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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
běžný život v Březnici je v těchto dnech ve znamení pokračujících i přípravou nových stavebních akcí. Ve stádiu finálních příprav je v současné době 1. etapa rekonstrukce náměstí. Průvodním projevem všech staveb je
ale bohužel i určité přechodné omezení běžného provozu.
Rád bych se touto cestou omluvil za nepohodlí, které
během staveb občanům, firmám či podnikatelům vzniká. Odměnou nám po skončení prací bude zrekonstruované náměstí či nové chodníky, osvětlené ulice, opravené budovy i komunikace. Na květnovém jednání jsme
seznámili zastupitele v rámci rozšíření probíhající stavby s návrhem na vybudování bezbariérového vstupu do
lékárny včetně automatického otevírání dveří. Zastupitelé odsouhlasili i stavbu altánu pro uživatele Domova
Březnice – poskytovatele sociálních služeb, po realizaci
bezbariérového přístupu do přilehlého parčíku. Rada
města akceptovala většinové stanovisko rodičů žáků
ohledně provozovatele školní jídelny a rozhodla o pokračování stávajícího provozovatele.
Starosta odpovídá……
Poslední dobou jsem podával vysvětlení na různé dotazy. Nejčastěji směřovaly k zvažovanému záměru města
zadat poptávku na provozovatele školní jídelny a k vyhlášené anketě mezi rodiče žáků. Dále jsme podávali informace k novému principu přidělování příspěvků spolkům
a neziskovým organizacím z rozpočtu města a možnosti
získání dalších finančních prostředků na základě odvedené pracovní činnosti ve prospěch města. Odpovídali jsme
i na konkrétní dotazy ohledně historické úpravy nábřeží
i možnosti odkoupení vytěženého dřeva. Několik dotazů
se vztahovalo i k přípravě a rozsahu připravované rekonstrukce náměstí. Na veškeré dotazy se snažíme vždy reagovat a většinu záměrů zveřejňujeme i v Březnických novinách. V těchto dnech jsem zaslechl i různou „šuškandu“ ohledně dlažebních kostek z Hlubyňské ulice. Tyto
jsme považovali za historický majetek města, a proto
jsme je uskladnili v našem objektu. Krajská správa
a údržba silnic (KSÚS) nám však doložila v rámci platného stavebního povolení souhlasné stanovisko našeho města z roku 2009 s deponováním dlažebních kostek v SÚS
Příbram. Po několika jednáních s KSÚS se nám následně
podařilo vyjednat alespoň minimální smluvní cenu pro
odkoupení těchto kostek pro potřeby města. Sotva jsme
dořešili tento problém, vyvstal nám další. V souladu
s Akčním plánem jsme zahájili přípravu opravy kanalizace Za Nádražím u fotovoltaiky. V roce 2009 s prodejem
městského pozemku pro tuto stavbu město bohužel nesmyslně prodalo i část komunikace vedoucí na Vinici –
parcela p.p.č. 1754. Nemusím snad uvádět, že tato skutečnost nám značně zkomplikovala další postup při realizaci našeho záměru.
Vážení občané, přejme si, aby letošní červen byl k nám
přívětivý, abychom si mohli vychutnat v plné míře teplo
slunečních paprsků.
Jiří Štěrba

Foto Městská Knihovna

PROTOKOL Z VYHODNOCENÍ ANKETY
O ZMĚNĚ PROVOZOVATELE ŠKOLNÍ
JÍDELNY ZŠ BŘEZNICE
Dne 2. 5. 2012 provedla komise ve složení Ing. Jiří Bernard,
Pavla Cibulková, Helena Skalová, Jana Krotká otevírání obálek
a vyhodnocení ankety o stravování na ZŠ Březnice.
Celkem předáno obálek s hlasovacími lístky škole: 350
Vydáno školou: 334
Vráceno školou na MěÚ: 16 obálek, 15 anketních lístků, 1 lístek ztracen
Počet odevzdaných obálek do urny: 205 + 1 volný lístek
Počet odevzdaných doručenek: 206
Počet platných hlasovacích lístků: 202
Počet neplatných hlasovacích lístků: 4
Důvody pro vyřazení jednotlivých hlasovacích lístků jsou uvedeny na zvláštním listu.
Celkový počet hlasů pro změnu provozovatele školního stravování: 43
Celkový počet hlasů proti změně provozovatele školního stravování: 159
Celkový počet hlasů pro doplňkový prodej ve školní jídelně
v případě změny provozovatele školního stravování: 34
Celkový počet hlasů proti doplňkovému prodeji ve školní jídelně v případě změny provozovatele školního stravování: 6
Celkový počet nehlasujících o doplňkovém prodeji ve školní jídelně v případě změny provozovatele školního stravování: 3
Na základě výsledků ankety se komise usnesla, že se změnou
provozovatele souhlasí 43 respondentů, proti změně provozovatele se vyslovilo 159 respondentů, s doplňkovým prodejem
v případě změny provozovatele souhlasí 34 respondentů, proti
se vyslovilo 6 respondentů, svůj názor nevyjádřilo 3 respondenti.
Vyřazené hlasovací lístky: 1 vhozen do urny bez obálky, 3 nebyly vyplněny.
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Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 15. 5. 2012
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 17. 4.
2012 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápisy ze schůzí výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze
dne 19. 3. 2012 a 6. 4. 2012.
3. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 18. 4. 2012.
4. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 24. 4. 2012.
5. Výši přidělených příspěvků z rozpočtu města jednotlivým
neziskovým organizacím a spolkům i informace o výsledku ankety ohledně změny provozovatele školního stravování.

II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce domu čp. 48
- 2. etapa“, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou UNIKO Písek spol. s. r. o., za celkovou cenu 735 827 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Revitalizace centrální
části města Březnice - I. etapa“, souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s vybranou firmou SATES ČECHY s. r. o., Telč za celkovou cenu 12 229 213 Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 13, proti: 2 (Motáň, Beran), zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

3. Bankovní úvěr u České spořitelny a. s. ve výši 10 000 000 Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. Rozpočtový výhled na rok 2012 - 2014 dle přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň)
Návrh usnesení byl přijat.
5. Odkoupení 110 t netříděných žulových kostek od KSÚS Praha za smluvní cenu 99 000 Kč včetně DPH.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň)
Návrh usnesení byl přijat.
7. Zadání realizace bezbariérového vstupu, včetně automatického
otevírání dveří, do objektu lékárny firmě RIOS Příbram s. r. o.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
8. Záměr stavby altánu v parčíku u MěZZ.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

III. Zastupitelstvo města revokuje:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 17. 4. 2012 č.120417/04.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Oldřich Motáň v. r.
Ing. Petr Procházka v. r.

JARNÍ NÁVŠTĚVA Z LINDOW
Jarní měsíce patří k těm nejkrásnějším a není tedy divu,
že toto roční období si vybrali k návštěvě našeho města němečtí občané ze spřáteleného města Lindow. Tentokráte byla
návštěva početnější, do Březnice přijelo čtyřicet osob. Návštěva
se mohla uskutečnit díky úspěšnému projektu z Česko-německého fondu budoucnosti, na němž se podílí Město Březnice
a Partnerský svaz z Lindow. Prohlubující se kontakty, nové aktivity mezi jednotlivými spolky a seznámení s jarními tradicemi byly hlavním cílem letošního setkání.
Mezi německými návštěvníky byla početná skupinka žen –
Landfrauen, která navázala přátelské vztahy s Baráčnickou obcí
Bozeň. Konkrétní podobu získává i spolupráce SDH Březnice
s dobrovolnými hasiči z Lindow. Hosté se v pondělí 30. dubna
zúčastnili zapálení ohně na Stráži. Následujícího dne proběhlo
ve 14 hodin setkání starosty Jiřího Štěrby, dalších představitelů města a zástupců jednotlivých spolků s německými hosty při
májovém koncertě rožmitálské Venkovanky na březnickém náměstí. Krojovaní Baráčníci zpestřili toto setkání. Krásné počasí
a příjemná atmosféra doprovázely toto setkání až do jeho konce, kterým byla návštěva v restauraci Na statku, kam na závěr
svého pobytu v Březnici pozvali hosté na oplátku své hostitele
z vedení našeho města.
Lindow leží na území bývalé Německé demokratické republiky a jeho obyvatelé tudíž prožili léta minulého režimu do
značné míry obdobným způsobem. Tato společná zkušenost jistě napomáhá vzájemnému porozumění. Nicméně jen na té nelze stavět. A tak věříme, že nové kontakty mezi spolky i jednotlivci nabudou konkrétních podob a povedou k dalšímu vzájemnému poznávání občanů obou zemí. Další společné
akce se již rýsují.
Návštěva proběhla hladce a ke spokojenosti obou stran díky
pečlivé přípravě, která představuje mimo jiné i spoustu korespondence. Dík za tuto agendu patří paní Alici Fořtové. Za organizaci návštěvy zas patří dík pracovnicím odboru kultury
Města Březnice.
Petra Bartoníčková
a MUDr. Jiří Beran

Foto: F. Slaník

Zastupitelé města vyčlenili v rámci ročního
rozpočtu finanční prostředky, které mohou
jednotlivé organizace získat navíc na základě odvedené pracovní činnosti ve prospěch
města. Organizace mohou podávat žádosti
do 15. 6. 2012 do 12 hodin na podatelnu MěÚ
Březnice.
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10 000

8 000

30 000

5 000

5 000

5 000

FV

návrh
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Český kynologický svaz

X

Klub stomiků ILCO

5 000
X

10 000,00

ALKA, sdr. pro handicapované

Český svaz včelařů

6 000

30 000

6 000,00

92 000,00

SDH Březnice - ženy

28 000

MC Pampeliška

28 000,00

SDH Martice

30 000

30 000,00

50 000,00

SDH Bor

10 000

MC Pampeliška

25 000,00

SH Čech a Moravy a Slezka okr. 8

8 000

10 000

30 000,00

OS BOZEŇ

30 000

10 000,00

30 000,00

SPCCH Březnice

5 000

Český junák

15 000,00

Kulturní gang Březnice, o.s.

5 000

20 000

10 000,00

Kulturní gang Březnice, o.s.

5 000

FV

SDH Březnice - muži

5 000,00

Kč

požadavek

Kulturní gang Březnice, o.s.

název

organizace

Ostatní složky

4
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SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
PŘIPOMÍNÁME
V úterý dne 17. 4. 2012 se od 14.30 hodin konala
v sále Kulturního domu členská schůze ZO Svazu postižených civilizačními chorobami za přítomnosti 240 členů a 11 hostů.
Schůzi zahájila a pak celou řídila paní Věra Ježková. Sál KD byl
do posledního místa obsazen. Součástí členské schůze bylo vystoupení dětí z 1. MŠ a žáků ZŠ v Březnici. Děti a žáci tančili, zpívali,
recitovali a hráli na několik hudebních nástrojů. Vystoupení se opět
moc líbilo, dětem i paním učitelkám Formánkové, Zárybnické, Dukové a Doulové patří poděkování všech přítomných.
Paní Ježková přivítala všechny členy základní organizace a hosty
jarní členské schůze. Za OV SPCCH v Příbrami paní Alenu Kasíkovou, za OV STP paní Magdu Burianovou, za sluchově postižené
paní Marii Fišerovou, starostu města Březnice pana Jiřího Štěrbu,
vedoucí Pečovatelské služby paní Lenku Labudovou, zástupkyni
sociálního oddělení MěÚ paní Marcelu Pinkavovou. Ze sesterské
organizace z Rožmitálu pod Třemšínem přijeli pan Ing. Loučka, pan
Jaroslav Němec a paní Jiřina Kučerová. Za obec Hvožany byla
přítomna paní Ing. Markéta Balková a za obec Hlubyně pan Novotný.
Hlavní zprávu o činnosti ZO SPCCH od minulé členské schůze
a informaci o hospodaření v roce 2011 přednesla předsedkyně organizace paní Vlasta Forejtová. Informovala o chystaném zájezdu do
Českých Budějovic na Hobby 2012. Přítomné vyzvala, aby povstáním a tichou vzpomínkou uctili památku zemřelých členů. Předsedkyně poděkovala za dobrou spolupráci zástupcům okresních výborů
(SPCCH, STP a sluchově a zrakově postiženým v Příbrami), organizacím ve městě (Pečovatelská služba, Domov důchodců, sociální
odd. MěÚ, MŠ, ZŠ, ZUŠ, VOŠ a SOŠ), Městu Březnice za finanční
a morální podporu a obcím Hvožany, Hlubyně, Mirovice, které
také přispěly na činnost ZO SPCCH finančním obnosem v roce
2011. Poděkování patří sponzorům, panu Baumrukovi a prodejně
Pramen na náměstí, která přispěla na občerstvení. Předsedkyně poděkovala členkám výboru a úsekovým pracovnicím za jejich obětavou a nezištnou práci pro SPCCH Březnice.
Dále vystoupila kulturní referentka paní Feitová, která informovala o akcích, které již proběhly od minulé schůze a hovořila o připravovaných aktivitách v nejbližších měsících, o chystaných poznávacích zájezdech a dalších divadelních představeních. Plán rekondičních pobytů byl členům ZO k dispozici u stolu s prezencí.
Následovalo hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2012, který přečetla paní Věra Ježková, požádala přítomné o hlasování. Návrh byl
jednohlasně přijat. Dále přečetla zprávu revizní komise konané dne
8. února 2012. Byla provedena kontrola hospodaření v roce 2011
a úroveň vedení účetnictví. Nebyly shledány žádné nedostatky.

V rámci projektu
„Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, byl 14. 5. 2012
zahájen Občanským
sdružením, Jihočeským
institutem celoživotního učení, počítačový kurz pro seniory zdarma.
Kurz byl pro úplné začátečníky důchodového věku a jeho
obsah byl hlavně ovládání počítače, textový editor MS Word,
Internet včetně e-mailu. Kapacita byla omezena na 10 účastníků.
Myslím, že všichni účastníci u nás v Březnici prožili objevná,
poučná a milá čtyři dopoledne pod vedením zkušeného a trpělivého lektora Mgr. Miroslava Adamce. „Žáci“, kteří zdárně
absolvovali, obdrželi certifikát a odměnou jim byla exkurze
v Pivovaru HEROLD v Březnici.
Zájem o tento kurz byl veliký, ale jeho realizace byla omezená, proto budu i nadále pátrat po možnostech uspořádat další
vzdělávání pro seniory.
Děkuji odboru kultury, p. Bartoníčkové za pomoc při konání
kurzu i za poskytnutí prostor v KD v Březnici.
Marcela Pinkavová
sociální referent odboru vnitřních věcí MěÚ Březnice

Následovala diskuse ve které vystoupili hosté. Poděkovali výboru
ZO SPCCH za jejich práci a seznámili přítomné členy s chystanými
novinkami v oblasti sociálních služeb, rekondic a jiných aktivitách
pro zdravotně postižené a starší občany.
Pan starosta Jiří Štěrba hodnotil velmi dobře činnost ZO SPCCH
Březnice. Seznámil přítomné se současnou realizací mnoha projektů, které připravilo vedení města. Zastupitelé vyčlenili v rámci ročního rozpočtu finanční podporu na činnost naší organizace za aktivity, které připravujeme pro naše občany.
Za to jim patří naše poděkování. Pro všechny bylo připraveno
pohoštění. Děkujeme našim sponzorům.
Kolem půl páté hodiny odpolední přišel závěr jarní členské schůze. Paní Ježková přečetla návrh na usnesení z této schůze. Návrh
byl všemi schválen. Poděkovala za hojnou účast, popřála všem hodně zdraví, krásné léto a schůzi ukončila.
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 6. června
a 3. října 2012 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin
za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.
PŘIPRAVUJEME
Zájezd
29. 6. 2012 – zájezd do ETE Temelín a okolí, pouze pro členy,
cena 120,- Kč.
18. 9. 2012 - Pro velký zájem uskutečníme druhý zájezd do ETE
Temelín se zcela stejným programem a podmínkami. Tento termín
mohou využít i nečlenové organizace. Cena 120,- Kč členové,
nečlenové 170,- Kč. Je možné se již přihlašovat.
Divadlo
13. 7. 2012 – večerní divadelní představení – MIRANDOLÍNA
/komedie, autor Carlo Goldoni/
Představení je v parku st. zámku Kratochvíle, účinkuje divadelní
spolek ochotníků TYL Netolice. Začátek představení je ve 21.00 hodin,
trvá 120 minut, cena včetně vstupenky pro členy za 150,- Kč,
nečlenové 180,- Kč. Odjezd z náměstí v 19.00 hodin.
Výlet
6. 9. 2012 - Směr výletu: Sázavský klášter, prohlídka od 10.00
hodin, dále Zahradnictví STARKL, vstup zdarma, prohlídka
zahrady a parku FILIPOV, nově zrekonstruovaná zámecká budova na typ hotelu a dále podle času prohlídka - zámek ŽLEBY.
Odjezd z náměstí v 7.30 hodin, cena členové 210,- Kč, nečlenové 250,- Kč.
Informace, přihlášky aj. u paní Feitové v lékárně nebo na tel.
č. 318 682 050, 721 603 455, 318 682 483.
Za výbor SPCCH připravila Jana Štefanová

Významné životní jubileum
100 let
86 let

ANNA BERANOVÁ, Březnice 480

JARMILA KRAJMEROVÁ, Březnice 132

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

Dne 28. 6. 2012 uplyne 10 let,
co opustil tento svět
pan Jindřich Brettl.
Děkujeme všem, kteří si na něj vzpomenou.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Ludmila,
děti Mirek, Jana a Lidka s rodinami
V červnu jsou to 4 roky, kdy nás na vždy opustila
paní E. Olšbouerová.
Dcery Jarmila a Milena s manželem Blovských

Děkujeme panu Mgr. Janu Mikešovi, faráři v Březnici, za důstojné vypravení pohřbu pana Josefa Seimla
z Drahenic.
Rodina
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ČERVEN
1. 6. 1842 se narodila Arnoštka Kopecká v Miroticích. Provdala se za Adolfa Kiegera. Zemřela rozedmou
plic 16. května 1914 v Březnici č. 54 a pochována
19. května t. r. v Březnici (před 170 lety)
2. 6. 1682 žádal rektor jezuitské koleje konsistoř o souhlas,
aby mohl pokřtít kříž u cesty postavený měš any
v místě, kde byly pohřbeny oběti moru z roku
1680 (před 330 lety)
4. 6. 1642 povýšen do panského stavu Přibík František
z Újezda, od roku 1651 majitel panství březnického (před 370 lety)
6. 6. 1918 Karel Hašler uspořádal v hotelu Musil zábavný
večer ve prospěch chudých (před 94 lety)
12. 6. 1927 nákladem Městské spořitelny a Okrašlovacího
spolku postaveny před radnicí meteorologické
sloupky s orientačními nápisy (před 85 lety)
15. 6. 1844 byla vložena do desek zemských budova bývalé
jezuitské koleje čp. 1. jako majetek Studijního
fondu, k němuž byla převtělena již roku 1839
(před 168 lety)
18. 6. 1927 zahájen Župní Sokolský slet (před 85 lety)
19. 6. 1839 se narodil ve Lhotkách Jan Duchoslav Panýrek profesor a spisovatel (před 173 lety)
21. 6. 1832 se v Březnici narodil Ing. Jan Muzika, projektant
a stavitel železniční dráhy (před 180 lety)
24. 6. 1927 navštívil Březnici ministr obchodu J. Peroutka
a při uvítání na radnici byly předány požadavky
okresu a obce (před 85 lety)
27. 6. 1914 obecní zastupitelstvo zadalo stavbu nové radnice
a spořitelny projektantu stavby staviteli Fr. Bierhanzlovi (před 98 lety)
Z Březnických kulturních přehledů 1966 - 1975
Alena Heverová

HISTORIE

6/2012

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.
út – ne: 9 – 12 13 – 16 hod.
VI., VII., VIII. út – ne: 9 – 12 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

Dne 10. 5. navštívil město krajský radní pro oblast kultury
MVDr. Václav Beneš, který mimo jiné navštívil Galerii Ludvíka
Kuby, která se v příštím roce bude stěhovat ze zámku do nových
prostor v konventu.
Foto odbor kultury

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
Lokšanové na Březnici 1548 - 1625
Další rod, který zde zavládl, pocházel ze Slezska.
Jiří z Lokšan (asi 1491 - 1551) byl sekretářem krále Ludvíka,
pak královským radou a nakonec získal hodnost říšského vícekancléře. Od Ferdinanda I. dostal hrad Kašperk s právem dolování jako zástavu, kterou nakonec vrátil a náhradou obdržel
panství Březnici; roku 1550 přikoupil statek Tochovice. Měl za
manželku Kateřinu z Adlerů. Zemřel však již v roce 1551, zanechav syna Ferdinanda pod poručenstvím matky.
Za Kateřiny odehrál se na zámku březnickém příběh milostný,
románek mezi arciknížetem Ferdinandem V. a sličnou Filipínou Welserovou, příbuznou Kateřiny. Zde slaven tajný sňatek
mezi nimi, Filipína povila zde v roce 1558 syna Ondřeje.
Za nezletilosti syna Ferdinanda vládla Kateřina na Březnici.
Z doby té zachoval se v zámeckém archivu urbář z roku 1557,
z něhož se dovídáme bližších podrobností o panujícím poměru
mezi vrchností a poddanými.
V urbáři je podrobný popis zámku s udáním počtu pokojů, komor, sklepů, zahrad, sázek, chmelnic, pivovaru, vápenic, cihelen atd.
V městě Březnici a ve vsích k panství patřících uveden v urbáři
každý jednotlivý majitel dle jména a příjmení s udáním platů a
povinností, které vrchnosti odváděti a vykonávati měl.

Tehdy čítala Březnice 94 poplatníků - mimo domy panské
a svobodné - tito platili v půlročních lhůtách ročně vrchnosti
tak zvaného „úroku“ 118 kop 55 grošů 5 denárů; lovné při vánocích 3 kopy 16 grošů; odváděli 79 slepic, 23 strychů ovsa,
měli svézti ve žních 98 vozů obilí, postaviti v senoseči 9 sekáčů
a ve žních 778 ženců a o vánocích přivézti 26 vozů dříví. Výše
povinnosti se řídila dle velikosti majetku a obnášela při největších poplatnících na úroku ročně 1 kopu 16 grošů až 2 kopy
31 grošů, roboty ve žních 10 dní, svézti obilí 6 vozů, dodati
5 slepic.
V městě byl právovarečný pivovar na bílé pivo; z jednoho varu
se platilo vrchnosti 12 grošů a za vystavení 15 grošů a 2 džbery
mláta; z ječného piva z 1 varu na 20 strychů ječmene má dáti
13 grošů 6 denárů.
Kdo šenkoval cizí bílé pivo, platil z věrtele 4 denáry, ze starého
piva přiváženého do města z jednoho vozu 2 groše; z piva vyváženého z města z 1 sudu 1 denár.
Jarmarků bylo v téže době do roka 6 a uvedeny poplatky: kupci platili 1 peníz a odváděli jeden každý 1 lot pepře; pekaři
o letnicích 4 groše, o vánocích též 4 groše; řezník o sv. Jiří 30
grošů, židé, kteří v městě bu osedlí nebo neosedlí byli, avšak
své handle vedouce, mají dáti na zámek na štedrý den 1 libru
pepře; podruzi bydlící ve městě měli ročně 1 den robotovati.
Mýta se vybíralo: z vola, vepře a ze skopce po 1 denáru, ze železa 2 denáry, z hrnců 3 denáry.
Alena Heverová
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PAMPELIŠKA

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

ČERVEN 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
od 15.00 do 17.00 hod. ODPOLEDNÍ HERNA
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
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
3. 6. od 15.00 h. DEN DĚTÍ – před večerníčkem musí být všichni
v pyžamu • Máte rádi večerníček? Pokud ano můžete s námi vyrazit v pyžamu do světa pohádek do městského parku u tenisových
kurtů v Březnici. Akce proběhne za laskavé podpory Sportcentra
Vitality a studentek SOŠ Březnice.
5. 6. od 10.00 h. Přednáška Mgr. Pavly Neuschlové
„Nerozumím svému dítěti, aneb úskalí ve výchově současných dětí“

5. 6. od 16.00 h. Znakování miminek
- dvouhodinový seminář pro rodiče, kde se dozvíte, co potřebujete
vědět k tomu, abyste mohli se znakováním začít
- seminář se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu uchazečů – registrujte se prosím do konce května na www.babysigns.cz
nebo na zuzana@chlastakova.cz
7. 6. od 15.30 h. Výtvarné tvoření pro děti s paní Bartoníčkovou
12. 6. od 10.00 h. Divadélko od Ivy a svačinka od maminky
16. 6. od 15.00 h. CHYŤTE VLNY aneb neckiáda na Vlčavě
- na starém kluzišti je pro Vás připraven program u vody,
ve vodě, pod vodou i na souši. Více informací naleznete
na plakátech. MC Pampeliška se touto akcí zapojila
do celorepublikové kampaně Sítě MC – Táta dneska frčí.
21. 6. od 10.00 Herna MC – „S-karty“ aneb změny ve výplatě
sociálních dávek a co s tím souvisí - praktické aktuální informace o změnách v systému soc. dávek podá Marcela Pinkavová, sociální referent MěÚ
26. 6. od 9.00 Piknik v zámeckém parku + hledání pokladu
Sraz je v 9.00 h. před zámkem. Nejdříve vyrazíme po stopách pokladu a poté již tradiční předprázdninové posezení v zámeckém parku.
Drobné občerstvení a oblečení v přírodních barvách vítáno!
Připravujeme:
Letní divadelní dílnu od 23. 7. do 28. 7. – přihlášky podávejte do
15. 6. 2012 na sarkakleckova@seznam.cz
Příměstský dobrodružný tábor Chodby času od 13. 8. do 17. 8.
– více informací na www.rosenthalci.cz/chodbycasu
Tradiční výlet vláčkem do bazénu do Mačkova
Výlet vlakem do Blatné na daňky
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován:
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Z ČINNOSTI OBCE BARÁČNÍKŮ
„BOZEŇ“ BŘEZNICE.
1. 5. se pořádal na náměstí v Březnici koncert Pod májkou.
Tento koncert jsme pořádali společně s městem Březnice a Pivovarem Herold. Mladí členové z tanečního souboru z Třebska
nám zatančili českou besedu. Také jsme byli tímto souborem
pozváni na staročeské máje do Třebska, kde jsme byli v krojích.
V sobotu 12. 5. jsme byli opět v krojích na oslavě ukončení
2. světové války na Březových Horách, kterou pořádají březohorští rodáci a které se zúčastňujeme již několik let.
V neděli 13. 5. jsme pro naše tetičky udělali posezení ke dni
matek na tenisových kurtech, kde dostali kytičku, kávu a zákusky.
Jak je vidět snažíme se v rámci možností udělat pro naše
město i členy co nejvíc.
rychtář - J. Bimr
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SPOLKY

Za podpory Města Březnice
pořádají

místní organizace

DĚTSKÝ DEN
v Březnici
9. června 2012
od 9 do 16 hodin
v ZÁMECKÉ OBOŘE
Akci si pro Vás společně připravili
organizace:
Základna airsoftu,
paintballu Březnice

Foto F. Slaník

SDH Bor

PROGRAM:
9.30 – 14.00 hod.
Sportovní a vojenské dovednostní
soutěže pro děti,
které po splnění budou řádně odměněny

9.00 – 14.00 hod.
Jízdy na koních od Statku Stražiště
10.00 – 13.00 hod.
Kynologické ukázky výcviku psů
13.00 – 15.00 hod.
Hasičská ukázka – možnost si stříkat
s hasičskou proudnicí
Celý dětský den budou
provázet příslušníci
Armády České republiky
Akci podporují:

ZMĚNA

PROGRAMU

VYHRAZENA

6/2012

VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

9

STRUČNĚ O STUDIU NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Dne 3. 5. 2012 se ve společenském sále naší školy
uskutečnila beseda o Ochraně životního prostředí.
Přednášku zahájil rektor VŠERS České Budějovice pan
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr. h. c., který našim žákům představil profesorku Pidlisnuk z Moskevské
univerzity. Velice zajímavě přednášela našim studentům
v anglickém jazyce o problematice jako je globalizace,
životní prostředí, apod. S překladem aktivně vypomohl
student 3. ročníku David Volešák. I paní profesorka se
také snažila „milou“ češtinou některé věci objasnit.
Přednáška se uskutečnila v rámci projektu OP VK „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu
práce na VOŠ Březnice“, který realizujeme od února
2012 do ledna 2014 a také v rámci udržitelnosti projektu ROP.

Dne 23. 4. 2012 jsme ve společenském sále také přivítali rodiče a žáky budoucích prvních ročníků střední
školy. Nově přijatí žáci obdrželi rozhodnutí o přijetí,
odevzdali zápisové lístky a především získali cenné informace o studiu na střední škole, adaptačním, lyžařském a jazykovém kurzu, ubytování a stravování
ve školní jídelně.
Přijato bylo celkem 46 žáků z možných 90. Na volná
místa ve všech oborech (Agropodnikání, Informační
technologie i Sociální činnost) je vyhlášeno 2. kolo
přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme průběžně.
Zároveň je vyhlášeno přijímací řízení na vyšší odbornou školu. Od 1. září 2012 budeme otevírat nově
akreditovaný obor v denní a kombinované formě studia,
a to obor SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA – vzdělávací program Sociální práce.
Ke změně oboru jsme přistoupili pro lepší uplatnění
absolventů na trhu práce a zejména z důvodu uznatelnosti vzdělání zaměstnavatelem.
Mezi hlavní předměty vyučované na tomto oboru bude
patřit: sociální politika, sociologie, metody sociální práce, psychologie, pedagogika a sociální pedagogika, jeden
cizí jazyk, zdravotní nauka, sociální komunikace a velké množství volitelných předmětů, ze kterých si mohou
studenti vybírat – např. kurz znakované češtiny, filosofie a etika, veřejná správa a finance, vybrané sociální
problémy, speciální pedagogika a cizí jazyk v sociální
praxi. V průběhu studia studenti absolvují praxi v různých zařízeních. Absolutorium studenti skládají z cizího
jazyka a zkoušky z práva, psychologie a metod sociální
práce. Součástí je i obhajoba absolventské práce.
Obě formy studia – jak denní – tak kombinovaná (což
je v podstatě dálková forma studia) jsou tříleté. Přihláš-

ky do 1. kola přijímáme do 31. 5. a do 2. kola do 20. 8.
2012. Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru.
Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.sbrez.cz .
V měsíci květnu proběhly, tak jako na všech středních
školách – maturitní zkoušky.
Didaktické testy společné části (státní maturity)
úspěšně zvládli z českého a cizího jazyka (kromě 1 žákyně) všichni maturanti. U testů z matematiky 100% uspěli pouze chlapci z oboru Informační technologie. Některá děvčata z oboru Sociální činnost si budou muset testy z matematiky zopakovat ještě v září. V posledním
květnovém týdnu všichni studenti 4. ročníků složí teoretickou a praktickou část školní maturitní zkoušky.
Obor agropodnikání čekají předměty Chov zvířat, Pěstování rostlin a Ekonomika a podnikání, Motorová vozidla, Zoohygiena a prevence, Ekologie apod. Informační
technologie – Programování, Grafické systémy, Základy
techniky, Elektrotechnika, Automatizace a další. Maturanti oboru Sociální činnost – poslední ročník pečovatelství se rozloučí praktickou zkouškou v Domově seniorů
v Březnici a poté vykonají mat. zkoušku z odborných
předmětů: Sociální péče, Sociální politika, Zdravotní nauka a také složí zkoušku z Práva.
Všichni maturanti navíc musí obhájit svoji maturitní
práci, kterou na odborné téma ze svého oboru v rozsahu
cca 20 – 30 stránek napsali. Na obor Agropodnikání se
na obhajoby přijede podívat Ing. Zdeňka Szebestová
z Národního ústavu odborného vzdělávání z Prahy.
Držme našim maturantům palce, a zkoušku dospělosti co nejlépe zvládnou.
Od září se těšíme se naše nové žáky a studenty.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

Zahájení maturit
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A VIDĚLI JSME KRÁLOVNU!

EXKURZE V DOMOVĚ PETRA MAČKOV

Nevěříte? Ale ano.

V pátek 4. 5. 2012 se naše třída 3.DS za doprovodu Mgr.
Dagmar Chválové vydala na exkurzi do nedalekého Mačkova.
Zde sídlí Domov PETRA, který je zřizován Jihočeským krajem.
Domov je samostatná příspěvková organizace pečující o klienty
s mentálním a kombinovaným postižením. Celou exkurzí nás
provedla Bc. Petra Otčenášková, vedoucí chráněného bydlení
a sociálně terapeutických dílen. Nejprve nás paní Očenášková
seznámila s historií Domova, provedla nás po prostorách zařízení, kde jsme si mohli prohlédnout společenský sál, masážní
lůžko či bazén s tobogánem. Poté nás čekala prohlídka terapií:
arteterapie, keramická dílna, muzikoterapie, tkaní, vyšívání,
výroba dekorací a loutek, skleník a mnoho dalších… Viděli jsme
mnoho prací, které klienti vyrobili. Od obrazů, polštářů, loutek, deček pod hrníčky, vázy a koberečky.
Z důvodu ochrany soukromí uživatelů jsme měli možnost
zhlédnout DVD prezentaci, kde jsme viděli soukromé prostory
klientů a příběhy některých klientů samotných.
Závěrem exkurze jsme navštívili venkovní prostory: skleník,
stáje, a někteří z nás se dokonce projeli na koni.

Dne 28. 4. 2012 se skupinka studentů VOŠ a SOŠ Březnice
vydala na osmidenní zájezd do Anglie. Cesta nebyla krátká,
vždy nás čekalo dvakrát 1500 km autobusem, a cesta přes
kanál LaManche – ten jsme zdolali trajektem po rozbouřeném
moři cestou tam a Eurotunelem pod mořským dnem cestou
zpátky. I v samotné Anglii jsme prověřovali dopravní prostředky, které doma nemáme: dvakrát jsme využili lodní dopravu
po řece Temži, nafotili červené dvoupatrové autobusy a typické
černé taxi, svezli se nejstarším metrem světa (v Londýně je
metro od roku 1863 v současné době má 273 stanic) a na závěr
pobytu vyzkoušeli London Eye – obří kolo nad centrem Londýna.

Program celého týdne byl značně nabitý, studenty čekali
2 celé dny v Londýně, jeden den v královském městě Windsor,
odpoledne v nejstarším universitním městě Anglie – Oxfordu,
dvě další odpoledne patřila vodnímu hradu Hever Castle a královskému paláci Jindřicha VIII. Hampton Court. Dopoledne
studenti trávili v jazykové škole, rána a večery v hostitelských
rodinách.
Ačkoliv nám počasí nepřálo – v průměru bylo 12°C, poslední
den v Londýně dokonce pouze 5°C, a většinou pršelo, o zážitky
nebyla nouze. Mezi ty největší se jistě řadí odpoledne ve Windsoru, kdy jsme se náhodně dostali mezi davy vítající královnu.
Ta v letošním roce navštěvuje různá místa u příležitosti oslav
významného jubilea – 60 let na trůnu (nastoupila v roce 1952
ve svých 26 letech, je jí letos 86 let a vypadá báječně). Stáli
jsme za zábranou, dostali vlaječky a pak již přijela královna
Alžběta II se svým chotěm princem Filipem, vystoupili z auta,
vítali se, zdravili a hovořili s občany. My jsme - přibližně ze
vzdálenosti 5 metrů – natáčeli a fotili.
Musím přiznat, že atmosféra byla úžasná, přes různé výhrady médií a některých politiků je vidět, že lidé mají svou královnu rádi. Pro nás byl zážitek o to silnější, že po skončení
akce, nás oslovila britská televize a natočila rozhovor pro London News TV.
SOŠ a VOŠ Březnice nabízí studentům zájezdy s výukou angličtiny každoročně, letos to bylo již po šestnácté. A královnu
jsme za tu dobu viděli již dvakrát!
Současný Londýn samozřejmě žije také přípravami na letní
olympijské hry. Na nejrůznějších místech včetně samotného
centra jsme viděli vznikající sportoviště pro jednotlivé sporty.
Každý se během olympiády jistě bude zajímat o sport, který je
mu blízký, kdo si bude chtít prohlédnout Londýn, určitě by
neměl vynechat sledování maratonu v Londýnských ulicích,
plavání a triatlon v Hyde Parku nebo třeba plážový volejbal na
slavné Horse Guards Parade.
Jitka Bartáková, Alice Fořtová
VOŠ a SOŠ Březnice

Myslím, že tato akce byla přínosem do našich životů. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a domů jsme si přivezli
pěkné zážitky a vzpomínky.
Andrea Valtrová
studentka 3. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice

PODĚKOVÁNÍ PANÍ UČITELCE
Přiblížil se konec dalšího školního roku a naše děti odloží do
kouta nejen batohy a sešity, ale loučí se i s prvním stupněm ZŠ
a v září se z nich stanou opravdu „velcí“ školáci.
Loučí se ale hlavně s paní učitelkou Mgr. Ivanou Ševrovou,
kterou měly moc rády a která si jejich lásku rozhodně zaslouží.
Prožily s ní celé tři roky, byla pro ně autoritou, ale i kamarádkou s přirozeným respektem. Učila je nejen podle osnov, ale
dávala jim to nejlepší ze sebe, věnovala se dětem nad rámec
svých povinností. Nezapomenutelné jsou všechny besedy, výlety (i s turistickým kroužkem), škola v přírodě, procházky městem a okolím, při kterých se děti seznámily s historií našeho
kraje a životem osobností i obyčejných lidí.
Z roztěkaných malých žáčků se díky paní učitelce stali žáci svědomití, snaživí a šikovní. Nedělala mezi nimi žádné rozdíly, kdo
v učení tápal, tomu ochotně pomáhala. Děti se na ni mohly s čímkoliv obrátit, probírala s nimi i mnohdy složité mezilidské vztahy.
Možná vám to zní jako fráze, ale vše je psáno od srdce
a upřímně. Chtěli bychom – za všechny rodiče – paní učitelce
vyjádřit obrovský dík za práci, kterou s našimi dětmi odvedla
a připravila je tak na druhý stupeň.
Přejeme jí, do dalšího života, jen to krásné a co nejvíce osobních i pracovních úspěchů.
Žáci 5.B. trvali na tom, aby v závěru tohoto poděkování stálo:
„Máme vás opravdu moc rádi, paní učitelko!“
A to podle nás hovoří za vše.
Přejeme všem pohodové prázdniny, pěkné počasí a spoustu krásných zážitků!
Dana Kohoutová a Zuzana Vaněčková
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Základní škola praktická a Základní škola speciální
Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Telefon: 318 665 272, 318 665 273 / Fax: 318 665 272 / E-mail: spc.skola@rozmitalptr.cz
Mob. tel.: 604 209 780
Vážení rodiče, vážení spoluobčané
ve svých příspěvcích se snažím podávat informace o chodu naší školy a i obecně o školství. Minulý měsíc jsem v Třemšínských
listech slíbil článeček od rodičů jedné z našich žákyň, která byla do naší školy přijata na začátku letošního školního roku. Jsem
rád, že mohu uveřejnit pohled “z druhé strany“, názor rodičů, kteří s pomocí naší školy řešili problém svého dítěte. Musím říci,
že to, co se v tomto případě podařilo, mě osobně i všechny pedagogy ve škole moc těší. Opět jsme se ujistili, že práce, kterou u nás
ve škole vykonáváme, má smysl, a proto nadále budeme ji i existenci speciálních škol obhajovat. Zároveň ze srdce děkuji rodičům,
kteří byli ochotni zveřejnit svůj příběh a tím ocenit přínos naší školy pro děti, které potřebují individuální péči. Přečtěte si
prosím pozorně příběh naší „rozkvetlé“ žákyně, Helenky Schönbauerové.
Mgr. Pavel Bártl

Náš příběh
Při poslední návštěvě neurologické ambulance byl naší dceři
Helence „vysazen“ lék Geratam, velmi silný psychostimulant s
mnoha možnými vedlejšími účinky, který dcera užívala díky
zvětšujícím se neurologickým problémům od 9 let, a bez kterého ve škole nemohla fungovat. To vše po třech čtvrtletích pobytu
ve Speciální základní škole v Rožmitále p. Tř. Ale od začátku,
dovolte mi ve stručnosti popsat příběh naší dcerky Helenky.
Helenka se narodila jako zcela zdravé dítě, třetí den po porodu však byla v bezvědomí a s poruchou činnosti srdce převezena do nemocnice. Stav po hospitalizaci do 24 hodin odezněl
a příčina nebyla nikdy zjištěna. Byla to však právě tato příhoda, která dle odborníků zásadně poznamenala další vývoj, zejména nerovnoměrný vývoj psychických funkcí. Helča byla při
práci ve škole od počátku trochu pomalejší než ostatní děti
a původní přirozenou radost z docházky do školy začala nahrazovat nechu ke školní docházce a výrazné neurotické projevy.
Závěr vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně, kam
jsme se obrátili o radu, potvrdil problémy s vývojem psychických funkcí, dostalo se nám mnoho doporučení. V praxi se stav
Helenky stále zhoršoval. Ve škole i doma dostávala záchvaty
vzteku, stále častěji odmítala jít ráno do školy, měla drobné
noční „příhody“. Situaci jsme řešili návštěvou neurologa, který
nám předepsal již zmíněný lék Geratam. Nasazení léků zpočátku stav zlepšilo, bohužel po čase se však situace vracela zpět, ale
bez léků by asi Helča docházku do školy nezvládla vůbec. V páté
třídě jsme opět navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu a
opět jsme dostali množství doporučení. Při zmínce o možném
přestupu do speciální školy jsme měli pocit, že snad jsme celou
situací vinni my; my, kteří jsme dceři věnovali stovky hodin domácí přípravy. Rozhodli jsme se situaci dořešit.
Při návštěvě soukromé psycholožky jsme dostali jednoznačné
doporučení k přeřazení do speciální školy. Jaké však bylo naše
překvapení, když pan ředitel Bártl z rožmitálské speciální školy nám řekl, že toto doporučení neodpovídá požadavkům školského zákona a vyhlášky. Nevzdali jsme se a zajistili vyšetření
v PPP České Budějovice. Zde jsme se setkali s velkým pochopením a díky konzultacím PPP a školy v Rožmitále p. Tř. vzniklo
doporučení, díky kterému začala Helenka zmíněnou školu navštěvovat. Helenka mimo jiné při nástupu do Rožmitálu stále
brala lék Geratam a co se týče např. matematiky, uměla s problémy počítat pouze do deseti, nechápala násobilku a prakticky se vůbec neorientovala v číselné ose. Při pravidelné půlroční
neurologické kontrole v listopadu konstatovala paní doktorka
u dcery výrazné zlepšení. Toto jsme však samozřejmě vnímali
i my. Helča se do školy začala těšit, doma povídala, co vše ve
škole dělali, a samozřejmě se změnila i celá atmosféra u nás
doma. Obrovskou radost a vlastně důvod, proč jsem se rozhodla
sepsat moji zkušenost, jsme prožili koncem března, kdy nám
při další kontrole paní doktorka zmiňovaný lék vysadila. Do
dnešního dne Helča, poprvé po více než 3 letech, lék nebere.
Navíc zaznamenala během třech čtvrtletí obrovský posun, orientuje se v číselné řadě do 10 000, pilně se učí násobilku, pochopila postup zaokrouhlování, postup při písemném sčítání
a odčítání, s tabulkou na násobení počítá s drobnými nedostatky, samostatně dělí se zbytkem v oboru do 100. Podobné úspě-

chy vidíme i v dalších předmětech. Z domácí přípravy zmizel
pláč a vztek. Helenka si dnes sama sedne k úkolu, který vypracuje. Zkrátka doma máme zase naši usměvavou Helenku, z jejíchž očí září radost a štěstí.
Co říci závěrem?
Chtěli bychom touto formou poděkovat kolektivu pracovníků
PPP České Budějovice, zejména Mgr. Kateřině Flekové za obrovskou vstřícnost a práci s naší dcerou. Také děkujeme panu
řediteli Speciální základní školy v Rožmitále p. Tř., který
ve spolupráci s paní Flekovou dal závěry vyšetření do souladu
se zákonnými normami, a kolektivu pedagogů speciální školy.
Třídní učitelku Mgr. Vladislavu Malou si Helča velmi oblíbila
a není dne, kdy by se nechlubila, co nového se s ní naučila.
Jsme š astní, že jsme situaci řešili, nenechali dále naši dceru
trápit a navrátili jí zpět své š astné dětství. Děsíme se názorů,
že by se tento druh škol měl snad rušit a věříme, že rozum
a profesionalita nahradí snahy některých skupin o tzv. inkluzi.
Naše Helenka ji už zažila a 3 roky byla „na práškách“ a neš astná.
Helena Schönbauerová
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Nabízíme krátký návod
co dělat, když se chcete
účastnit neckiády...
Samozřejmě vítáni jsou i všichni fanoušci a přihlížející i ti, kdo chtějí přijít jenom na večerní hudební produkci.
Pro ty, kdo se chtějí pokořit rozbouřenou
Vlčavou:

BŘEZNICE

sobota 16. 6. 2012
STARÉ KLUZIŠTĚ a okolí
PROGRAM NA SOUŠI I VE VODĚ:
15.00 – 16.00 hod. PŘEKONÁNÍ LÁVKY přes
řeku V KOLEČKU či na čemkoliv jiném
16.00 – 18.30 hod. NECKIÁDA - přehlídka
všemožných plavidel na řece
Po celé odpoledne doprovodný program:
AQUAZORBING (lehce adrenalinová zábava
pro děti i dospělé)
DĚTSKÝ KOUTEK MC Pampeliška
Březnice (trampolína, výtvarná dílna, sladké
domácí dobroty od maminek)
19.30 – 20.30 hod. POLETÍME?
original banjo punk future jazz band
21.00 – 24.00 hod.
legenda

BRUTUS

00.30 – 01.30 hod.

AVION

bigbeatová

A K C I P O Ř Á D Á : Kulturní gang Březnice, o.s.
Město Březnice,
Mateřské centrum Pampeliška,
které se tímto připojuje ke kampani
FINANČNÍ PODPORA:

1. POSTAVTE PLAVIDLO
– jakékoliv, z čehokoliv, na velikosti nezáleží, při stavbě pus te z uzdy svou fantazii
– jediná podmínka: PLAVIDLO NESMÍ
BÝT MOTOROVÉ
2. SESTAVTE SI POSÁDKU
– rodinu, kamarády, kolegy z práce, tchýni, kočku, psa nebo opici ….
– na počtu ani věku nezáleží
3. OBLEČTE POSÁDKU
– vtipné hadříky, originální modely, pásky přes oči, pruhovaná trika doplní celkový dojem vašeho plavidla
4. POJMENUJTE PLAVIDLO či
VÁŠ TÝM
5. DOPRAVTE PLAVIDLO ke starému kluzišti
– zde bude připraven parking pro lodě a
dozvíte se další podrobnosti
6. ZAREGISTRUJTE SE
– registrace možná již nyní na
www.rockfestbreznice.cz
nebo na místě akce zapíšete vaše plavidlo do startovní listiny
Prezentace (přihlášení) je možné v den
akce od 14.30 hodin do 15.45 hodin na
starém kluzišti.
Soutěž plavidel, v níž nejde o rychlost ani výkon, od 16.00 do 18.30 hodin
Hodnotit se bude zejména originalita,
technika jízdy, celkový dojem, vtipnost,
šarm a nadšení posádky …..

„Známkovat“ bude místy odporně
odborná a místy odborně odporná
porota.

POJĎTE DO KINA
Zveme všechny diváky do červnového
kina, které Vám přinese celou řadu filmů v duchu dobrodružství a napětí. Ve
středu 6. června Vás zveme na film
Tohle je válka!, který je povedenou
americkou akční komedií. Dva kamarádi
jsou agenty CIA, kteří si rádi hrají na
Bondy: drahé obleky, nebezpečné přestřelky a bezpodmínečná stylovost, to
vše je nedílnou součástí jejich každodenní práce. Jejich přátelství na život a na
smrt začne nabírat trhliny, když se oba
zakoukají do stejné dívky. Hned v neděli
10. června promítáme film pro kluky a
jejich táty. Ocelová pěst je boxerský
film z blízké budoucnosti. Bývalý boxer,

jehož milovaný sport ovládli dva a půl
metru vysocí oceloví roboti nemá s kým
zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší
budoucnost. Znenadání mu vpadne do
života jeho syn Max, se kterým už delší
dobu není v kontaktu. Oba společně spojí síly, aby postavili a vytrénovali nového
robota a proměnili ho v boxerského šampiona. Ve středu 6. června na vás čekají hrdinové dobrodružného filmu
Sherlock Holmes: Hra stínů. Slavný
detektiv řeší vraždu rakouského korunního prince. Cesta po celé Evropě ve výpravném a akčním snímku. 20. června
uvidíte letošní film USA a Jižní Afriky
Nepřítel pod ochranou. Držitel Os-

cara Denzel Washington představuje nejnebezpečnějšího odpadlíka z řad CIA,
který byl po deseti letech dopaden a
uvězněn. Na utajované vězení zaútočí
neznámí ozbrojenci a mladý velitel prchá společně s jediným vězněm. Na závěr
Vás zveme ve středu 27. června na
českou komedii Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka. Hlavním hrdinou je postava trenéra Hnátka,
který žije svým koníčkem a neváhá mu
obětovat skoro vše.
Těšíme se na Vás v měsíci červnu každou středu a neděli v 18 hodin. Celý program kina na poslední straně Březnických novin.
Petra Bartoníčková
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Přij te se přesvědčit, že na kluziště se dá chodit i v létě…

Z v e m e V á s n a a k c e p o ř á d a n é n a s t a r é m k l u z i š t i (vedle koupaliště)
16. 6.

Chy te vlny anebo neckiáda 2012 – viz plakát
13. 7. a 14. 7., 20. 7. a 21. 7.

Letní filmové kluziště
… přij te zažít nevšední pocit promítání pod letní
oblohou při nevšedních filmech …
Je název projektu, v rámci
kterého jsou distribuovány
vybrané české dokumentární filmy uvedené na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava do různých míst
v republice ….
„České dokumentární filmy již dávno nevznikají jen pro televizní
obrazovky. Jsou kinematografickými díly, která si zaslouží velké
plátno, dobrý zvuk a soustředěné diváky. Jsem rád, že projekt Česká radost v českých kinech přinese výběr pozoruhodných českých
dokumentů do desítek míst po celé České republice. Přijd e se i vy
přesvědčit, jak výrazný je současný český dokument.”
Marek Hovorka, ředitel MFDF Jihlava
Promítáme:

EM A ON
Něžný buran Xavier Baumaxa
pátek 13. 7.

Režie: Vladimír Michálek
Dokument bez cenzury i autocenzury je věnován dvojici nekonvenčních umělců a kamarádů z Litvínova. Em Rudenko, nonkonformní
ukrajinský stavební dělník, básník. Xavier Baumaxa je osobitý performer, básník a undergroundový bard. Ve své tvorbě paroduje žánry bez rozdílu, karikuje celebrity a zesměšňuje takřka cokoliv. Režisér Vladimír Michálek oba sledoval více než dva roky na cestách
mezi koncerty, na přejezdech z jednoho bizarního místa na druhé
a natočil řadu jejich vystoupení, koncertů a mejdanů.

ROCK ŽIVOTA
sobota 14. 7.
Obyčejná legenda Olda Říha jako Katapult osudu.
režie: Jan Gogola, ml.
Příběh rockera, kterému se rozpadl vlastní svět a musí tak v pokročilém věku začínat od nuly. Rány osudu přitom vnímá jako přihrávky. Rock života není jen hudebním dokumentem či bilancujícím portrétem, ale hlavně setkáním s životní sílou obyčejného Oldy, který
dokázal neobyčejné věci a stojí si stále za svým jako pařez.
pátek 20. 7.

VENKU

Doopravdy to začíná venku – příběh tří lidí opouštějících vězení
Režie: Veronika Sobková

Časosběrný dokument režisérky Veroniky Sobkové sleduje osudy tří
lidí, kteří opouštějí vězení. Den po dni, minutu po minutě, mužeme
sledovat jejich cestu ven. Film je metaforou o nakládání se svobodou, časem a osudem, o rozhodování na důležitých životních křižovatkách, které se týká nejen bývalých vězňů, ale každého z nás.

sobota 21. 7.

POD SLUNCEM TMA

(Český lev 2011 za nejlepší dokument)
Dráty, zkraty a dva světlonoši v zambijské buši
Režie: Martin Mareček
Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví experti, se naposledy vracejí do
odlehlé zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi lety elektrifikovali
areál školy a nemocnice. Film vtipně a naprosto otevřeně sleduje
úskalí rozvojové pomoci. Je příběhem pokusu předání evropské
technologie a odpovědnosti, ale i „zlatých českých ručiček“, které si
dokáží poradit i uprostřed Afriky.

Začátky všech produkcí cca: 21.30 hod. (až se setmí)

1. 9.

ROCKFEST BŘEZNICE 2012

Chcete vědět, jaké kapely letos na rockfestu budou hrát?
Uhádněte to!
Na rockfestu bude hrát 8 kapel, uhodnete-li správně alespoň
5 z nich, budete zařazeni do slosování o volné vstupenky na
rockfest Březnice. Ke každé kapele nabízíme malou nápovědu,
která vám pomůže uhodnout název. Soutěžní formulář s nápovědou je k dispozici v Městské knihovně a Infocentru Březnice
a v hospůdce U Dědy Jehudy Březnice nebo na webových stránkách
www.rockfestbreznice.cz. Zúčastnit soutěže se můžete tak, že
vyplněný formulář vhodíte do připravené schránky v Městské
knihovně a Infocentru nebo v hospůdce U dědy Jehudy, můžete ho
ale také vyplnit elektronicky na výše uvedené adrese a ze stránek
přímo odeslat.

Hádat můžete do 10. 6. 2012. Pak zveřejníme kompletní
správný line-up.
Zda jste vyhráli třeba právě vy, se dozvíte při VEŘEJNÉM SLOSOVÁNÍ, které PROBĚHNE pod dohledem
legendárního SÁŠI PLESKY ZE SKUPINY BRUTUS
DNE 16. 6. 2012 při večerní zábavě PO NECKIÁDĚ.
T ě š í m e s e n a v á s v l é t ě na kluzišti Kulturní gang
Březnice, o.s.
Za finanční podporu našich projektů děkujem e : Městu Březnice, Nadaci život umělce.
Za pomoc, podporu a spolupráci všem přátelům a příznivcům, bez kterých by to nešlo …

Městská knihovna a Infocentrum Březnice p o ř á d á

zájezd na prohlídku

štiřínského zámeckého parku
s odborným výkladem
RNDr. Václava Větvičky
v úterý 5. 6. 2012. P O Z O R Z M Ě N A – Odjezd z Náměstí v 9 hodin
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.

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
■

1. 6. – 29. 6. – výstava Tvoření pro radost, dárečky
z různých materiálů

■

5. 6. zájezd na prohlídku štiřínského zámeckého
parku s odborným výkladem RNDr. Václava Větvičky
– odjezd v 9 hodin z Náměstí

■

Tematická výstavka knih – Valja Stýblová – výročí 90. let od
jejího narození

D ě t s k é o d d ě l e n í na ZŠ
■

1. 6. – 7. 6. Týden čtení dětem

■

13. 6. Malování na chodník

■

Od 15. 6. Nabídková výstavka knížek na prázdninové čtení

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

na prodejní výstavu

TVOŘENÍ PRO RADOST

KNIHOVNA

6/2012

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Hore Rachel – Zahrada vzpomínek – strhující román je ideální
knihou nejen na dovolenou
William Peter Blatty – Exorcista – souboj s áblem – kultovní příběh plný napětí, mystiky, duše a tajemství; je vedle Stoperova
Draculy považován za nejdramatičtější horor vůbec
Čapek Josef – Beletrie 2. – obsahem druhého svazku jsou tři
zralé práce z posledního desetiletí autorova života – Kulhavý poutník, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora
Woodsová Sherryl – Kousek nebe – stará láska nerezaví, zvláš
když jde nejbližším o život…
Patterson James – Nedostatek důkazů – Alex Cross je na stopě
brutálnímu predátorovi přezdívanému Řezník, který pro zábavu
znásilňuje a vraždí ženy…
Desenský Rudolf – Jak poznat psí duši – zkušenosti a rady ověřené dlouholetou praxí
Bauer Jan – Magická místa Čech a Moravy – vzrušující putování po Čechách a Moravě nás povede po tajuplných místech opředených mýty a legendami; naše cesta začne na Řípu, kam kdysi
vstoupil praotec Čech…
Proctor Candice – Černý rytíř – historický román
Bednařík Tomáš – Pověsti a příběhy z Novostrašecka – pověsti a příběhy z novostrašeckého regionu, které díky mravenčí práci a nesmírné píli mnoha regionálních badatelů zůstaly zachovány
do dnešních časů
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje – zajímavá publikace, která obsahuje 500 krásných barevných fotografií vyšla pod
záštitou hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha
Krumlovská Olga – Jóga prstů – přední česká astroložka a autorka knih o józe, alternativní medicíně a lidovém léčitelství, přichází znovu se svým nejpopulárnějším dílem Jóga prstů aneb Jak léčit sám sebe
Bílek Jiří, Čepička Ladislav, Straka Karel – Od knížecí družiny k posádkovému městu – Praha vojenská od nejstarších dob
po současnost
Kačor Miroslav – Zlatý věk české loutkové animace – publikace, která vyšla za přispění Ministerstva kultury České republiky a
Fondu pro podporu a rozvoj České kinematografie
Hlušička Jiří – Jánuš Kubíček, akvarely a kvaše – zajímavá
kniha o brněnském malíři a grafikovi
Sedláková Radomíra – Pražské interiéry – Praha je město plné
krásných magických budov, co se však skrývá uvnitř?
Krampota František, Preis Jiří – Perla, která se zvedá z prachu – v této publikaci se vydáte po stopách ugandských dětí, jejichž
životy ovlivnila epidemie HIV - AIDS
Václavová Inna – Ráj na dotek – vyprávění o hledání ztraceného ráje; kniha plná příběhů a zážitků z cestování a potápění, doprovázená překrásnými podmořskými fotografiemi
Připravila Kateřina Štěrbová

DÁREČKY Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Drobné šperky
Fimo
Glycerinová mýdla
Gelové svíčky
Květinové brože
Ozdobné lahvičky
Papírový pedig
Plstěné šperky
Loutky

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Čajové hvězdičky
Kumihimo
Puzzle
Záložky
Zdobené notýsky
Zdobený porcelán
Přívěsky na mobil
Malované deštníky
a jiné

od 1. 6. do 29. 6. 2012
v prostorách Městské knihovny
a Infocentra v Březnici

Květnová výstava pana Vladimíra Tvrdoně - Tempera a práce
s přízí
Foto Městská knihovna a Infocentrum
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Odbor kultury Města Březnice 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 Kavárna u bylinné zahrádky
na březnickém zámku

loutkářka BLANKA HAKENOVÁ
Divadelní hra pro děti i dospělé

„Jak se dělá radost“
Základní myšlenkou představení je radost, kterou chce herečka předat divákům prostřednictvím
nevšedních loutek, hudby a tance.
Te n t o p r o j e k t s e u s k u t e č ň u j e z a f i n a n č n í p o d p o r y M i n i s t e r s t v a k u l t u r y.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor k pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.

Kulturní dům - tel. 318 682 153

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

„JARNÍ KONCERT“
účinkuje:

Žákovský orchestr ZUŠ Březnice
řídí:

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

Tomáš Bláha
spoluúčinkují:
vybraní žáci ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem
ve hře na akordeon
(ze třídy paní učitelky Věry Obdržalové)
Žákovský orchestr ZUŠ Březnice se představí
březnické veřejnosti vůbec poprvé.
Byl založen teprve na začátku letošního školního roku
a na různé hudební nástroje v něm hrají žáci ze všech
hudebních oddělení školy.

čtvrtek 14. června 2012
Infocentrum Březnice
začátek v 17.30 hodin
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SKLENÍKY PLNÉ KAKTUSŮ
OPĚT OTEVŘENY
Po nepříjemné zimě je tu jaro, kaktusy se probudily ze zimního
odpočinku, dostalo se jim tepla a vody a tím začalo jejich růstové
období. Druhá polovina května a celý červen je čas, kdy nejvíce
kaktusů vykvétá nádhernými květy všech možných barev a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou náročné
na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní a Jižní Amerika. Jsou
rozšířeny na obrovské rozloze, od Patagonie v Jižní Americe až
k padesáté rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný. V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů v Mexiku
a nejjižnějších státech USA. V Jižní Americe je centrum s největším
množstvím rodů a druhů Severozápadní Argentina a Bolivie, ale
kaktusy rostou téměř ve všech státech.
Aby se u nás ve
sbírkách kaktusům
dobře dařilo, musíme
jim připravit takové
podmínky, které se co
nejvíce přibližují podmínkám, ve kterých
rostou na svých přírodních stanovištích.
V prvé řadě je to
dostatek světla a tepla v letním neboli vegetačním období.
Dalším důležitým
faktorem pro zdárný
růst je voda. Tou
v době plného růstu
nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem,
ale také by neměly
mít stále mokrou
zem. Zálivka by měla
být nárazová a vydatná. Další závlahu
provádíme až po úplném proschnutí zeminy. Nejlépe je zalévat ráno nebo večer.
Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem. Zeminu používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku.
V zimním období (listopad - únor) by kaktusy neměly růst, protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché a chladné zimování
(6 – 10 °C) je jednou z nejdůležitějších podmínek pro květenství
v příštím roce. Dospělý, zdravý a dobře pěstovaný kaktus kvete každým rokem několikrát a každý rod kaktusů kvete v jiném období.
Vím, že v dnešní uspěchané době není moc času na koníčky, ale
někdy je třeba se oprostit od všedních starostí a potěšit se něčím
hezkým.
Nevěřili by jste, kolik lidí se u nás tímto koníčkem zabývá a těší se
ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho lidí pěstuje kaktusy jen za
oknem, čím dál více na balkonech a ti kteří mají možnost si udělat
na zahrádce malý skleník či pařeniště mají radost a úspěchy určitě
největší.
Já pěstuji kaktusy již téměř 40 let, mám velmi velkou sbírku kaktusů a sukulentů na kterou se jezdí dívat kaktusáři z celých Čech
i ze zahraničí. Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce
neví. Proto bych chtěl pozvat všechny co mají rádi květiny a třeba
je nemohou sami pěstovat, aby se zdarma přišli podívat na hezké
rostliny s krásnými květy. Rád přivítám i zahrádkářské zájezdy
nebo školní výlety.
Těm kteří by chtěli zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím
a předám svoje zkušenosti.
Skleníky jsou otevřeny od 10. 5. – 18. 10. každý čtvrtek
od 13 – 17 hodin. Možnost návštěvy i jiné dny po domluvě
na tel. 723 044 489.
Vladimír Ježek, Náměstí č.3, Březnice

Z REDAKČNÍ POŠTY
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TEČKA ZA NÁMĚSTÍM …
Zastupitelé na 5. řádném jednání dne 15. 5. 2012 schválili výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace centrální části města
Březnice – I. etapa“ a souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou SATES Čechy, s. r. o., Radovská 252, 588 56 Telč za
celkovou cenu 12 229 213 Kč bez DPH a pověřili starostu podpisem
smlouvy o dílo. Tolik 3. bod usnesení vyvěšeného na úřední desce.
Občan se může ptát, co se skrývá pod označením I. etapa?
V dubnových Březnických novinách (2012) si přečteme Slovo starosty, v němž pan starosta s potěšením konstatuje, že se „nám podařilo získat z fondů Středočeského kraje dotaci na rekonstrukci
náměstí v maximální možné výši, která činí 9 985 000 Kč, spoluúčast města bude ve výši 5%, tj. 499 250 Kč. Celkem tedy máme
k dispozici 10 484 250 Kč. Za tuto částku jsme schopni s případným
doplatkem z rozpočtu města zrealizovat první etapu rekonstrukce
náměstí podél komunikace I. třídy vpravo, od kostela až k poště.“
Zdá se, že žijeme v levném kraji!
Podíváme-li se nazpátek, pak zjistíme, že na programu veřejného
zasedání zastupitelstva města 15. 11. 2011 bylo projednání žádosti
o dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2011 ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí. Tehdy byla I. etapa definována trochu
jinak – mělo se jednat o „opravu chodníku před kostelem a části
chodníku směrem kolem radnice až k poště“. Zastupitelé schválili
„podání žádosti o dotaci z fondu rozvoje měst a obcí na rok 2012 na
akci I. etapa revitalizace náměstí“ ve výši 7 995 000 Kč a závazek
spolufinancování akce minimální částkou 5% z celkových finančních
nákladů.“ To celkem vypadalo rozumně nejen cenou, ale i rozsahem
prací. Toto bylo akceptováno i petičním výborem. Letos shledáváme,
že se zřejmě má jednat o práce většího rozsahu a za jinou částku.
Náměstí se nejspíš bude předělávat více méně dle původního projektu firmy Rota Group, s. r. o. Na výsledek petice „Za zachování
charakteru Náměstí v původní podobě dle projektu Hrubého a Kittricha“ se již ohled nebere, ač před dvěma lety petici podepsalo přes
2000 signatářů! Bohužel se musíme rozloučit se stávajícím Náměstím a počítat s tím, že budeme mít tuctové náměstí, kterých je bezpočet. Všem signatářům petice chceme poděkovat!
Jiří Krůta a Jiří Beran

VZPOMÍNKA NA ROK 1942
Pro posílení odbojové činnosti v naší vlasti byli vysíláni parašutisté
z Anglie. Na 30. 4. 1942 byla vysazena 11. skupina INTRANSITIVE
s členy: Václav Kindl, Bohuslav Grabovský a Vojtěch Lukaščik. Se skupinou se rozloučil i bernartický rodák npor. Rudolf Krzák, který napsal
pozdrav své rodině. Také příteli Františku Klaschkovi, který se mezitím stal konfidentem gestapa. Skupina byla vysazena v prostoru Padr ské rybníky, Teslíny a Buková. Parašutisté se po seskoku nesešli.
Kindl se 1. 5. dostal do rodiny Severina Krzáka v Bernarticích a odevzdal mu od syna dopis. Potěšil také rodiny Doubkovy a Hrubcovy
zprávou o jejich synech. Grabovský již 30. 4. byl přijat Josefem Viktorou z Výrovny u Věšína. 2. 5. přišel k Lukešovým do Bernartic, později
i Lukaštík. Kindl zatím odešel, takže se opět nesešli.
V květnu se konala v Bechyni schůze Hospodářské záložny, kde
mimo jiné Severin Krzák přečetl dopis od syna z Anglie. Tam byl i Jan
Mrzena, který při návštěvě Václava Hronka, tajného agenta gestapa se
svěřil o dopisu a začala postupná hlášení a opatření. Dne 4. 6. byli
Krzákovi gestapem zatčeni a při výslechu uvedli, že parašutisty přechovávali i Doubkovi, Hrubcovi, Lukešovi a více lidem je to známo.
Gestapo provedlo přísnou prohlídku u všech zmíněných rodin a když
nic nenašlo, odjelo. Dne 12. 6. znalo již obsah dopisu a připravilo se na
rozsáhlou akci. Obklíčili Bernartice a nikdo odtud nesměl, ani později
příchozí. Čekalo se na rozhodnutí z nejvyšších míst, jestli Bernartice
skončí jako Lidice. Bohudík ne, ale všichni členové zmíněných rodin
a ti s kterými se stýkali, byli odvezení gestapem do Klatov. Při vyšetřování, Lukeš Jaroslav, syn, přiznal, že Grabovského ukrývali Viktorovi
z Věšína. 25. 6. 1942 byla rodina Viktorova i s manžely Hublbauerovými návštěvou z Prahy, gestapáky zatčeni a odvezeni do Klatov. I přes
tvrdý výslech neprozradili Viktorovi, že k nim přivedl Grabovského
hajný Kotrbatý. Také Doubkovi neprozradili, že se svými příbuznými
Soldátovými z Bilinky čp. 18 vyjednávali o přechodném umístění parašutisty. Jan Doubek starší v předtuše popravy si vyměnil sako se spoluvězněm. Na podšívku svého napsal: Jan Doubek, Poslední pozdrav
svým dětem a Bernartickým, Bute svorni!
Odvezení do Klatov a odsouzení, byli zastřeleni v Lubech u Klatov. Ostatní v Táboře. M. Tomková a M. Hublbauerová byly těhotné. Viktorovi Jiřímu bylo 16 let, Marii 19 let.
Nacistické stvůry neměly s nikým slitování.
Za ZO ČSBS Ing. Miroslav Soldát - předseda
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
V průběhu května byla sehrána
další utkání jarní části mistrovských soutěží.
Kompletní výsledky včetně střelců naleznete na www.skbreznice1918.8u.cz
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)
Cerhovice – SK Březnice 1918 A
2:1 (1:0)
Tochovice – SK Březnice 1918 A
1:2 (0:1)
SK Březnice 1918 A – Lety 4:0 (2:0)
Dublovice – SK Březnice 1918 A
0:4 (0:3)
SK Březnice 1918 – Spartak Rožmitál
5:0 (2:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
15
14
13
11
10
9
9
9
7
7
5
5
3

4 2
4 3
2 6
3 6
4 7
3 9
5 8
2 11
2 11
4 11
1 14
5 12
2 15
1 18

94:24
81:40
48:22
69:41
49:43
53:54
50:46
51:44
40:55
31:54
44:73
42:68
33:64
31:88

52
49
44
42
37
33
32
29
29
25
22
20
17
10

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)
Jince B – SK Březnice 1918 B 5:2 (0:0)
Jablonná – SK Březnice 1918 B 4:6 (1:4)
SK Březnice 1918 B – Višňová B 9:0 (4:0)
SK Březnice 1918 B – Pičín B 8:0 (3:0)
předehrávka 26. kola
Bohutín B – SK Březnice 1918 B 2:2 (2:2)
SK Březnice 1918 B – Spartak Rožmitál B
1:0 (1:0)
1. Dobříš C
2. Březnice B
3. Rožmitál B
4. Obořiště
5. Stará Hu B
6. Višňová B
7. Rosovice B
8. Jince B
9. Sedlice
10. Věšín
11. Jablonná
12. Pičín B
13. Láz B
14. Bohutín B

21
23
22
22
22
21
21
21
22
22
22
23
22
22

18
15
14
13
10
11
9
8
8
7
7
5
5
4

1 2
1 7
1 7
2 7
5 7
2 8
2 10
4 9
2 12
4 11
2 13
5 13
4 13
3 15

115:33
88:52
75:48
61:58
70:52
47:55
49:49
50:62
47:63
49:56
51:85
47:70
44:69
43:84

55
46
43
41
35
35
29
28
26
25
23
20
19
15

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
SK Březnice 1918 – Jílové
2:2

SK Březnice 1918 – Petrovice

2:2
(1:0)
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918
3:5 (1:2)
SK Březnice 1918 – Tat.Rakovník B
13:1 (10:0)
Sedlec-Prčice – Sk Březnice 1918
1:3 (1:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tatr. Sedlčany
22
FC Jílové
22
TJ Jis. Struh. 22
FK T. n. Sáz.
22
Sokol Podlesí
22
FK Lety
22
SK Petrovice
22
SK Břez.1918 22
FK Král. Dvůr 22
SK Marila Votice 22
AFK Loděnice 22
Sokol D. Dušn. 22
Sok. Sedl. Prčice 22
Tatr. Rakovník B 22

19
17
15
13
12
11
10
10
10
7
7
5
2
0

1 2
3 2
3 4
2 7
5 5
2 9
4 8
2 10
1 11
2 13
2 13
2 15
2 18
1 21

120:19
112:41
56:24
73:40
51:19
57: 65
66:56
65:51
84:53
47:60
32:70
54:99
21:95
12:158

58
54
48
41
41
35
34
32
31
23
23
17
8
1

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

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
14
11
10
9
6
6
3
2
1

1 1
1 1
0 5
1 5
0 7
2 8
1 9
0 13
0 14
2 13

100:18
73:9
46:38
45:27
44:35
55:50
40:45
18:59
18:89
21:90

43
43
33
31
27
20
19
9
6
5

10.
11.
12.
13.
14.

Bohutín
Milín
Obecnice
Podlesí
Malá Hraštice

19
20
20
17
20

5
4
4
2
1

1
1
1
1
1

13
15
14
14
18

80:235 16
112:218 13

57:208 13
57:177 7
65:279 4

Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim sponzorům bez kterých by fotbal
v Březnici nemohl fungovat na této úrovni. Ještě jednou děkujeme!!!!!!
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 Češka, 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.
Za SK Březnice 1918
Roman Teska

OP st. přípravek (5+1)
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)
Sp. Příbram B – SK Březnice 1918 5:4
(2:0, 2:2, 1:2)
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918 2:5
(1:3, 0:0, 1:2)
SK Březnice 1918 – Nový Knín
8:5
(2:1, 2:1, 4:3)
Sedlčany B – Březnice (SO 10), odloženo
SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
5:7
(2:1, 0:2, 3:4)
tabulka po 20. kole
1. 1.FK Příbram 20 20 0 0 434:36 60
2. Spartak Pb
20 18 0 2 210:67 54
3. Kovohutě Pb
20 16 1 3 243:60 49
4. Stará Hu
20 15 0 5 157:85 46
5. SK Březnice 1918 20 15 0 5 181:80 45
6. Rožmitál
19 10 1 8 142:139 31
7. Dal. Dušníky
20 8 0 12 85:169 24
8. Nový Knín
20 7 1 12 141:172 22
9. Sedlčany B
20 6 1 13 121:166 19

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
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 24. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Podlesí

SPORT / SDH
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 26. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Nečín

Neděle 3. 6. 2012 od 17.00 hod.

Sobota 16. 6. 2012 od 17.00 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

Dorost krajská soutěž I.A třída – sobota 2. 6. v 10.15 hod.
Votice UMT – SK Březnice 1918

Dorost krajská soutěž I.A třída – sobota 16. 6. v 10.15 h.
Králův Dvůr – SK Březnice 1918

IV. třída

sobota 2. 6. 17.00 h. SK Březnice 1918 B
– Obořiště

IV. třída SK Březnice 1918 B – Pičín B 8:0 předehráno
8. 5. 2012 – ukončili jarní část soutěže

OP žáci

neděle 3. 6. 14.15 h. SK Březnice 1918 – Pečice

žáci – SK Březnice 1918 – ukončili jarní část soutěže

Přípravka neděle 3. 6. 9.30 h. SK Březnice 1918
– Malá Hraštice

Přípravka – SK Březnice 1918 – ukončili jarní část soutěže

Sobota 30. 6. – odjezd bude upřesněn na vývěsce SK

Příští víkend
So 9. 6.

10.15 dorost krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – Podlesí

So 9. 6.

10.00 přípravka Bohutín – SK Březnice 1918

Ne 10. 6. 17.00 I.B třída

Hořovicko B – SK Březnice 1918 A

Ne 10. 6. 17.00 IV. třída

Rosovice B – SK Březnice 1918 B

žáci

SK Březnice 1918
– ukončili jarní část soutěže

přátelské fotbalové utkání Březnice (u Zlína)
– SK Březnice 1918
přátelské volejbalové utkání Březnice (u Zlína)
– SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni
Vás srdečně zve na

3. ročník

netradiční
požární soutěže
O pohár
starosty obce Hlubyně,
která se koná 9. června 2012
od 13.00 hodin
v Hlubyni na louce
pod bývalým obchodem.
Něco k pití a bohaté občerstvení od mistra
Krkovičky zajištěno.

Večer od 20 hod. oldies párty
v KD Hlubyně, hraje DJ DAVE.

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
V letošním roce
jsme v SDH Březnice
otevřeli
kolektiv
mladých
hasičů.
Náplní kolektivu je
systematická a všestranná činnost s cílem rozvíjet dětské
znalosti, vědomosti,
dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činností s přihlédnutím ke specifické oblasti
požární ochrany a podporovat celoroční mimoškolní pestrou
činnost dětí se zájmem o požární ochranu. Děti se zde učí nejen
požární útoky a štafety, ale i střelbu ze vzduchové zbraně
(vzduchovka), poznávat topografické značky, orientovat se
v mapě, vázat uzle, poznávat a určovat hasičské náčiní a jeho
grafické znázornění. V dnešní době máme v kolektivu 21 mladých hasičů z toho 13 hochů a 8 dívek. Pro tyto děti jsme uspořádali maškarní bál, dále putování s velikonočním zajíčkem,
pálení čarodějnic spojené s nocováním v hasičském domě a pěší
túru 10 km s opékáním buřtů. Dále připravujeme dětský den,
který pojmem stylem šipkované na určené místo a letní tábor.
Pokud by se našel někdo kdo by chtěl rozšířit naše řady může
přijít každou středu od 16.30 hodin do hasičárny, kdy probíhají
pravidelné schůzky.
Za KMH S. Koňas
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Přehled mistrovských utkání 8 závodních družstev, které reprezentují Tenisový klub
Březnice, v rámci krajských soutěží a 2 ligy na Mistrovství České republiky
Přehled utkání v červnu 2012
Dospělí
2 liga:
2. 6. TK Ústí nad Labem A - TK Březnice A
TK Březnice A 16. 6. TK Březnice A
- Severočeská
tenisová C
23. 6. LTC Slovan Kladno A - TK Březnice A
KS – II. třídy:
2. 6. TK Březnice B
- LTC Beroun B
TK Březnice B 16. 6. TJ Sokol Dobřichovice - TK Březnice B
23. 6. TK Březnice B
- Tenis Dobříš B
KS – IV. třídy:
2. 6. Sokol Kamýk n.Vlt.
TK Březnice C 16. 6. TK Březnice C
23. 6. TJ Višňová

- TK Březnice C
- Vitality Březnice A
- TK Březnice C

KS – IV. třídy: 16. 6. Tenis Dobříš C
TK Březnice D 23. 6. TK Březnice D

- TK Březnice D
- TJ Sokol Sedlčany B

Dorost
KS – I. třídy:

3. 6. LTC Slovan Kladno B - TK Březnice A
17. 6. TK Březnice A
- F.M. TK
Dobřichovice A
24. 6. Loko Zdice A
- TK Březnice A

KS – II. třídy:

Starší žáci
KS – III. třídy:

Mladší žáci
KS – II. třídy:

17. 6. TK Radošovice A
24. 6. TK Březnice B

- TK Březnice A
- TK Mníšek
pod Brdy A

2. 6. TK Březnice A
16. 6. Sokol Nučice B
23. 6. TK Březnice A

- Loko Beroun B
- TK Březnice A
- Sport EDEN
Beroun A

17. 6. Spartak Hořovice A
24. 6. TK Březnice A

- TK Březnice A
- TK Drozdov A

Jezdecký klub Březnice a Farma Xaverov
zvou všechny příznivce jezdeckého sportu

na letošní první jezdecké

závody ,

9. 6. 2012 bude uspořádán MASTERS OPEN DEBL – turnaj ve
čtyřhrách a mixech. Začátek turnaje je ve 13.00 hodin.
V měsících červenec, srpen a září bude uspořádáno 43 celostátních turnajů. Nejvýznamnější turnaj se uskuteční ve dnech
4. až 6. 7. 2012, a to turnaj dospělých o Putovní pohár města
Březnice. Tento turnaj se koná bez přerušení od r. 1973. Každoročně v tomto termínu a má již svou velkou tradici. Je o něj
mezi hráči velký zájem po celé republice, a tím je zapsán do
podvědomí propagace města Březnice.
V měsíci červnu vyvrcholí 2 ročník Grand Slamu Březnice
a svými pravidly (zápasy na tři vítězné sety) snese srovnání se
čtyřmi známými turnaji v tenisovém světě. Výbor TK Březnice
děkuje Jaroslavu Roubíkovi za tradiční sponzorování tohoto
turnaje. Finále turnaje se uskuteční 24. června od 15. hodin.
Vítězství z prvního ročníku bude obhajovat při účasti 17 hráčů
Robert Barták.
Zveme všechny příznivce krásného bílého sportu k návštěvě
tenisového areálu k prožití hezkých tenisových momentů při
jednotlivých tenisových utkáních.
Luděk Kindlman
předseda TK Březnice

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Místní organizace ČRS v Březnici pořádala ve dnech 28.
a 29. dubna oblíbené rybářské závody. V sobotu pro dospělé
rybáře se jednalo o již 22-tý ročník. Závody se konaly tak jako
každoročně na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě. Díky nádhernému letnímu počasí - za 22 let nic podobného nepamatujeme
- se závody nadmíru vydařily.
69 soutěžících si rozdělilo na prvních 10 místech velmi hodnotné ceny. Nejen pro ně, ale i pro snad stovky diváků byla připravena i doplňková soutěž, kde hlavní cenou byl 60 kg divočák.
Vítězem se z 294 body stal pan Jaroslav Pekař.

které se konají v sobotu 9. června
od 10 hodin na Xaverově.
Na programu jsou jako obvykle skokové soutěže
od 80 do 120 cm. Chybět nebude ani tradiční terénní parkur.
Taktéž nebudou chybět pochoutky na grilu
a jiné gurmánské speciality.
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zbyněk Novotný, předseda JK Březnice

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
56. ročník silničního běhu na 10 km dne 8. 4. 2012

Foto F. Slaník

C E L KO V É V Ý S L E D KY
MUŽI
Poř. Jméno

Čas

1. Minařík Petr
2. Dražan Jaroslav
3. Hochmut Milan

32,11 1979 A
32,13 1981 A
33,08 1987 A

RN

KA Oddíl

Město

AK Zlín
Rokycany
Hisport Team
Rožmitál
Spartak Rožmitál Starý
Rožmitál

Počet závodníků 143
ŽENY
Poř. Jméno

Čas

RN

KA Oddíl

1. Piklová Alice
39,40 1973 Z SVŠ
2. Knížková Eliška 41,45 1982 Z AC Čimelice
3. Rechtoriková Linda 42,34 1987 Z ŠSK Borotín
Celkový počet závodnic: 21
Celková účast: 164 závodníků
57. ročník silničního běhu na 10 km Rožmitál – Březnice
nat v neděli 31. 3. 2013.

Město

Větřní
Čimelice
Borotín

se bude ko-

Nedělních dětských závodů (jednalo se již o 5. ročník) se
účastnilo 34 dětských rybářů v doprovodu rodičů, babiček,
dědečků atd. a opět se jednalo o velmi povedenou akci. Všichni
účastníci totiž vyhráli řadu pěkných cen. Také dosažené výsledky byly pozoruhodné. Vítězný Michal Chwastek nalovil ryby
o celkové délce 949 cm!!!, druhá v pořadí Tereza Ovsíková pak
dosáhla délky 462 cm a i třetí Lucie Hodíková se svými
261 body by se umístila i v sobotní dospělé soutěži na čelních
pozicích. Dětské závody jsou také každoročně ozdobeny i charitativní sbírkou, letos jsme na dobrovolném vstupném vybrali
2 840 Kč a ty zaslali na konto „Kuře“. Nejen hlavním partnerem, ale i sponzorem byl, tak jako každoročně březnický MěÚ.
© V. Rejzl
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SLAVNOSTI
PIVOVARU HEROLD
v BŘEZNICI
sobota 9. června 2012
od 12 do 22 hod. – Náměstí
Program
hudba k poslechu i k tanci: Kapela Flauta,
Rožmitálská kapela, Přescent, Venkovanka,
Disco DJ DAVE
mažoretky, pivovarské soutěže
na čepu kompletní sortiment piv Herold:
10°, 12°, 12°pšeničné, 13° tmavé,
14° granátové, 14° Bronze Lager, nealkoholické pivo Střízlík

6/2012
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Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET

Rožmitál p. Tř. 724

12.30 - 16.00 hod.

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

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724

Výkup kovových odpadů

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

7.00 - 11.30 hod.

(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

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

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

Prodej uhlí

PRODEJ

palivového dřeva
– smrk, borovice
– bříza, dub, buk
Různé délky polen • Metrová polena
*Nově štípané palivo*
Doprava i nakládka zajištěna.

Ceny na telefonním čísle: 606 056 000

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AUTO – ŠVEJNOHA
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

PEDIKÚRA MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Aneta Ryjáčková
Objednávky na tel. 777 985 290
Adresa: Dr. Jurenky 201, Březnice
❧ mokrá pedikúra 235 Kč

(kompletní ošetření + peeling)
❧ francouzské lakování na nohou

115 Kč (při pedikúře 70 Kč)
❧ modelace gelových nehtů 430 Kč

Fa. Josef Mázdra

Výuka anglického jazyka

BŘEZNICE

Zuzana Klímová (roz. Šípová)
a Jitka Bartáková
nabízejí výuku anglického jazyka zejména:

PRODEJ UHLÍ
a BRIKET
Doprava do 20 km
zdarma při odběru
nad 20q

• intenzivní příprava studentů SŠ a SOU
na podzimní termín maturitní zkoušky
• výuka obecné angličtiny pro začátečníky
i pokročilé
• výuka obchodní angličtiny pro firmy
• mezinárodní zkoušky PET, FCE, CAE
• doučování školáků
• od září skupinové kurzy (více info v červencovém čísle)
C E N Y:
Individuální lekce:

180 – 250 Kč
(dle délky lekce a úrovně jazyka)
130 Kč

Možnost skládání dopravníkem

Twin lekce (dva studenti):

Kontaktní osoba:

Skupinové kurzy (budou upřesněny v červencovém čísle)

Martina Bejčková

KONTAKTY:

Tel. 774

417 238

Malé skupinky
(tři až pět studentů)

60 – 100 Kč

Zuzana Klímová

Jitka Bartáková

zuzanasipova@seznam.cz
tel. 774 213 262

jitka.bartakova@seznam.cz
tel. 721 140 798
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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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 H L E D Á M pomocníka na stavbu domu. Zkušenosti se dřevem výhodou. Cca 40 hodin týdně.
Tel. 775 573 383
 P R O D Á M CHATU se zahradou v osobním vlastnictví (569 m 2). BĚLČICE (Višňovka) – okr. Strakonice. Cena dohodou. Kontakt tel. 728 266 127
 P R O N A J M U dlouhodobě byt 2 + 1 v Březnici.
Byt je s výtahem a balkónem. Tel. 604 826 072.
 P R O D Á M zařízený byt 2+kk v Březnici, cca
45 m 2 , sklep, lodžie, komora. Plně vybavený, nová
plastová okna, vestavěné skříně, kuchyň na míru.
Cena dohodou. Kontakt 734 231 080.

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 12-17 týdnů / cena 139-170 Kč/ks
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční: ve

středu 13. 6. 2012

BŘEZNICE – u autobus. nádraží v 18 hodin
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e : tel. 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

„LETNÍ VÍKENDOVÝ TÁBOR
na Švejdově statku“
Dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník
víkendového tábora pro děti od 7 do 12 let,
který se bude konat v srpnu na našem statku
v Předním Poříčí.

 H L E D Á M E k pronájmu zemědělské pozemky –
pole, louky, pastviny. Možnost odkoupení pozemků.
Ihned získáte peníze a zbavíte se povinnosti placení
daní a údržby pozemků. Zajistím veškerý právní servis. Tel. 607 153 977, e-mail: farmabrdy@seznam.cz

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

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

Příjem inzerce:

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218, 318 682 453
E-mail: infobreznice@volny.cz

Co budeme dělat? Budeme si hrát, seznámíme se se zvířátky,
naučíme se základní věci okolo poníků, povozíme se
a pokud nám bude přát počasí, budeme opékat vuřty apod.

Uzávěrka
prázdninového dvojčísla

V í c e i n f o r m a c í n a j d e t e n a www.jk.marah.cz

BŘEZNICKÝCH NOVIN

K o n t a k t y : e-mail: jk.marah@seznam.cz
Tel.: 603 251 279

19. června 2012

ve 12 hod.
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ZÁMEK Březnice

KINO BŘEZNICE
3. 6. neděle v 18.00 hod.

HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný dobrodružný film, Holandsko,
2009, český dabing
Jedenáctiletý chlapec žije se svou matkou v Africe, na tržišti se seznámí
s domorodou dívkou a bílou žirafou. Dobrodružný příběh pro děti i dospělé je
o přátelství, o víře v sebe sama, o snaze
něco dokázat a někomu pomoci.
Režie: Lourens Blok
Hrají: Johann Harmse, Ketrice Maitisa,
Robin Smith a další
Vstupné 39 Kč

Q

86 minut

Přístupno

Q

6. 6. středa v 18.00 hod.

TOHLE JE VÁLKA!
Komedie, USA, 2012, české titulky
Dva špičkoví agenti CIA jsou kamarádi
na život a na smrt, ale jen do doby, než se
oba zblázní do jedné slečny.
Režie: McG
Hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon, Laura Vandervoort, Til
Schweiger a další
Vstupné 42 Kč

Q

96 minut

Q

Přístupno od 12 let

10. 6. neděle v 18.00 hod.

OCELOVÁ PĚST
Sci-Fi, USA, 2011, český dabing
Tátové, vezměte své kluky do kina! Akční snímek z blízké budoucnosti je příběhem bývalého boxera, jeho syna a velkých ocelových robotů.
Režie: Shawn Levy
Hrají: Hugh Jackman, Dakota Goyo,
Evangeline Lilly, Kevin Durand, Hope
Davis a další
Vstupné 49 Kč

Q

139 minut

Q

Přístupno od 12 let

13. 6. středa v 18.00 hod.

SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Historický dobrodružný film, USA, 2011,
české titulky
Nejslavnější detektiv pátrá po vrahovi
korunního prince.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law,
Rachel McAdams a další
Vstupné 49 Kč

Q

129 minut

Q

Přístupno

17. 6. neděle v 18.00 hod.

VŠEMOCNÝ
Mysteriózní thriller USA, 2011, české titulky
Příběh spisovatele, kterému se hroutí
svět. Vše se změní, když ho navštíví dáv-

6/2012

ný přítel z dětství a nabídne mu utajovanou drogu…
Režie: Neil Burger
Hrají: Bradley Cooper, Robert De Niro,
Anna Friel, Abbie Cornish, Johnny
Whitworth a další
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno od 12 let

20. 6. středa v 18.00 hod.

NEPŘÍTEL POD
OCHRANOU
Akční film, USA a Jižní Afrika, 2012,
české titulky
Bývalý elitní agent tajných služeb je
uvězněn v Kapském městě. Klasický
thriller s Denzelem Washingtonem
v hlavní roli.
Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson
a další

ČERVEN 2012
Zámek Březnice
otevřen denně
mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Galerie L. Kuby otevřena denně mimo
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci červnu otevřena denně, mimo pondělí,
od 10 do 17 hod.

Koncerty
pátek 1. 6., Kaple Panny Marie od 19 hod.
varhanní koncert cyklu Březnických
hudebních večerů
Pavel Červinka – baryton, sólista
opery ND
Josef Lecian – varhany, regenschori
Vyšehradské kapituly
během večera předají zástupci Nadačního
fondu Bozeň – fondu pro Březnici správě st.
zámku v Březnici dárcovský šek na opravu
vitrajového okna v zámecké kapli

24. 6. neděle v 18.00 hod.

neděle 10. 6., hudební sál zámku
od 18 hod.
koncert cyklu Březnických hudebních
večerů – koncert židovské hudby

KLUCI JSOU ZPĚT

JIDIŠ VE TŘECH

Drama, Austrálie a Velká Británie,
2009, české titulky
Hlavní hrdina se musí vyrovnat se ztrátou milované ženy a hledá cestu ke svým
synům. Charismatický Clive Owen v psychologickém dramatu.
Režie: Scott Hicks
Hrají: Clive Owen, Emma Booth, Laura
Fraser, George MacKay a další

Hana Frejková s doprovodem

Vstupné 49 Kč

Vstupné 44 Kč

Q

Q

115 minut

104 minut

Q

Q

Přístupno od 15 let

Přístupno od 12 let

27. 6. středa v 18.00 hod.

OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA
Komedie, Česko, 2012
Děj filmu se odehrává v časovém období,
které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu.
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý,
Luděk Sobota, Pavel Kikinčuk a další
Vstupné 44 Kč

Q

104 minut

Q

Přístupno

Připravujeme:
Železná lady (11. 7.)
Signál (22. 7.),
Líbáš jako ábel (25. 7.)
Tady hlídám já (1. 8.)
Polski film (29. 8.)
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.

H. Frejová – zpěv, S. Brabec – akordeon, M. Potoček – klarinet
pátek 22. 6., nádvoří zámku od 20 hod.
velký jarní koncert cyklu Březnických
hudebních večerů

JAZZ na zámku
BIG BAND Příbram a hosté, diriguje
Karel Šperk
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 6. Den dětí – před Večerníčkem
musí být všichni v pyžamu
Městský park u tenisových
kurtů Q 15.00 hodin
9. 6. Dětský den v Březnici
Zámecká obora
9.00 – 16.00 hodin
15. 6. Oldies Q KD 21.00 hodin
16. 6. Chy te vlny aneb Neckiáda
na Vlčavě
Staré kluziště Q 15.00 hodin
26. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Malý sál KD Q 16.30 hodin
28. 6. Děti dětem Q KD 18.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)
vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 7 vyjde 29. 6. 2012 –
uzávěrka čísla je 19. 6. 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.

