnovené premiéře americké klasiky, a to adaptaci slavného broadwayského muzikálu, West Side Story.
V neděli 27. května se nechte unášet barvitou atmosférou šedesátých let a hudbou génia Leonarda Bernsteina.
Celý květnový program naleznete na poslední straně
Březnických novin.
Připravila Petra Bartoníčková
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Odbor kultury města Březnice
Vás zve na
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KULTURA

Základní umělecká škola Březnice

„Cesty za divadlem“

si Vás dovoluje pozvat na

zájezd na divadelní představení

koncert

Stavovské divadlo
sobota

26. 5. 2012 ve 14 hodin

DEVÁTÉ SRDCE
Pohádkový příběh v režii Juraje Herze
a s hudbou Petra Hapky.
Potulný student Martin se dostává do sídelního města,
kde se v hospodě dozvídá o podivné nemoci zdejší
princezny Adrieny.
Aby se vyhnul vězení za nezaplacení útraty,
přihlásí se jako devátý dobrovolník – stráž Adriany.
V tu chvíli ale ještě netuší,
že princezna je v moci zlého astrologa, který se udržuje
při životě elixírem z krve devíti lidských srdcí...
Hrají:
Igor Orozovič, Lucie Žáčková,
Ladislav Mrkvička, František
Němec, Vladimír Javorský,
David Matásek, Pavla Beretová,
Jan Hartl, Alexej Pyško a další

Odjezd z Náměstí v 9 hodin, cena 420,- Kč
(v ceně vstupenka a doprava autobusem).

Spojte kulturní zážitek s procházkou
po jarní Praze.
Rezervace vstupenek a podrobné informace
na tel. 318 682 153, e-mail: kultura@breznice.cz

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v úterý 15. května 2012
od 18.00 hodin
v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkuje Adam Závodský (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky.

Městská knihovna a Infocentrum Březnice
pořádá

zájezd na prohlídku

štiřínského zámeckého parku
s odborným výkladem
RNDr. Václava Větvičky

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

TANEČNÍ KURZ
pro začátečníky
Přihlášky
a bližší informace
v kanceláři KD nebo
na tel. 318 682 153,
318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz

Odjezd z Náměstí v 7 hodin
v úterý 5. června 2012.
Částku 290 Kč (doprava + prohlídka)
uhrate do 18. května
v Městské knihovně a Infocentru.
Bl i ž š í i n f o r m a c e v Městské knihovně
a Infocentru nebo na tel. 318 682 453.
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LITERÁRNÍ
PROCHÁZKA
PO STOPÁCH
ARNOŠTKY KOPECKÉ

BŘEZNICE

sobota 16. 6. 2012
STARÉ KLUZIŠTĚ a okolí
PROGRAM NA SOUŠI I VE VODĚ:
• přehlídka všemožných plavidel na řece,
zúčastnit se může plavidlo jakýchkoliv rozměrů
a tvarů, počet a věk posádky nerozhoduje,
originalita konstrukce a výzdoby lodi výhodou,
jedinečnost oblečení posádky vítána
• další doprovodný program na řece
• odpolední doprovodný program pro děti
zajiš uje MC Pampeliška Březnice (trampolína,
výtvarné dílny, sladké domácí dobroty
od maminek)
• večerní program aneb HUDEBNÍ VLNY
NA STARÉM KLUZIŠTI
Vystoupí kapely:

POLETÍME?
original banjo punk future jazz band
• česká folk-rocková kapela - Hudba Poletíme?
je založená hlavně na zvuku banja.
Skupina se netají inspirací kapelou Buty,
Traband či Ivanem Mládkem

BRUTUS bigbeatová legenda
Akci pořádá: Kulturní gang Březnice, o.s.
ve spolupráci s Mateřským centrem Pampeliška
a odborem kultury města

Další pokračování Literární kavárny naváže na loňskou procházku
za Boženou Němcovou a Hanušem
Jurenkou. Tentokrát půjdeme po
stopách loutkářky Arnoštky Kopecké, vnučky zakladatele českého
loutkářství Matěje Kopeckého. Nejprve se vydáme na březnický hřbitov, kde si u pomníčku připomeneme
Arnoštku Kopeckou nejen jako loutkářku, ale také jako ženu a matku.
Dále naše procházka bude směřovat
přes náměstí na březnický zámek.
Příjemně se usadíme v Kavárně
u bylinné zahrádky a na zámku na
nás bude čekat loutkářka ze souboru Pražské marionety paní Blanka
Hakenová, která je představitelkou
divadla jednoho herce a klasické hry
s marionetou. Potěší nás představením „Jak se dělá radost“, které se
skládá z jednotlivých varietních výstupů velkých loutek a jeho základní myšlenkou je radost, kterou chce
herečka předat divákům prostřednictvím nevšedních loutek, hudby
a tance. Loňská literární vycházka
se setkala s velkým ohlasem, doufáme, že nám zachováte přízeň a vypravíte se s námi za další zajímavou
osobností.

Za všechny se na Vás těší
v sobotu 2. června ve 14
hodin Petra Bartoníčková.

Odbor kultury Města Březnice, Městské muzeum, Městská knihovna a Státní správa zámku
Březnice
Vás srdečně zvou na

LITERÁRNÍ PROCHÁZKU
„Po stopách loutkářky Arnoštky Kopecké“
Sraz v sobotu 2. června ve 14 hodin
před vchodem do Městské knihovny a Infocentra.

V 15 hodin na březnickém zámku loutkářka Blanka Hakenová
a představení „Jak se dělá radost“
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Z HISTORIE NÁBŘEŽÍ A STROMŮ
V těchto týdnech, kdy probíhá v okolí řeky akce označená jako „Historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu“, která se týká
městské zeleně rostoucí podél řeky, sluší se krátce vzpomenout na počátky regulace řeky a vysazování městské
zeleně podél jejích břehů.
Regulace řeky je úzce spjata s osobou Ing. Dr. Josefa
Stockého (20. 10. 1890 – 27. 10. 1938), o němž jsem psal
v Březnických novinách na podzim 2009. Díky Věstníku
Městské spořitelny v Březnici, strana 10, č. 1, ročník
XXII z roku 1931 se můžeme dozvědět v článku Úprava
Vlčavky v Březnici, jehož autor je Ing. Dr. Josef Stocký,
jak to bylo. Zajímavé je povšimnout si již prvního slova
v názvu článku, regulace řeky nazývá se skromně úpravou.
Snahy o regulaci toku řeky datují se již od roku 1907.
První projekt na úpravu Vlčavky je z roku 1918 a počítal s úctyhodným úsekem toku řeky v délce 15,5 km, leč
k jeho realizaci nedošlo. Další pokrok v této věci sliboval rok 1926, avšak teprve až v roce 1930 schválilo tehdejší ministerstvo zemědělství projekt a v roce 1931 byla
vypsána veřejná soutěž na provedení úpravy Vlčavy
v Březnici, do níž se přihlásilo 23 uchazečů (!). Téhož
roku měly začít stavební práce rozpočítané na 3 roky.
Hlavním úkolem byla regulace toku řeky, aby okolí
v úseku zhruba od nynějšího stadionu po Černý most na
počápské silnici bylo chráněno proti velké vodě. Počítalo
se s vydlážděním břehů žulou, zřízením jezů, zaústěním
městské kanalizace, postavením železobetonového mostu
a plovárnou. V případě zřízení plovárny se tedy již tehdy
jednalo o něco takového, co dnes se nazývá „rekreačním

potenciálem“. Hlavním přínosem však bylo, aby velká
voda neškodila pozemkům a stavbám (ekologická stabilita), dále odvedení kanalizace pod město zlepšilo hygienické poměry ve městě a další most (krom původního
kamenného mostu) vytvořil lepší podmínky pro hospodářský rozvoj města. Krom toho město získalo mnohem
lepší vzhled, když jej začala zdobit vodní hladina řeky.
Z toho všeho dodnes máme užitek. Jednalo se vskutku
o historický čin!
O městskou zeleň se dobrovolně a vlastními silami
v meziválečných dekádách staral okrašlovací spolek.
V městském parku ostřihával keře a živé ploty, upravoval v něm pěšiny, vysazoval stromy a keře. Mimo jiné též
v těchto místech letos probíhá výše uvedená historická
úprava nábřeží. Díky pravidelným zprávám o činnosti
zmíněného spolku ve Věstníku Městské spořitelny (viz
např. strana 16, č. 2 – 3, ročník XXIV z roku 1933) víme
dnes přesně, kolik bylo kde vysazeno stromů a keřů.
Do jeho péče spadala i další městská zeleň, takže na
Stráži jen v roce 1933 vysadili 8000 smrčků a na Vinici
6650 smrčků. Výsadba byla darem. Také se věnovali
úklidu černých skládek a zatravňování. Nic se v těchto
zprávách nepíše o finanční stránce, zřejmě to bylo bez
dotací a v dnešní době se tomu ani věřit nechce.
Okrašlovací spolek po sobě až do současných dnů zanechal pořádný kus dobré práce!
Zda současná akce Historická úprava nábřeží, obnova
ekologické stability a rekreačního potenciálu skutečně je
počinem historického významu, se teprve ukáže.
MUDr. Jiří Beran

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Tento díl volného seriálu je věnován paní Lence
Labudové, vedoucí Pečovatelské služby v Březnici.
1. Vyrůstala jste v Březnici? Co Vás vedlo k volbě nynějšího povolání?
Narodila jsem se v Mostě a v roce 1967 jsme se přestěhovali s rodiči do Březnice. Vystudovala jsem Střední
zdravotnickou školu v Příbrami. Po studiu jsem pracovala v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jako zdravotní sestra na oddělení JIP na klinice popáleninové medicíny. Po několika letech jsem se vrátila
zpět do Březnice a v roce 1992 jsem začala pracovat
v Pečovatelské službě jako pečovatelka. Jelikož ráda
pracuji s lidmi, tak mě tato práce zaujala. Po několika
letech jsem si ještě dodělala dvouleté specializační studium v Brně v oboru Geriatrie. V roce 2000 jsem dostala
nabídku pracovat jako vrchní sestra Pečovatelské služby a tu jsem přijala. Samozřejmě, že ty začátky byly složité, ale myslím, že v dobrém kolektivu se dá zvládnou
vše.
2. Jaké jsou úkoly Pečovatelské služby v Březnici, co
všechno Pečovatelská služba má na starosti?
Cílem pečovatelské služby je podpora klienta, aby si udržel co nejdéle soběstačnost a samostatnost. Aby co nejdéle mohl žít v přirozeném prostředí a být v kontaktu
s rodinou. Tyto cíle se snaží naplňovat čtyři pečovatelky. Klientům pomáhají v běžných úkonech péče o vlastní osobu. Sem patří pomoc při podávání jídla, pomoc při
oblékání, pomoc při úkonech osobní hygieny. Zajiš ují
dovoz obědů, obstarávají nákupy, pomáhají klientům

s úklidem, provádějí praní a žehlení prádla. Pokud klient potřebuje doprovod např. k lékaři, na poštu apod.
pečovatelka ho ráda doprovodí pěšky nebo ho doveze
autem. U lékařů obstaráváme léky, které klient potřebuje. Cílovou skupinou pro Pečovatelskou službu v Březnici jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny
s dětmi.
Mnoho starých lidí bývá díky svému zdravotnímu stavu
izolováno od okolního dění, někteří nemají ani rodiny
a nikoho kdo by je navštívil. Díky tomu jsou rádi, když
je navštíví pečovatelka a oni si s ní mohou popovídat,
svěřit se jí se svými problémy a starostmi. Práce v pečovatelské službě dokáže zaměstnancům dát spoustu pozitiv a zkušeností, ale je to zároveň náročná a vyčerpávající práce.
3. Jsou v této oblasti u nás ještě nějaké služby, o něž by
bylo možno ty současné rozšířit? Jaké máte plány do
budoucna v oblasti rozvoje Pečovatelské služby?
V některých městech funguje zároveň s Pečovatelskou
službou ještě Domácí péče, jejímž cílem je zajiš ovat různé ošetřovatelské služby (aplikace injekcí, převazy, odběry krve apod.). My tuto péči bohužel nezajiš ujeme, ale
v případě, že klient tuto pomoc potřebuje spolupracujeme s Farní charitou Příbram.
Plánem Pečovatelské služby je rozšířit služby do okolních obcí. Zda se toto povede závisí zejména na penězích. A vzhledem k budoucímu vývoji dotací pro sociální
služby to vidím zatím nereálné.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 20. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 22. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
FK Lety

SK Březnice 1918
Spartak Rožmitál

Neděle 6. 5. 2012 od 17.00 hod.

Sobota 19. 5. 2012 od 17.00 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

Dorost krajská soutěž I.A třída
sobota 5. 5. 10.15 Dal. Dušniky – SK Březnice 1918

OP žáci

IV. třída

sobota 5. 5. 17.00 SK Březnice 1918 B – Višňová B

OP žáci

neděle 6. 5. 14.15 SK Březnice 1918 – Rožmitál

Přípravka neděle 6. 5.
IV. třída

úterý 8. 5.

9.30 SK Březnice 1918 – Nový Knín
17.00 SK Březnice 1918 B – Pičín B

Příští víkend

sobota 19. 5. 14.15 SK Březnice 1918 – Drahlín

Přípravka neděle 20. 5.

9.30 SK Březnice 1918 – Kovohutě

Dorost krajská soutěž I.A třída
neděle 20. 5. 10.30 Sedlec-Prčice –
SK Březnice 1918
IV. třída

neděle 20. 5. 17.00 SK Březnice 1918 B –
Rožmitál B

Příští víkend

So 12. 5. 10.00 přípravka Sedlčany B – SK Březnice 1918
So 12. 5. 10.15 dorost krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – RAKO Rakovník B

So 26. 5. 10.15 dorost krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – Loděnice
So 26. 5. 17.00 I.B třída

Vonoklasy – SK Březnice 1918 A

So 12. 5. 14.45 žáci

Trh. Dušniky – SK Březnice 1918

Ne 26.5. 17.00 IV. třída

Sedlice – SK Březnice 1918 B

Ne 13. 5. 17.00 I.B třída
Ne 13. 5. 17.00 IV. třída

Dublovice – SK Březnice 1918 A
Bohutín B – SK Březnice 1918 B

Ne 27.5. 14.00 žáci

Podlesí – SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Po 28.5. 17.00 přípravka Podlesí – SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2012
DATUM

DEN

5. 5.

SO

„A“ MUŽSTVO

6. 5.

NE

8. 5.

ÚT

12. 5.

SO

13. 5.

NE

V - 17.00 Dublovice

19. 5.

SO

D - 17.00 Rožmitál

20. 5.

NE

26. 5.

SO

DOROST
V - 10.15 D. Dušníky

D - 17.00 Lety

ŽÁCI
D - 14.15 Rožmitál

D - 17.00 Pičín B ! UT 8.5.!

V - 17.00 Vonoklasy

27. 5.

NE
PO

2. 6.

SO

3. 6.

NE

9. 6.

SO

10. 6.

NE

V - 17.00 Hořovicko

16. 6.

SO

D - 17.00 Nečín

V - 17.00

MINIKOPANÁ
D 9.30 N. Knín
D 9.30 1.FK
Příbram B

D - 10.15 RAKO B

28. 5.

Střelci:

„B“ MUŽSTVO
D - 17.00 Višňová B

V - 14.45 Trh. Dušníky

V 10.00 Sedlčany B

Bohutín B
D - 14.15 Drahlín

D - 17.00 Rožmitál B

V - 10.30 Prčice

V - 17.00

D - 10.15 Loděnice

Sedlice

D 9.30 Kovohutě
V - 14.00 Podlesí
V 17.00
Podlesí!!! PO 28. 5.

D - 17.00 Obořiště

V - 10.15 Votice UMT

D - 17.00 Podlesí

D - 14.15 Pečice
D - 10.15 Podlesí
V - 10.15

D 9.30 M. Hraštice
V 10.00 Bohutín

Rosovice B
V - 10.15 Králův Dvůr

A mužstvo (24) 8 - 2 - Smejkal, 1 - Partika, Zárybnický, Tošovský, Cvrk, Žid J., Žid Marek
B mužstvo - (49) - 11 - 3 - Fait O., 2 - Motejzík, Vaněček, 1 - Žid J., Soldát, Mikuláš, Petrovic
dorost (30) - 10 - 4 - Blovský, 2 - Novotný, 1 - Muzika, Plechata, Štika, Barek
žáci (9) - 4 - 1 - Hudeček D., Mrázek, Fait M., Tuháček
přípravka (115) - 49 - 10 - Dušek, 14 - Kohout, 6 - Valta, 4 - Burda, 3 - Škudrna, 2 - Šafránek, Češka, Vojtech, Hartl 1,
Vaněček, Vácha, Král, soupeř vlastní - 1
minikopaná - termíny venku - dle hlášenek

BŘEZNICKÉ NOVINY
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 24. – 25. 3. byla zahájena jarní část mistrovských
soutěží s vyjímkou kategorie
žáků, kteří zahájili o 14 dní později tedy 7. 4. 2012.
Zde přinášíme kompletní výsledkový
servis:
A mužstvo – I. B třída skupina E
Komárov – Březnice
1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 A – Jíloviště
0:0 (0:0)
Mníšek – SK Březnice 1918
3:2 (1:1)
SK Březnice 1918 A – Hostomice
3:0(1:0)
I. B třída skupina E po 17. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vonoklasy
Jíloviště
Cerhovice
Březnice
Podlesí
Rožmitál
Lety
Mníšek p. B.
Hořovicko B
Tochovice
Nečín
Hostomice
Dublovice
Komárov

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
11
10
10
9
8
8
6
5
6
5
5
3
2

2
4
4
2
4
3
2
4
4
1
3
2
1
2

3
2
3
5
4
6
7
7
8
10
9
10
13
13

57:27
66:24
57:35
32:19
46:36
48:39
33:37
32:39
40:46
33:52
19:40
28:35
27:59
26:56

38
37
34
32
31
27
26
22
19
19
18
17
10
8

B mužstvo IV. tř., sk. A
Láz B – Březnice B
1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 B – Dobříš C
4:1(0:1)
Stará Hu B – SK Březnice 1918 B
0:2 (0:0)
SK Březnice 1918 B – Věšín
2:0(1:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dobříš C
Rožmitál B
Obořiště
Březnice B
Višňová B
Rosovice B
Stará Hu B
Jince B
Sedlice
Věšín
Jablonná
Bohutín B
Pičín B
Láz B

16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
16

13
12
11
11
10
9
6
5
6
5
5
4
3
3

1
2
1
4
2
4
0
6
1
6
0
8
4
7
4
8
1 10
3
9
2
9
2 10
4 10
3 10

76:30
60:26
51:38
60:41
40:38
41:37
44:47
35:47
38:51
37:41
36:55
35:60
29:52
35:54

40
37
35
33
31
27
22
19
19
18
17
14
13
12

Dorost 1.A třída SD skupina D
Březnice – Lety
7:0 (4:0)
Týnec n/Sáz. – SK Březnice 1918
3:1
SK Březnice 1918 – Sedlčany
1:2 (0:2)
Struhařov – SK Březnice 1918
2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tat. Sedlčany 17 14 1
FC Jílové
17 13 2
Sokol Podlesí 17 12 3
TJ Jiskra Struhařov
17 11 3
FK Týnec n. Sázavou
17 10 2
FK Lety
17 9 1
SK Petrovice 17 7 2
FK Král. Dvůr17 7 1

2
2
2

91:17 43
87:37 41
47:11 39

3

36:19 36

5
7
8
9

58:27
50:55
45:48
66:42

32
28
23
22

9. SK Březnice 1918
17 7 0
10. SK Marila Votice
17 6 2
11. AFK Loděnice 17 5 2
12. Sokol Daleké Dušniky
17 4 2
13. Sokol Sedlec Prčice
17 2 2
14. Tatran Rakovník B
17 0 1

10

40:42 21

9
10

42:46 20
22:52 17

11

45:75 14

13

18:75

16

11:113 1

8

Žáci OP skupina A
Kovohutě Příbram – SK Březnice 1918
2:3 (1:2)
SK Březnice 1918 – Bohutín
1:2 (0:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bohutín
Rožmitál
Milín
Trh. Dušníky
Kovohutě
Tochovice
Drahlín
Březnice
Podlesí
Pečice

11 10
10 9
11 7
11 6
11 6
11 5
11 5
11 3
10 1
11 0

0
0
0
1
0
2
0
0
0
1

1
1
4
4
5
4
6
8
9
10

51:6
69:14
30:32
24:21
34:18
44:32
32:34
13:39
16:55
15:77

30
27
21
19
18
17
15
9
3
1

OP st. přípravek (5+1)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.FK Příbram 17 17
Kovohutě Pb 17 14
Spartak Pb 16 14
SK Březnice 1918
17 13
Stará Hu
17 13
Rožmitál
17 9
Dal. Dušniky 17 7
Nový Knín
17 6
Sedlčany B 17 5
Milín
17 4
Bohutín
16 4
Obecnice
17 3
Podlesí
16 2

Za SK Březnice 1918
Roman Teska

SK Březnice
1918 o. s.
zveřejňuje záměr

Rožmitál – SK Březnice 1918 3:11
SK Březnice 1918 – Podlesí
17:3
(5:0, 4:4, 8:1)
Stará Hu – SK Březnice 1918 3:4
(1:2, 1:1, 1:1)
Březnice 1918 – Milín
18:5
(4:1, 10:2, 4:2)
1.
2.
3.
4.

ka, BOVA, spol. s r. o., RK Centrum Řežábek, Metamax, spol. s r. o., LEIFHEUT s. r. o.
Blatná, František Štefan – Autobazar,
Sportovní club Kott, Jitka Štěpánová –
CA Oliver Tour, Masokombinát Příbram
a. s., FRAMIT, s. r. o., MPC System, spol.
s r. o., RIOS, s. r. o., Zbrojovka Březnice,
Lékárna Březnice, Josef Mázdra – zemní
práce, Master J. Musil, Železářství Renata
Mázdrová, ZOD Star. Hrádek, Zdeněk
Chvála – Sigma – opravy čerpadel, Blatenská tiskárna, s. r. o., Autometal, spol. s. r. o.
Zalužany, Josef Haník – vodoinstalatérské
práce, Hotel Městský pivovar Březnice Jana
Kottová, Pavel Haník – Prodej uhlí a písku,
doprava, Petr Motejzík – vodoinstalatérský
materiál, Jiří Luhan – autoopravna Březnice, Elektromont Příbram – Zdeněk Pilousek.

0
0
0

0
3
2

353:27 51
209:58 42
170:51 42

0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

4
4
7
10
10
11
12
11
13
13

164:68 39
135:74 39
120:122 28
72:147 21
121:152 19
99:140 16
100:189 13
64:185 13
51:184 10
52:156 7

PRONÁJMU BYTU
(správcovský byt) 3+1
o celkové výměře cca 70 m2
v provozní budově v areálu
stadionu Březnice.
Adresa:

Sadová čp. 513, 262 72 Březnice
V bytové jednotce je nainstalováno
od roku 2008 vlastní elektrické topení.
S UŽÍVÁNÍM PŘEDMĚTNÉHO BYTU
JE SPOJEN VÝKON POVINNOSTÍ
SPRÁVCE AREÁLU STADIONU.
Bližší informace Vám podají:
Předsedkyně SK – Pavla Cibulková
tel. 607 286 705

Kompletní výsledky včetně střelců naleznete na www.skbreznice1918.8u.cz

Sekretář SK – Roman Teska
tel. 724 227 945

Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim sponzorům bez kterých by fotbal
v Březnici nemohl fungovat na této úrovni. Ještě jednou děkujeme!!!!!!

Byt je ihned k nastěhování.

Seznam sponzorů:

MĚSTO BŘEZNICE
VIVA spol. s r. o.
PIVOVAR HEROLD
Auto VANDOL, s. r. o., Josef Ovsík – čalounictví, s. r. o., VAK, a. s. Beroun, DNA
Finance Václava a Miloš Nepivodovi, Pila
Martinice, Autoškola Sladovník Březnice,
Rumpold, s. r. o., VHS – stavby Vlastimil
Honzík, ing. Karel Petráň – PROJEKCE,
Sběrné suroviny Komoň, Ž-TRANS, spol.
s r. o. St. Hrádek, Voda, plyn – Martin Češ-

Dne 22. 3. 2012
byly spuštěny
nové oficiální webové stránky

SK Březnice 1918
zde je adresa:
http:
//www.skbreznice1918.8u.cz/
Připomínky, názory, komentáře
pište do rubriky
Návštěvní kniha

5/2012
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – KREATIVNÍ ODPOLEDNE
V sobotu 7. 4. 2012 se ve Sportovním Clubu Jan Kott na stadionu SK Březnice 1918 sešli malí i velcí výtvarníci, aby si
oživili velikonoční tradice a různé techniky zdobení kraslic (papírem, háčkováním, malováním, voskovou batikou, drátováním, technikami decoupage a patchwork, kukuřičným šustím
apod.)
Některé z těchto způsobů si mohli návštěvníci sami vyzkoušet a výrobky si poté odnést domů.
Největší zájem byl o techniku „Sí ových vajíček“, kterou
předvedla p. Iveta Faitová a o mramorování. Obdiv sklidilo
i paličkování sl. Petry Koňasové, vosková batika a pletení pomlázek.
V rámci této akce byla vyhlášena soutěž o „NEJ…“ kraslici
se sportovní tématikou. Soutěžní vajíčka byla vystavena
anonymně pod čísly, hlasovat mohli všichni příchozí a v neděli
8. 4. 2012 i diváci finále běhu Rožmitál – Březnice. Zvítězil
VAJÍČKOVÝ ROZHODČÍ (autor Z. Vaněčková), druhé místo

obsadil FOTBALOVÝ KOŠÍČEK
v klubových barvách SK Březnice
1918 (autor I. Faitová), o třetí
příčku se dělí FOTBALISTKA (autorka Lucie Šulcová) a LIGOVÁ
VAJÍČKA (autor Jakub Vaněček).
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem zúčastněným výtvarníkům, soutěžícím, hlasujícím, prostě všem, kteří s námi
strávili příjemné odpoledne.
Bylo zajímavé pozorovat, jak
lze úspěšně propojit zájem o sport,
výtvarnou činnost a kreativitu.
Věříme, že akce tohoto typu nebyla poslední a přejeme všem
krásné slunečné jaro.
Pavla Cibulková

PŘEHLED MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V SEZONĚ 2012
Tenisový klub Březnice reprezentuje v sezoně 2012 osm
závodních družstev.
Přehled Mistrovských utkání v květnu 2012.

TK Březnice A

6. 5. TK PB Bohutín A - TK Březnice A
13. 5. TK Březnice A
- Tenis Dobříš C
26. 5. Sportclub Řevnice A - TK Březnice A

Dospělí

KS - II. třídy:
TK Březnice B

1. 5.
6. 5.
13. 5.
26. 5.

2. liga:
TK Březnice A

KS - II. třídy:
TK Březnice B

5. 5.
8. 5.
12. 5.
26. 5.

TK Březnice A
TCG Karlovy Vary
TK Březnice A
TK Louny A

-

Lokomotiva Plzeň
TK Březnice A
TK PB Bohutín A
TK Březnice A

5. 5. TK Březnice B

- Sokol Kamýk
nad Vltavou A
8. 5. TK PB Bohutín B - TK Březnice B
12. 5. TK Březnice B
- Sportclub Řevnice A
26. 5. FH TK Dobřichovice - TK Březnice B

KS - IV. třídy:
TK Březnice C

5. 5. TK Březnice C
8. 5. Tenis Dobříš C
12. 5. TK Březnice C

KS - IV. třídy:
TK Březnice D

5. 5. TK Březnice C
8. 5. TK Březnice D

Dorost
KS - I. třídy:

1. 5. TK Březnice A

- TK Březnice D
- TK Březnice C
- Sedlčany B

- TK Březnice D
- Sokol Kamýk
nad Vltavou B
12. 5. Vitality Březnice A - TK Březnice D
26. 5. TK Březnice D
- TJ Višňová A
- LTC Beroun A

Starší žáci
KS - III. třídy:
TK Březnice A
Mladší žáci
KS - II. třídy:
TK Březnice A

T sport Votice A
TK Březnice B
SC Řevnice B
TK Březnice B

Foto F. Slaník

TK Březnice B
Sokol Sedlčany B
TK Březnice B
Slavoj Čerčany B

8. 5. Baník Příbram
- TK Březnice A
12. 5. TK Březnice A
- Spartak Hořovice A
26. 5. Tenis club Hýskov A - TK Březnice A
1. 5. TK PB Bohutín B - TK Březnice A
6. 5. TK Březnice A
- F.H. TK Dobřichovice B
13. 5. TJ Sokol Dobřichovice B
- TK Březnice A
27. 5. TK Březnice A
- Tenis Dobříš B

Pro rekreační hráče bude 19. května uspořádán tzv. „Šmoulí“
turnaj ve čtyřhrách. Začátek turnaje ve 13.00 hodin.
Zveme všechny příznivce krásného bílého sportu k návštěvě
tenisového areálu k prožití hezkých tenisových momentů při
jednotlivých tenisových zápasech.
L. Kindlma
předseda TK Březnice

Silniční běh ROŽMITÁL – BŘEZNICE 8. 4. 2012

Kategorie Z: Ženy do 39 let

-

Kategorie D: muži 60 – 69 let

–

Foto F. Slaník
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AUTO – ŠVEJNOHA

Fireservis

BŘEZNICE
•
•
•
•
•
•

opravy vozidel
karosářské práce
lakování vozidel
stříkání spodku a dutin speciálními vosky
vyřízení a přípravy vozidel na STK
nové náhradní díly
• opravy prahů, lemů blatníků,
výfuků, výměny blatníků
• svařování plastů

Telefon

777 336 705
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Komplexní servis komínů
•
•
•
•
•

pravidelné čištění a kontroly
revize
kontroly revizní kamerou
výstavba nových komínů
rekonstrukce a vložkování komínů

725 389 941, 608 545 901, 318 623 613
fireservis@email.cz

KADEŘNICTVÍ Veronika
• PÁNSKÉ, DÁMSKÉ, DĚTSKÉ •
Nedaří se vám už delší dobu prodat nebo
pronajmout svoji nemovitost?
Nejste spokojeni s realitkou? Trvá to moc dlouho?
Zavolejte, zkusíme s tím něco udělat.
Volejte makléře 601 355 440
nebo pište na e-mail: jhlavac@mmreality.cz
Ing. Jaroslav Hlaváč
SAMOZŘEJMOSTÍ JE KOMPLETNÍ SERVIS VČETNĚ HYPOTÉKY.

NOVĚ OTEVŘENO
Veronika Štětková

Na Výsluní 720, Březnice
Objednávky na tel. 728 270 184

Fa. Josef Mázdra - BŘEZNICE

PRODEJ UHLÍ
a BRIKET

Zahájení
jarních slev!
Množstevní slevy na veškerý
nabízený sortiment při odběru
nad 30q / – 5 Kč za metrák a
nad 50q / – 10 Kč za metrák
Doprava do 20 km zdarma při odběru
nad 20q
Možnost skládání dopravníkem
Kontaktní osoba:

Martina Bejčková

Tel. 774 417 238

5/2012
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ŽENY – využijte poslední jedinečnou příležitost
sjednat si Životní i Úrazové pojištění
o 80% levněji než muži !!!
Dle Evropské Unie vchází v platnost nařízení o srovnání sazeb
pojištění mezi muži a ženami
MUŽI JIŽ NESMĚJÍ BÝT ZNEVÝHODNĚNI!

Jste si jistá, že máte správně nastavenou
svou pojistku? Nechte si ji nezávazně přepočítat !!!
MILE VÁS PŘEKVAPÍME !!!

Máte dobře pojištěný majetek?
!!! AKCE - 30% SLEVA NA POJIŠTĚNÍ DOMŮ !!!

BŘEZNICKÉ NOVINY

Rožmitál p. Tř. 724
směr Nesvačily, za silem ZZNZ
po-pá 7-17 hod. , so 8-12 hod.
www.jirimatejka.cz

Výkup kovových odpadů
Ekologická likvidace vozidel zdarma
- vystavení dokladu o ekologické likvidaci
možnost odvozu autovraku dle dohody
tel.: +420 607 755 055

EXKLUZIV POJIŠTĚNÍ:

Prodej uhlí

• domu v hodnotě 1.000.000 Kč pouze 1.190 Kč ročně
• domácnosti v hodnotě 100.000 Kč pouze 238 Kč ročně

kostko - ořech (lom Bogatynia)
ořech 1 a 2 (lom Ledvice – Bílina)
doprava do 15 km zdarma,
možnost skládání dopravníkem
tel.: +420 724 879 650

+ pokud jste neměli škodu v posledních letech

SLEVA až 60%
Allianz pojišovna, a.s.

• P Ř I J M E M E Pojišovací poradce!
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
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

Tel. 608 981 204 , 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant
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Nákladní autodoprava do 24 t nákladu,
kusové i sypké materiály, možnost přistavení kontejneru
tel.: +420 724 879 650
Ekologická likvidace
a zpracování průmyslových odpadů
plasty, kartony a elektrotechnika
tel.: +420 725 610 563

Chcete prodat nebo pronajmout nemovitost?
Potřebujete peníze?
Nemovitost můžeme vykoupit a peníze máte rychle
k dispozici
V o l e j t e m a k l é ř e 601 355 440
nebo pište na e-mail: jhlavac@mmreality.cz
Ing. Jaroslav Hlaváč
SAMOZŘEJMOSTÍ JE KOMPLETNÍ SERVIS VČETNĚ HYPOTÉKY.

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

PRODEJ

palivového dřeva

AUTOSERVIS - Fürst
PNEUSERVIS
Blatenská 190, BŘEZNICE
Zakoupením pneumatik
- přezutí a vyvážení - ZDARMA
-

servis a plnění klimatizací
výměny olejů a brzdových soustav
opravy a výměny autoskel
fóliování skel

tel. 603 246 667 • servis.furst@seznam.cz

Chcete vědět více o akciích, nemovizostech, komoditách, FOREXu?

Chcete své příjmy a své investice chránit?
Chcete pasivní příjem?

Trend a dobrý poradce je váš přítel ...

– smrk, borovice
– bříza, dub, buk

Tel. 607 964 192
Komplexní finanční poradenství

Různé délky polen • Metrová polena
*Nově štípané palivo*
Doprava i nakládka zajištěna.

Ceny na telefonním čísle: 606 056 000

5/2012
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e-mail: smatlak.k@kapitol.cz
kancelář: Drahenická 619
262 72 Březnice

Karel Šmatlák
Finanční poradenství, kterému budete rozumět.

5/2012
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Protisluneèní a bezpeènostní

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: Marie Kováříková - tel. 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

Marie Kováříková,

pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.

Na Tržišti 503, 262 72 Březnice

OKENNÍ FÓLIE
A UT OFÓLIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rychlá montáz¡ bez vysklívání
odraz škodlivé èásti UV záøení
velmi dobrá tvarovatelnost fólií
úspora nákladù na vytápìní a klimatizaci
ochrana proti vyblednutí interiéru
vysoká propustnost svìtla a dokonalá viditelnost
zvýšení mechanické odolnosti
dokonalý vzhled a široký sortiment
atest pro ÈR a státy EU
redukce ostrého sluneèního svìtla
¡
vytvoøení pozadovaného
soukromí

ROMAN PROSICKÝ
e-mail: prosicky@turako.cz

Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

Tel. 777 200 040

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

Schůzku možno sjednat osobně nebo
na tel. 724 803 045

Zveme všechny příznivce pěší turistiky,
milovníky jarní přírody
i náhodné kolemjdoucí na

deset jarních kilometrů

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O N A J M U b y t 2 + 1 , ca 70 m 2 , Dolní Valy č. p.
204, Březnice. Tel. 777 136 265.
PRONAJMU byt 1+1 v Březnici. Tel. 721 803 927.
P R O N A J M U b y t 2 + 1 s balkónem a výtahem
v Březnici. Volný od léta. Tel. 604 826 072.

S TA R T:

v sobotu 5. května 2012

CENÍK INZERCE

v Březnici na Spořičově 292 U Šatavů
od 8 hodin

v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH

– cíl tamtéž

1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
čtvrtek 17. 5. 2012
od 16.30 do 17.30 hod.

LOKŠANY

Příjem inzerce:

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218, 318 682 453
E-mail: infobreznice@volny.cz
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Uzávěrka červnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
21. května 2012 ve 12 hod.
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KULTURA

ZÁMEK Březnice

KINO BŘEZNICE
2. 5. středa v 18.00 hod.

20. 5. neděle v 18.00 hod.

KVĚTEN 2012

ANONYM

KONEČNÁ UPROSTŘED
CESTY

Zámek Březnice
otevřen denně
mimo pondělí od 9 do 16 hod.

Drama, Německo, 2012, české titulky
Osobitý snímek vypráví příběh ze života
čtyřicátníků. Simone a Frank se právě se
dvěma dětmi nastěhovali do nového domu.
Ve stejnou dobu se dozvídají tragickou zprávu…
Režie: Andreas Dresen
Hrají: Milan Peschel, Steffi Kühnert, Talisa
Lilli Lemke a další

Galerie L. Kuby otevřena denně mimo
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci květnu otevřena do 6. 5. o víkendech
od 11 do 17 h. a od 8. 5. otevřena denně,
mimo pondělí, od 10 do 18 hod.

Historické drama, Francie a Německo, 2011,
české titulky
Anglie v době vlády královny Alžběty a spekulace o postavě nejuznávanějšího autora
divadelních her Williama Shakespeara.
Režie: Roland Emmerich
Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely
Richardson a další
Vstupné 49 Kč

Q

130 minut

Q

Přístupno od 12 let

6. 5. neděle v 18.00 hod.

Vstupné 42 Kč

KOCOUR V BOTÁCH

23. 5. středa v 18.00 hod.

Animovaná dobrodružná komedie od tvůrců slavného Shreka, USA, 2011, české
znění
S pyšným a odvážným kocourem se potkáme v době, která předcházela setkání se zeleným zlobrem. Společně s mazanou kočičí
zlodějkou Čiči tlapičkou se vydává vstříc
dalšímu dobrodružství.
Režie: Chris Miller

MODRÝ TYGR

Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Přístupno

Q

9. 5. středa v 18.00 hod.

PROBUDÍM SE VČERA
Komedie ČR, 2012
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny uvědomí,
že dívku, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
Režie: Miloš Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský
a další
Vstupné 49 Kč

Q

120 minut

Q

Přístupno

Q

90 minut

Q

Přístupno od 12 let

Rodinný film, Česko, Slovensko, Německo,
2011, české znění
Středobodem všeho dění je zapomenutá botanická zahrada a modrý tygr. Dva kamarádi, Johanka a Matyáš, se vydávají na cestu, aby tento kouzelný svět zachránili.
Režie: Petr Oukropec
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch,
Bára Hrzánová, Jan Hartl, Jan Vondráček
a další
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Přístupno

Q

27. 5. neděle v 18 hod.

WEST SIDE STORY
Muzikál, USA, 1961, obnovená premiéra,
české titulky
Legendární muzikálová adaptace z roku
1961, která získala 10 Oscarů a navždy
změnila dějiny žánru. Americké romantické
drama s hudbou Leonarda Bernsteina.
Režie: Jerome Robbins
Hrají: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ
Tamblyn, Rita Moreno a další

Beseda:
v pátek 25. 5., hudební sál od 19.00 hod.
Večer s rodákem – beseda se Stanislavem Mottlem
„Jak se žilo na Březnici za 1. republiky“
ve spolupráci s o. s. Bozeň – Spolkem rodáků a přátel Březnice
Koncerty:
sobota 5. 5., hudební sál od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV
Jana Vébrová – harmonika, zpěv
křehká víla z větrného mlýna aneb charismatická písničkářka s harmonikou
úterý 15. 5., hudební sál od 18.00 hod.
koncert ZUŠ Březnice
Capella Flauta – flétnový soubor
A. Závodský – klavír
sobota 19. 5., hudební sál od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV
Mirek Kemel s kapelou
M. Kemel – akordeon, zpěv, V. Konopiský –
kytara, housle, T. Görtler – akordeon, klávesy přední český humorista a kreslíř
v jiném uměleckém žánru
čtvrtek 24. 5., hudební sál od 18.00 hod.
„O zradě zbojnické“
zpěvohra na hudbu a texty P. Ulrycha připravili s žáky ZUŠ Dobříš S. Krobová a
J. B. Reidinger
Academy Jazz Orchestra – orchestr při
ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami pod vedením
J. Štěpána

13. 5. neděle v 18.00 hod.

Vstupné 49 Kč

KONTRABAND

30. 5. středa v 18 hod.

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

Akční drama, USA a Velké Británie, 2012,
české titulky
Hlavním hrdinou je bývalý pašerák Chris,
který se musí vrátit do branže, aby zachránil život svému neschopnému švagrovi.
Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas, a další

MÁME PAPEŽE!

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Vstupné 44 Kč

Vstupné 44 Kč

Q

110 minut

Q

Přístupno od 15 let

Q

151 minut

Q

Přístupno od 12 let

Komedie, Itálie a Francie, 2012, české titulky
Právě zvolený papež se odmítá ujmout
funkce. Do Vatikánu je povolán uznávaný
psychiatr, aby situaci vyřešil.
Režie: Nanni Moretti
Hrají: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Nanni
Moretti a další
Q

104 minut

Q

Přístupno od 12 let

16. 5. středa v 18.00 hod.

Připravujeme:

TAJEMSTVÍ MUMIE

Tohle je válka (6. 6.), Sherlock Holmes
(13. 6.), Nepřítel pod ochranou (20. 6.)

Dobrodružný fantasy film, Francie, 2010,
české titulky
Píše se rok 1912 a mladá reportérka Adéle
se snaží oživit mumii egyptského lékaře…
Režie: Luc Besson
Hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric,
Gilles Lellouche, Philippe Nahon, Jean-Paul
Rouve a další
Vstupné 44 Kč

Q

107 minut

Q

Přístupno od 10 let

Dětské představení:
2. 5. středa v 9.00 hod.
Dobrodružství na pasece II.
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
1. 5. Koncert pod májkou
Náměstí Q 14.00 hodin
7. 5. Kladení věnců
Hřbitov Q 17.00 hodin
12. 5. Oldies
KD Q 21.00 hodin
15. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Malý sál KD Q 16.30 hodin
24. 5. Pasování prvňáčků
na čtenáře
KD Q 16.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)
vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 6 vyjde 31. 5. 2012 –
uzávěrka čísla je 21. 5. 2012 (ve 12 hod.) ročník IX. distribuováno zdarma registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz
redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout
redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

