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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, s příchodem jarního počasí
se i v našem městě rozbíhají různé aktivity spolků, působících na území města. Vedení města
v součinnosti s Nadačním fondem pro Březnici
a Mateřským centrem Pampeliška obnovují tradici pálení čarodějnic na Stráži, které se uskuteční
30. dubna. Stráž je nyní, díky aktivitě pracovní
skupiny kolem pana Tomáška místem, které je
příjemně upraveno i pro pořádání různých akcí.
Tradiční „pálení čarodějnic“ je zaměřeno hlavně
na děti, ale i „dospěláci“ si jistě rádi oživí své
vzpomínky na dětství. Hned následující den si
Vás dovolujeme pozvat na březnické náměstí, kde
k dobré májové pohodě bude od 14 hodin vyhrávat
pod májkou Rožmitálská Venkovanka. Toto ale
není jediná akce, která se v nadcházejícím období
v centru města uskuteční. Den s rádiem Blaník –
to je název pořadu, který zavítá dne 11. 4. do našeho města a vyvrcholí od 16 hodin hlavní akcí na
našem náměstí, vše v režii rádia Blaník.
S příchodem příznivějšího počasí se v našem
městě začnou realizovat některé naplánované

projekty. O stavbě Penny marketu se v Březnici
mluví již několik let. V současné době bude zahájena realizace uvedeného projektu. Firma provozující tento obchodní řetězec má samozřejmě,
podle již dříve odsouhlasené smlouvy, výměnou za
možnost postavení obchodu také závazky vůči
našemu městu. Pro Březnici tato stavba znamená
rekonstrukci autobusového nádraží, obnovu sítí
a vybudování chodníku v Hlubyňské ulici. A jak
se změní současné autobusové nádraží? V přední
části u hlavní silnice bude opět nádraží s tím, že
zde vzniknou čtyři nástupní a jedno výstupní stanoviště. Druhá polovina současného nádraží se
změní na parkoviště náležící k Penny marketu a
samotný obchod bude postaven v místě, kde je
dnes travnatá plocha. Stavba by měla být realizována podle záměru investora do poloviny srpna
letošního roku a provoz by měl být zahájen začátkem podzimu. Obchodní řetězec vytvoří kolem
dvaceti nových pracovních míst.
S přáním krásné a ničím nerušené jarní
pohody.
Jiří Štěrba
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Usnesení ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 15. 2. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 25. 1. 2011
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 17. 1. 2011.
3. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 4. 2.
2011 a ukládá radě města jednotlivé body usnesení rozpracovat.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. V souladu s § 84, odstavce 2 h), zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních
poplatcích č. 1/2011.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
2. Dohodu o převodu práv a povinností ze společnosti A+R s.r.o., Radonice
na společnost Graciana, a.s.Praha.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Fořtová)
3. Podporu žádosti Nadace partnerství – Výzva k předkládání projektů na
úpravu a tvorbu veřejných prostranství – Místo pod stromy 2011-2012 a
souhlasí s podporou žádosti 1. MŠ Březnice o grant v oblasti revitalizace
školní zahrady. Město Březnice se bude podílet částkou ve výši 20 %
získané finanční podpory.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
4. Plány činnosti výborů, které byly předloženy dnešnímu zastupitelstvu:
výboru pro správu majetku, výboru pro kulturu a školství a finančního
výboru zastupitelstva města.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
5. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Březnice dle Nařízení vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011 dle
předloženého návrhu.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
6. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí pro
období 2007-2013, prioritní osa -1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1, na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Březnice“ v celkové výši
3 787 405 Kč včetně DPH a závazek spolufinancování akce minimální
částkou 10 % z celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo města čestně prohlašuje, že akci zařadí do rozpočtu města na rok 2011.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

7. Uspořádání Reprezentačního městského plesu v Březnici dne 21. 1. 2012
a pověřuje odbor kultury zajištěním této akce.
Pro: 15 proti: 1 (Bartoníček) zdržel se: 0
8. Návrh pasportizace místních komunikací a projektu a pasportizace svislého dopravního značení dle zadání firmy Somaro CZ. s.r.o. České Budějovice. Celková částka je hrazena z rozpočtu Mikroregionu Březnicko.
Pro: 13 proti: 2 (Doul, Nepivoda) zdržel se: 1 (Paprštein)
III. Zastupitelstvo města revokuje:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2010 č. 101214/27.
Zastupitelstvo města Březnice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„veřejné osvětlení – Bor“ tak, aby v ní bylo zapracováno, že firmě Placák
bude do konce roku 2010 zaplacena částka za provedené práce ponížená
o úhradu 5 % penále a nový termín pro dokončení díla do 31. 5. 2011
a při konečné faktuře bude zbývající částka ponížena o úhradu 5 % penále. U akce „veřejné osvětlení – poliklinika“ schvaluje prodloužení termínu pro dokončení díla do 31. 5. 2011 (po dokončení stavby ČEZu).
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
IV. Zastupitelstvo města volí:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů doplňující členy výboru pro mládež, tělovýchovu a sport: Ing.
Jiří Veltruský, Březnice; Josef Haník, Březnice; Milan Soused, Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
2. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů doplňujícího člena výboru pro kulturu a školství: Kateřina
Vaněčková, Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
3. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů doplňujícího člena výboru pro správu majetku:
Jiří Krůta st., Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0
V. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Prodej pozemku p. č. 238/1 v k.ú. Bor u Březnice a obci Březnice.
Pro: 14 proti: 1 (Paprštein) zdržel se: 0
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Ing. Marie Fiřtíková v. r.
Ing. Jiří Nepivoda v. r.
ověřovatelé zápisu

Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 15. 3. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 2. 2011 a zprávu o plnění usnesení.
2. Výběrové řízení na akci „Poliklinika Březnice – snižování spotřeby energie“ a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou LEGRO CONSULT s.r.o., České Budějovice za cenu 42 000 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 2. 2011 a 11. 3. 2011.
4. Zápisy ze schůzí finančního výboru ze dne 9. 2. 2011, 23. 2. 2011 a 7. 3. 2011.
5. Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy ze dne
8. 2. 2011.
6. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 7. 2. 2011.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. rozpočet města Březnice na rok 2011:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 61 151 100 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 61 151 100 Kč.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
2. Zadání výběrového řízení na akci „Analýza rizik lokality bývalého závodu Kovo“ a schvaluje uzavření smlouvy na tuto akci s firmou JUDr.
Antonín Janák advokát, advokátní kancelář JANÁK, ZEITHAML, Příbram za cenu 96 000,- Kč (včetně DPH). Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14 proti: 3 (Doul, Pinkava, Bendová) zdržel se: 0
3. Realizaci nové plynové kotelny v Základní škole v Březnici a ukládá
OSM vypsat výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a realizaci stavby nové plynové kotelny v Základní
škole. Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 2 (Krajmerová, Pinkava)
4. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních poplatcích číslo
2/2011. Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
5. Pracovní skupinu pro oblast Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v tomto složení:
Ing. Josef Melichar, Mgr. Pavlína Heverová, Ing. Helena Štveráková, Jiří
Hutr, DiS., Jana Krajmerová.
Zastupitelstvo města jmenuje předsedkyni komise Janu Krajmerovou.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 3 (Fořtová, Pinkava, Beran)
6. Zadání požadavku na přepracování projektové dokumentace na revitalizaci náměstí v částce cca 350 000,- Kč včetně DPH.
Pro: 3 (Motáň, Beran, Bendová), proti: 12, zdržel se: 2 (Pinkava, Nepivoda)
Návrh usnesení nebyl přijat.

7. Plán činnosti kontrolního výboru Města Březnice.
Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
8. Připojení se k výzvě Města Chlumec nad Cidlinou se žádostí na vládu
a Parlament ČR, aby v rámci RUD (rozpočtového určení daní) byly již
od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1 000
do 10 000. Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
III. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Návrh na zrušení 1. březnické komunální, s.r.o. a odkládá tento bod na
následující jednání ZM.
Pro: 13 proti: 3 (Štěrba, Doul, Beran) zdržel se: 1 (Procházka)
IV. Zastupitelstvo města jmenuje:
1. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro nastávající funkční období 3 členy školské rady při ZŠ v Březnici
(zástupce zřizovatele) - Tomáše Čížka, Ing. Petra Procházku a Marcelu
Pinkavovou.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 3 (Pinkava, Štěrba, Procházka)
V. Zastupitelstvo města ukládá:
1. OSM podání žádosti o dotaci ROP Střední Čechy - výzva č. 58 - Dopravní infrastruktura, na akci „Rekonstrukce místní komunikace Martinice
u Březnice“. Zastupitelstvo města souhlasí se spoluúčastí města Březnice max. ve výši 27,5 % celkových finančních nákladů. Zastupitelstvo
města schvaluje přepracovaný rozpočet na rekonstrukci místní komunikace Martinice. Celkové výdaje projektu ve výši 7 852 562 Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření smluv budoucích mezi Městem Březnice a p. Bořkem Bierhanzlem, Martinice, p.
Davidem Bierhanzlem, Martinice a firmou Canadensis, s.r.o., Martinice,
jejímž předmětem budou pozemky ve vlastnictví smluvních stran. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Březnice a p. Bořkem Bierhanzlem, Martinice,
p. Davidem Bierhanzlem, Martinice a firmou Canadensis, s.r.o., Martinice.
Pro: 11, proti: 2 (Doul, Motáň), zdržel se: 4 (Teska, Fiřtíková, Vácha, Nepivoda)
VI. Zastupitelstvo města odkládá:
1. zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 39/2, 540/24 a části pozemku
p. č. 540/3 vše v k. ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 12, proti: 3 (Krajmerová, Teska, Beran), zdržel se: 2 (Štěrba, Bendová)
Jiří Štěrba v.r.
starosta města

Vladimír Doul v. r.
Jan Kovář v. r.
ověřovatelé zápisu
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Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 2/2011, kterou se mění vyhláška číslo 1/2011
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 15. 3. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Touto vyhláškou se m ě n í Obecně závazná vyhláška města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2011 takto:
(1) ČÁST II., POPLATEK ZE PSŮ,
čl. 5 Identifikace psů zní:
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez
ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník zajistí, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o známku téhož držitele. Ztrátu
nebo odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku nejpozději do patnácti dnů.
(2) ČÁST III., POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
čl. 13 Sazba poplatku, odstavec (1) se mění sazba poplatku takto:
zóna I. zóna II.
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb
50,- Kč 20,- Kč
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb (podnikatelé se sídlem podnikání
a místem trvalého pobytu na území Města Březnice
a jejích částí)
25,- Kč 10,- Kč
odstavec (3) se ruší v plném znění.
odstavec (4) se mění na odstavec (3).
(3) ČÁST IV., POPLATEK ZE VSTUPNÉHO,
čl. 20 Osvobození a úlevy, se doplňuje o písmeno:

Bezplatný kurz:
Start podnikání pro ženy 50+
11. 4. - 3. 6. nebo 8. 8. - 29. 9. 2011
Účastnice během kurzu získají informace potřebné k zahájení a provozování vlastní živnosti zejména z oblasti finančnictví, účetnictví a daňové problematiky a legislativy.
Přihlášky a bližší informace: profem o.p.s., poradenské
a motivační centrum, Dlouhá 97, Příbram III,
tel. 774 433 036, e-mail: lucie.liskova@profem.cz

Job poradna
Hledáte zaměstnání? Potřebujete pomoci se sepsáním životopisu, motivačního dopisu nebo s vyhledáním vhodné pracovní pozice?
Naše bezplatná Job poradna je na adrese proFem,o.p.s., poradenské a motivační centrum, Dlouhá 97, Příbram III otevřena každou středu od 9 do 15 hod. nebo kdykoliv po
předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Marika Šteflová – tel. 774 433 034,
e-mail: marika.steflova@profem.cz

Podnikatelská poradna
Jste žena, chcete začít podnikat a nevíte jak na to? Potřebujete poradit v oblasti finančnictví, daní a účetnictví nebo legislativy, nevíte na které úřady se obrátit?
Naše bezplatná Podnikatelská poradna je adrese proFem,o.p.s., poradenské a motivační centrum, Dlouhá 97, Příbram III otevřena vždy ve středu od 9:00 do 15:00 hod.
nebo kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Lucie Lišková – tel. 774 433 036,
e-mail: lucie.liskova@profem.cz

Zahrádka k pronájmu v lokalitě u hřbitova.
Velikost pozemku je 93 m2. Pronájem za pozemek je 2 Kč
za každý metr a rok. Informace na MěÚ Březnice –
odbor správy majetku.

b) akce pořádané Městem Březnice
(4) ČÁST VI., POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ,
čl. 30 Osvobození a úlevy, písmeno e) zní:
e) osoby, kterým byl trvalý pobyt v územním obvodu města Březnice úředně zrušen (jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny)
a o kterých je správci poplatku známo nebo zjistí, že se na území
města nezdržují.
(5) ČÁST VII., POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ,
čl. 33 Ohlašovací povinnost, odstavec (1) a (3) zní:
(1) Poplatník je povinen ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit správci
poplatku uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí do provozu.
(3) Poplatník je povinen ve lhůtě do patnácti dnů ohlásit správci
poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.
Článek 2
(1) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, nebo toto vyžaduje naléhavý obecný zájem.
Ing. Petr P r o c h á z k a v. r.
místostarosta

Jiří Š t ě r b a v. r.
starosta

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková humanitární organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

V Y H L A Š U J E
ve spolupráci s Městem Březnic e

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
➣ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
➣ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
➣ Látky (minimálně 1 m 2 , prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
➣ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– pouze nepoškozené
➣ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
➣ Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➣ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
➣ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
➣ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
den a čas : 28. 4. 2011 od 8.00 do 17.00 hod.
místo:
GARÁŽ (u sídla Městské policie Březnice)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

D ě k u j e m e z a Va š i p o m o c .
Informace na tel. 318 403 166 nebo mob. 733 656 855
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Rozpočet 2011 - výdaje
Sk.č.
1

2

Název skupiny

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.
doprava

Služby pro obyvatelstvo
vzdělávání

kultura, církve a sdělovací prostředky

tělovýchovná činnost
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
zdravotnictví
bydlení a komunální rozvoj

ochrana životního prostředí

4

5

6

Par.

Název oddílu a paragrafu

10
10

32
39

Ostatní produkční činnosti- les.hosporářství
Ostatní záležitosti lesního hospodářství

22
22
22
22
23
23
23

12
19
21
29
10
21
33

Silnice
Ostatní zál.poz.komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy (ODO, provoz aut. nádr.)
Ostatní zál. poz. kom. - přechodné značení
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohosp.díla

Zemědělství, les. hospod. a rybářství

vodní hospodářství
3

Odd.

Sociální věci a politika zaměstnanosti
dávky pomoci v hmotné nouzi

služby sociální péče
Bezpečnost státu a právní ochrana
krizové stavy
bezpečnost a veř. pořádek
ostatní zál.bezp.,veř.poř.
požární ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby
zastupitelské orgány

regionální místní správa
finanční operace

Výdaje celkem
Výdaje celkem po konsolidaci
Splátky jistiny - úvěry

31
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37

11
13
31
13
14
19
22
26
29
49
92
99
12
19
29
11
12
13
31
32
35
39
21
22
23
45
99

Předškolní zařízení - Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Filmová tvorba, kina
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury + kronika
Zachování a obnova kulturních památek
Poř., zach., obn. hod. míst. kult. památek
Ost. z. ochr. památ., p. o kult. děd
Info
Ostatní záležitosti kultury - odbor kultury
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)
Sportovní zařízení v majetku obce
Neinvestiční transf.občanským sdružením
Neinvestiční transf.občanským sdružením
MěstZZ
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní ekol. Záležitosti

41
41
41
43
43

71
72
73
19
51

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Ost.výdaje souvis. se soc.por
Osob. asistence, pečovat. služba a pod. sam. bydlení

52
53
53
55

69
11
99
12

Ost. spr. v obasti hospod. opatření pro krizové stavy
Městská policie
Ost. zál.bezp.,veř.poř.
Požární ochrana - dobrovolná část

61
61
61
61
61
63
63
63
63
64

12
14
15
49
71
10
20
30
99
02

Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev ÚSC
Ostatní všeob.vnitř.správa j.m
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Ostatní finační operace
Finanční vypořádání min. let

Schválený
rozpočet
600,00
600,00
0,00
3 115,00
1 000,00
200,00
300,00
45,00
1 300,00
250,00
20,00
37 421,10
1 366,00
6 172,00
332,90
352,00
1 172,00
247,00
1 200,00
10,00
10,00
360,00
1 920,00
30,00
465,00
650,00
390,00
36,00
9 741,20
650,00
2 507,00
50,00
1 000,00
4 300,00
30,00
1 545,00
990,00
1 695,00
200,00
2 925,00
1 000,00
150,00
350,00
19,00
1 406,00
2 457,00
0,00
1 900,00
0,00
557,00
14 633,00
1 930,00
0,00
0,00
0,00
12 073,00
300,00
330,00
0,00
0,00
0,00
61 151,10
61 151,10
2 281,20
63 432,30
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Rozpočet 2011 - příjmová část - předhled dle paragrafů a položek
Třída
1

Název
Daňové příjmy

Odd.

Par.

Položka

Název skupiny

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

3

4

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

Nedaňové příjmy
10
21
21
22
22
22
23
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
43
53
53
61
61
61
61
61
63
63
63

32
69
69
12
19
21
10
13
14
19
19
26
49
49
49
92
92
12
12
12
13
13
31
31
32
32
39
39
39
39
39
25
69
69
51
11
11
71
71
71
71
71
10
10
99

2460
2111
2212
2324
2111
2111
2324
2132
2111
2111
2111
2112
2321
2111
2112
2132
2111
2132
2111
2132
2324
2111
2132
2111
2212
2111
2132
2111
2131
2310
2322
2324
2324
2211
2212
2111
2212
2324
2111
2119
2132
2322
2329
2141
2329
2222

lesní hospodářství
ostatní správa v prům. a staveb…
ostatní správa v prům. a staveb…
silnice
ostatní zál.pozem.komunikací
provoz veřejné silniční dopravy
pitná voda
film.tvorba, kino
činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury
ostatní záležitosti kultury
poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p
ostatní zál.sdělov.prostředků
ostatní zál.sdělov.prostředků
ostatní zál.sdělov.prostředků
zájmová činnost v kultuře
zájmová činnost v kultuře
bytové hospodářství
bytové hospodářství
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
veřejné osvětlení
pohřebnictví
pohřebnictví
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
využvání a zneškod. kom. odpadů
ost.spr.v ochraně živ.prostředí
ost.spr.v ochraně živ.prostředí
pečovatelská služba
bezpečnost a veřejný pořádek
bezpečnost a veřejný pořádek
činnost místní správy
činnost místní správy
činnost místní správy
činnost místní správy
činnost místní správy
ostatní příjmy z fin. operací
ostatní ned.příj. J.n.
ostatní finanční operace

splátky půjček od obyvatelstva
příjmy z poskyt.služeb a výr.
sankční platby a příspěvky od j.subj.
přijaté nekap.přísp.,náhrady
příjmy z poskyt.služeb a výr.
příjmy z poskyt.služeb a výr.
přijaté nekapitálové příspěvky
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z prodeje zboží
přijaté neinvestiční dary
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
příjmy z prodeje zboží
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příj. nekapit. příspěvky a náhrady
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
sankční platby přijaté od jiných subj.
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z prod. krát. a drob. dlouh. majetku
přijaté pojistné náhrady
příj. nekapit. příspěvky a náhrady
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
sankční platby přijaté od st.,obcí,krajů
sankční platby přij. od jiných subjektů
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
sankční platby přij. od jiných subjektů
přijaté nekap. příspěvky a náhrady
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
ostatní příjmy z vlastní činnosti
příj. z pronájmu ost.nemovitostí
přijaté pojistné náhrady
ostatní nedaňové příjmy j.n.
příjmy z úroků
ostatní nedaňové příjmy j.n.
ost. příj. z FV před.let od JVR

36
36

39
39

3111
3112

komunál. sl. a územní rozvoj j.n.
komunál. sl. a územní rozvoj j.n.

příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje ost. nemovitostí

Rozpočet
40 050,00
5 000,00
650,00
400,00
5 400,00
0,00
11 000,00
12 500,00
0,00
1 450,00
90,00
250,00
20,00
50,00
300,00
140,00
450,00
2 350,00
15 407,00
45,00
600,00

65,00
95,00
40,00
10,00

150,00
4 000,00
4 000,00
3 300,00
2 050,00

7,00
10,00
500,00

200,00

160,00

25,00

150,00

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

5 594,10
4111
4112
4116
4121
4122
4123
4129
4131
4134
4139
4216
4223

Příjmy celkem
Příjmy celkem - po konsolidaci
Zůstatek základního běžného účtu
Zdroje celkem

100,00
100,00

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

4 094,10
1 500,00

61
61
16
77

151,10
151,10
528,12
679,22
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Vážení rodiče!
Dne 10. 5. 2011 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. 9. 2010 do 28. 2. 2011) zúčastnit, vyplňte prosím
přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo na
matrice MěÚ nejpozději do 22. 4. 2011.
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:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

Rádio BLANÍK
přiveze

11. dubna 2011
do Březnice v rámci
svého celodenního
programu soutěže,
písničky a moderátory
Rádia BLANÍK
Odpolední program na březnickém náměstí
16.00 uvítání
16.25 živý vstup
16.30 rozdání vonných stromečků
16.35 vystoupení zpěváka a baviče
JARDY HYPOCHONDRA
17.00 autogramiáda

Během odpoledního programu soutěže,
hádání písniček se sluníčkovou tematikou,
karaoke soutěž, případně přivítání vybraných
dětí ze školy, které se účastnily vysílání,…

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

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.

BŘEZNICKÝ HEROLD získal
další ocenění
Výrobky 12% světlý pšeničný kvasnicový ležák a 13% tmavý
speciál získaly v Lysé nad Labem ocenění „Potravinářský výrobek středočeského kraje.“

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
........................................................................

Významné životní výročí oslaví
86 let Marie Truhlářová, Březnice 62
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

V dubnu oslaví 70. narozeniny paní

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbramským a březnickým hasičům pod
vedením velitele F. Petráška, kteří dne 3. března 2011
lokalizovali požár v našem domě.
Manželé Rejmanovi

Věra Kubová.

Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví
a životní pohody.
Syn Karel s dětmi.

Dne 17. března 2011 oslavili
manželé

Dne 24. března 2011 opět přilétl do Březnice pár
čápů bílých. Tentokrát dosedli na komín březnického
pivovaru Herold společně v 18.30 hodin.

Růžena a Jan Noháčkovi

55 let společného života.
Do dalších společných let přejí
vše nejlepší dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNKY
Dne 5. 4. by oslavila 100. narozeniny
naše drahá babička,
paní Emilie Pancová .
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají
vnuci Roman a Libor.
Dne 13. 4. 2011 uplyne 6 let, kdy nás opustil
tatínek a dědeček, pan Karel Sýkora .
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova
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SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami zve své členy z Březnice
a z okolních obcí na jarní členskou schůzi,
která se uskuteční dne 12. dubna 2011 v Kulturním
domě od 14.30 hodin.
Rádi mezi sebou přivítáme hosty, starosty z okolních obcí, aby
se seznámili s činností ZO, s akcemi připravovanými pro členy
ZO SPCCH na rok 2011.
P ř i p o m í n á m e:
Poradna pro sluchově postižené bude otevřena dne 6. dubna
a 1. června 2011 v domečku od 10.45 do 12.30 hodin.
Na jaře do divadla!
ZO SPCCH Březnice zve své členy a další příznivce do divadla
J. K. Tyla v Plzni na komickou operetu o třech dějstvích od Jo-

hanna Strausse mladšího - Netopýr. Ve čtvrtek dne 14. dubna 2011, odjezd je v 17 hodin z náměstí. Těšte se na krásné
melodie. Vstupenka je za 220,- Kč pro všechny, autobus pro
členy hradí ZO SPCCH, ostatní platí 110,- Kč. Hlaste se u
paní Julie Placákové.
Další akce se dozvíte na členské schůzi.
V ý z v a:
Vlastníte starou autolékárničku či jiný zdravotnický
materiál, který by skončil v odpadcích?
Můžete je sebou přinést na jarní členskou schůzi a zbavit se tak
nepotřebného materiálu. Pomůžete tak jiným potřebným.
Bližší informaci dostanete na členské schůzi.
Za ZO SPCCH připravila
Jana Štefanová

ZÁPIS Z ČINNOSTI OBCE BARÁČNÍKŮ „BOZEŇ“ BŘEZNICE
Uplynul rok a my, březničtí Baráčníci, bychom vás rádi informovali o naší činnosti v roce 2010.
V loňském roce jsme uspořádali 1 ples a 3 zábavy restauraci
„Městský Pivovar“. Účastnili jsme se také baráčnických zábav
v Příbrami. Přítomni jsme byli na Valných zasedání v Řevnicích, Hostomicích, Zdicích, Příbrami, na Březových Horách
a v Písku. Jeli jsme také na Baráčnický ples na pražský Žofín.
1. května jsme se společně s městem Březnice a pivovarem Herold podíleli na májových oslavách. Naše účast nechyběla ani
při oslavách založení obcí Hostomice, Dobřichovice a Příbrami.
Březohorští rodáci uspořádali oslavy k výročí ukončení 2. světové války. Na tuto akci jsme byli také pozváni a rádi jsme se jí
v krojích zúčastnili. Nechyběli jsme ani na Prokopské pouti.
V měsíci srpnu na setkání Březnických rodáků v kulturním
domě jsme měli svoji prezentaci s fotografiemi. Obec baráčníků z Březových Hor pořádala dvoudenní výlet, kterého se někteří z nás také zúčastnili. Příjemné bylo posezení u tetičky
Moučkové při kotlíkovém guláši. Pořádali jsme naše Valné
a Župní zasedání. Koncerty cimbálové kapely „Hradiš an“
a „Konrádyho dudácké kapely“ jsme navštívili v krojích. Od dudácké kapely se nám dostalo pozvání na Domažlické slavnosti.
A na závěr minulého roku jsme pro naše děti uspořádali Mikulášskou nadílku. Letos bychom chtěli na tyto akce navázat.
Pokud bude zájem o Domažlické slavnosti, rádi tento zájezd
uskutečníme. Chceme také úzce spolupracovat s Městem Březnice. V měsíci březnu jsme se zúčastnili svěcení kapličky sv. Jo-

sefa na Vinici. Pokud budeme pozváni, opět se v květnu sejdeme při posezení pod Májkou.
Také naše děti nezahálí. Každý čtvrtek nacvičují s paní učitelkou Tůmovou pásmo písniček, básniček a tanečků.
Před námi je opět kus práce a my doufáme, pokud každý
z nás alespoň troškou přispěje a pomůže, že se nám všechny
akce vydaří.
Za Obec Baráčníků „Bozeň“ Březnice
Rychtář Jiří Bimr a syndička Petra Bezděková

Kaple sv. Josefa v lese
Na Vinici vysvěcena
V sobotu 19. 3. 2011 zažila Březnice ojedinělou událost: děkan kostela sv. Ignáce pater Josef Charypar vysvětil v lese
Na Vinici oltář a kapli sv. Josefa. Přítomno bylo asi 70 osob,
z nichž mnozí šli na místo v procesí od kostela sv. Ignáce.
O opravu kaple z roku 1907 se zasloužilo v letech 2008 –
2010 občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice spolu s řadou vstřícných a nápomocných osob.
Oprava stála řádově desítky tisíc korun, přičemž největší
položkou byla nová střecha.
V celé té akci lze spatřovat hodnotu vyšší, která se ovšem finančně vyčíslit nedá. Touto hodnotou je úcta k prostředí,
v němž žijeme. V tomto případě je vyjádřena spíše symbolickým
činem, ale i ten má svůj nezanedbatelný význam. Je dobře, že se
mezi námi pořád ještě najdou tací, kteří této myšlence rozumí.
Po vysvěcení zůstávají dveře kaple nezamčené a vejít jimi
může každý. Za rok - opět na svátek sv. Josefa by se mohlo procesí ke kapli sv. Josefa zopakovat.
MUDr. Jiří Beran

P. Josef Charypar a jáhen Jan Mikeš spolu s částí dětského sboru
během obřadu vysvěcení.
Foto Arnošt Fürst
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MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ EU
PARTNERSTVÍ
BŘEZNICE – LINDOW (MARK) NA VOŠ A SOŠ V BŘEZNICI
V prosinci roku 2009 podepsalo město Březnice smlouvu o partnerství s německým městem Lindow, rok 2010
probíhal v rámci vzájemného seznamování a příprav potencionálních společných projektů v budoucnu realizovatelných. Zástupci Lindowa Březnici několikrát navštívili
a setkali se s představiteli města i se zástupci některých
místních spolků. Proběhlo několik oficiálních jednání
a také několik neformálních posezení. Výsledkem byl
plán vzájemné spolupráce v roce 2011. Ten je následující.
duben 2011 – návštěva starosty a zástupců VOŠ a SOŠ
v Lindowě
29. 4. – 30. 4. 2011 – seminář „Evropa pro občany“
v Březnici
6. 8. 2011 – koncertní vystoupení sboru z Lindowa
v kostele sv. Rocha
srpen 2011 – účast deseti studentů VOŠ a SOŠ Březnice
na mládežnickém létě v Německu
srpen 2011 – účast zástupců města na oslavách výročí
desetiletého partnerství Lindowa s polskou stranou
Díky několika přátelským setkáním a výměně kontaktů vzniká partnerství mezi březnickými kynology a jejich kolegy z Německa. O partnerství projevili z německé strany zájem tamní dobrovolní hasiči a fotbalový
klub. Takto by se nám tedy podařilo rozvinout spolupráci na poli kulturním i sportovním. Jsme rádi, že město
funguje jako prostředník při tvorbě partnerských projektů a rádi podpoříme i ostatní organizace na české
straně, pokud se budou chtít do tohoto projektu zapojit.
Mgr. Pavlína Heverová

Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2011 pořádá Evropská unie, zastoupená Mezinárodním institutem pro partnerskou spolupráci (IPZ) v Bonnu, společně s Partnerským sdružením „Mezinárodní vztahy města Lindow (Mark)“ e.V. a
městem Březnice mezinárodní seminář k získávání finančních prostředků z EU. Seminář se bude konat
v nově zrekonstruované aule naší školy a zúčastní se jej
kolem 30 oficiálně pozvaných účastníků z německého
města Lindowa, polského města Lagowa a města Březnice. Semináře se také zúčastní zástupce IPZ z Bonnu p.
Katrin Thiem a jeden zástupce pobočky této instituce
v Praze. Seminář bude probíhat v německém jazyce a
bude tlumočen do českého a polského jazyka.
Na konferenci budou účastníci seznámeni s programy
Evropské unie „Evropa pro občany“, dále zde budou projednávány „Evropské otázky“ v partnerských setkáních,
jako např. „Evropský rok dobrovolnictví“, „Listina základních práv“, motivace a účast mládeže na mezinárodních setkáváních. Účastníci budou seznámeni s programy na podporu mládeže a s dalšími programy, možnostmi podávání žádostí o finanční prostředky pro kulturní
a sportovní spolky, aj. Současně zde bude projednáváno
téma zapojení mládeže do partnerské mezinárodní spolupráce, další rozvoj konceptu našich partnerství a rozvíjení multikulturního dialogu.
Německou delegaci povede pan Dieter Eipel, předseda
Partnerského sdružení pro mezinárodní vztahy města
Lindow (Mark) e.V.
Konference se zúčastní zástupci města Březnice, VOŠ
a SOŠ Březnice a dalších organizací a sdružení, které
mají o rozvíjení partnerské spolupráce zájem.
Zapsala:
Fořtová Alice

Evropská unie
Mezinárodní vztahy města Lindow (Mark) e.V.
Město Březnice
a
Vyšší odborná a Střední odborná škola Březnice
pořádají

„Evropa pro občany“
Seminář k podávání žádostí
o finanční prostředky z EU určených
k navazování mezinárodních partnerství
a k programu „Evropa pro občany“

29. 4. – 30. 4. 2011
Konferenční sál VOŠ a SOŠ Březnice
Seminář proběhne v NJ (bude tlumočen do ČJ)

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

KONCERT
POD MÁJKOU
1. května 2011 ve 14 hodin
Náměstí Březnice
hraje

ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA
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z redakční pošty

■

Z REDAKČNÍ POŠTY

O NÁMĚSTÍ
Počátkem minulého roku se březničtí dozvěděli o záměru
tehdejšího vedení města zásadním způsobem změnit současnou
podobu Náměstí. Reakcí na tento záměr byla petice za zachování jeho současného charakteru, kterou podepsalo zhruba 650
signatářů. Petice byla předána vedení města na setkání
s občany v kulturním domě dne 18. 3. 2010, kde proběhla živá
diskuse, v níž zazněly převážnou měrou hlasy těch, kteří dnešní podobu Náměstí hájily.
Je jisté, že nikdo nemůže být se současným stavem Náměstí
spokojen. Po letech intenzivního provozu a různých nešetrných
zásahů vyžaduje jeho povrch i zeleň nemalou péči. Jistě není
nikomu příjemné klopýtat po nerovných chodnících.
Na druhou stranu má Náměstí svoji nepochybnou historickou, estetickou i funkční hodnotu. Původně na jeho místě byla
jednolitá nedlážděná plocha s několika stromy kolem městské
váhy. Až těsně před druhou světovou válkou vznikla jeho současná podoba na základě projektu dvou pražských architektů Josefa
Kittricha a Josefa Hrubého, kteří se předtím osvědčili jako autoři projektu zdejších městských škol. Náměstí stejně jako školy
odpovídá stavebnímu slohu známému jako funkcionalismus.
Budovám v tomto slohu postaveným se dostává dnes velké pozornosti. Pokud jde o náměstí nesoucí znaky funkcionalismu, jistě jich není mnoho a možná to březnické představuje unikát.
Z tohoto hlediska vzato by si naše Náměstí zasloužilo, aby
zůstalo zachováno i příštím generacím, vždy po všechna léta
bylo chloubou města. Například bylo a je na každé pohlednici
Březnice!
Místo toho se objevil projekt firmy Rota Group, který má
zcela změnit jeho současný charakter. Na straně západní, kde
dnes je kašna s několika lavičkami, se počítá s parkovacími
místy pro osobní automobily. Na straně východní, kde je dnes
rozsáhlá perfektně dlážděná plocha, má vzniknout jakási klidová zóna určená pouze pro pěší. Je tedy zřejmé, že nová podoba nebude na tu současnou v podstatě nijak navazovat a snad
jedinou památkou na nynější Náměstí budou dva meteorologické sloupky před radnicí.
Když toto řešení bylo v mnoha diskusích kritizováno, vždy se
jeho obhájci bránili tím, že má-li být úspěšná žádost o dotaci
z evropských fondů, nemůže být řeči o nějakém jiném řešení
než tom, které firma Rota Group předložila.
Teprve nedávno jednatel Rota Group Ing. David Tunkl připustil, že projekt by mohl být přepracován, protože z hlediska žádos-

■
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Návrh Rota Group

ti o dotaci není třeba trvat na tom návrhu, který firma Rota
Group předložila. Samozřejmě by přepracování projektu něco stálo.
Občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice,
na své únorové schůzi vypracovalo návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Březnice dne 15. 3. 2011, v němž požaduje, aby
modernizace Náměstí respektovala petici občanů za zachování
současného charakteru Náměstí a navazovala na původní projekt architektů Josefa Kittricha a Josefa Hrubého z konce 30.
let 20. století. K tomuto bodu jednání občanské sdružení Bozeň též předložilo návrh na architektonické řešení Náměstí,
který výše zmíněným požadavkům v podstatě odpovídá.
Podle návrhu o.s. Bozeň by na západní straně - tedy před
poštou – zůstala na svém místě nynější kašna a klidová pěší
zóna byla rozšířena až k pásu zeleně před radnicí. Odtud dál
směrem ke kostelu by zůstala nynější dlážděná plocha, jejíž
využití by nemuselo být jen k parkování aut, ale mohla by se
tak jako doposud využívat k dalším účelům jako jsou například
trhy a různé kulturní akce.
Zastupitelstvo města dne 15. 3. 2011 návrh o.s. Bozeň nepodpořilo a tak se můžeme se současnou podobou našeho Náměstí
pomalu, ale zřejmě již jistě loučit…
MUDr. Jiří Beran

KULTURNÍ BARBARSTVÍ V BŘEZNICI
O revitalizaci Náměstí již toho bylo velmi mnoho napsáno.
Pořád dokola bylo prezentováno, že pokud chceme Náměstí
opravit a dostat dotaci, musíme ho jen revitalizovat, což je
prakticky celé ho předělat. V poslední době vyplynulo na povrch, že toto není vůbec nutné pro získání dotace. Věc je velice
jednoduchá. Pokud se budou provádět pouze opravy, nebude to
za takové peníze, jako když se celé Náměstí předělá.
Se samotným výběrem firmy, která projekt připravovala si
také nikdo hlavu nelámal. Za firmou Rota Group je pouze projekt náměstí ve Vlašimi (viz internetové stránky), a to je velice
málo. I z tohoto důvodu je výběr firmy velice zarážející. Co je
ale na celé akci to nejhorší, že i nové zastupitelstvo je hluché

k celé záležitosti Náměstí. Nikdo se již nechce zabývat novým
projektem a platit další peníze za jeho přepracování a i noví
zastupitelé opovrhují skoro 700 podpisy signatářů petice a neberou ani doporučení kulturního výboru města, které se drtivou většinou hlasů staví za přepracování projektu Náměstí
podle navrhovaného projektu občanského sdružení Bozeň. Měli
bychom jedinečnou možnost mít ve městě soubor architektonických památek ve stylu funkcionalismu od věhlasných architektů Hrubého a Kittricha. Návrh na zařazení základní školy
do statutu památky je již podán a čeká se na jeho schválení.
Nenechme si zničit Náměstí a snažme se ho zachovat v jeho
funkcionalistické podobě pro další generace.
Jiří Krůta

ZAMYŠLENÍ
V minulém Periskopu (čtvrtek 3. 3. 2011, Zdena Brožová) píše redaktorka a zároveň majitelka restaurace v Hluboši, jak zdejším kuchařům znesnadňují život místní lidé. Majitelka se kuchařů zastává.
Podobný případ je i u nás v Březnici. Pár lidí s kastrůlky se rozhodlo ztrpčit život kuchařům u Hošků. Skoro vždy jsem slyšela
chválu, ale kastrůlkářky vyhrály. Kuchař šel z kola ven… Z článku Do ouška uvádím: Kdy už se konečně naučíme dívat se na věci
ze všech stran a střízlivěji posuzovat falešné slzičky těch, kteří si za způsobené nesnáze mohou sami.
Jana Šajnerová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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OZNÁMENÍ
V sobotu dne 14. 5. 2011 od 8 do 12 hodin
uskuteční město Březnice sběr

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 14. 5. 2011 od 9.00 do
11.30 hod. uskuteční město Březnice sběr

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Tento sběr zajišuje
1. březnická komunální, s.r.o.
V areálu
bývalé kotelny
SOŠ – VOŠ
Vjezd
z Rožmitálské ulice
nebo
Na Kloboučku

Tento sběr zajišuje
1. březnická komunální, s.r.o.

ve vyjmenovaných obcích dle tabulky
Název obce

sběr
od

do

Zadní Poříčí

9.00

9.30

Přední Poříčí

9.30

10.00

Dobrá Voda

10.00

10.30

Bor

10.30

11.00

Martinice

11.00

11.30

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného,
nebude likvidován a nebude ho možno ani složit
na sběrném místě.

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného,
nebude likvidován a nebude ho možno ani složit
na sběrném místě.

Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, rádia, videa, počítače,
monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony,
faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, rádia, videa, počítače,
monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony,
faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

1. březnická komunální, s.r.o.
Náměstí 11
262 72 Březnice

JARO 2011

neděle 10. 4. 2011

Sadová
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany

sobota 16. 4. 2011

U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově

neděle 17. 4. 2011

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice

Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Upozorňujeme, že do kontejnerů je možno ukládat pouze
bioodpad
sobota 9. 4. 2011

9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finančního úřadu
Drahenická

Kontejnery budou na určených místech
od 8.00 do 12.00 hodin.
Jaroslav Havelka, jednatel společnosti
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FOTOSTŘÍPKY

Vynášení „Moreny“. Foto F. Slaník

Kácení stromu u Obročenky. Foto A. Fürst

Jarní úklid Stráže. Foto A. Fürst

Svěcení kapličky sv. Josefa na Vinici.

Foto F. Slaník

Fotografie z dětské knihovny. Foto Městská knihovna

11

BŘEZNICKÉ NOVINY

12

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
DUBEN
2. 4. 1848 přišla do Březnice první čísla Národních Novin Karla Havlíč4. 4. 1653
6. 4. 1813
8. 4. 1848
10. 4. 1628
13. 4. 1861
27. 4. 1904

ka Borovského (před 163 lety)
do městské knihy zapsal školní bakalář Jakub Ignác Claudius městská privilegia (před 358 lety)
zakázáno dívkám ve škole nosit šněrovačky (před 198 lety)
zavedena na škole rovnoprávnost češtiny s němčinou (před
163 lety)
prováděna v Březnici zvláštní komisí katolická reformace
(před 383 lety)
roztrušovány zprávy, že v noci Březnice lehne popelem, poděšení občané konali hlídky, však obava byla zbytečná (před
150 lety)
bylo v Březnici první biografické představení Viktora Ponrepa - bez zvuku (před 107 lety)

Čerpáno z Březnický kulturních přehledů

4/2011

HISTORIE

Připravila Alena Heverová

BŘEZNICE PŘED 100 LETY ...
„V. Adresář města Březnice 1911“ – František Konečný
Samosprávné úřady.
Místní školní rada:
Hošek Cyril, majitel realit, předseda. – MUDr. Bohumil Drnek, obvodní lékař, školní
dozorce. – Členové: František Běle, řídící učitel. – Julius Lederer, prokurista. – Jan
Kott, majitel mlýna. – Josef Bašta z Martinic. – Josef Nevrla, řiditel velkostatku. –
Rudolf Tille, majitel realit. – Karel Salivar, starosta z Poříčí. – Páter František Šácha,
děkan. – František Wolf, ředitel okresu.
Obec židovská:
Moric Neumann, obchodník, starosta. – Julius Klaber, obchodník, náměstek. – Výbor:
Julius Lederer, prokurista. – Benjamin Müller, obchodník. – Vilém Perelis, obchodník. Zikmund. Štefanský, obchodník.
Židovská komunita byla v Březnici doložena již v roce 1473. Společně s ostatními
obyvateli města žili Židé až do roku 1726, kdy císařským příkazem byli soustředěni
do části Lokšany. Nařízení platilo do roku 1848. V roce 1911 měla židovská obec
68 osob.

Městské muzeum
v Březnici
Náměstí 11
Tel.: 318 403 177
galerie@breznice.cz
Badatelský den:
pondělí

8 – 12

13 – 16

(případně po předchozí domluvě)

ZACHRAŇTE
před zkázou staré knihy
- předměty - fotografie - plakáty listiny - pozvánky - vysvědčení
z regionu.
Při vyklízení půd vzpomeňte,
že patří do muzea.

NENIČTE STARÉ PAMÁTKY

Poslanci
Josef Novotný, statkář v Hlubíni, poslanec na sněmu zemském. – Václav Johanis, redaktor, poslanec na říšské radě
(městská skupina). – Ludvík Pick, redaktor, poslanec na říšské radě (venkovská
skupina)
Člen obchodní a živnostenské komory
Cyril Hošek, majitel realit, starosta města, komorní rada.
Alena Heverová

POVĚRY – ZVYKY – OBYČEJE OD LEDNA DO PROSINCE
Čerpáno: „Kniha pamětní“ pro Plíškovice a nejbližší okolí, kterou založil
František Václav Košta Léta Páně 1925.

DUBEN
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Když duben laškuje, bývá mnoho
sena.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu
stromů.
- Na Květnou neděli (v letošním roce je
Květná neděle 17. 4.) světí se ratolesti.
V Březnici býval zvyk, že nosili přes
míru dlouhé ratolesti tak, že jednu museli až dva lidé nésti, aby se tolik neprohýbala. Jedni chtěli předstihnout druhé.
Proto musel policajt státi u dveří kostela
a příliš dlouhé ratolesti přetínal.
- V ten den některý z domácích lehce švihl mladou chasu, aby nebyla líná. Děti
rády roznášely po kousku ratolesti do
těch domácností, odkud žádný z kostela
nenesl. Hospodyně již měla pro ně při-

pravenou odměnu. Mnohde roznášeny
ratolesti do osení, ostatní uchovány na
půdě za krokví, aby blesk neuhodil i do
obilí dávány.
- Na Zelený čtvrtek (v roce 2011 je
21. 4.) těšívaly se děti, že budou rachtati
na „rachtačky“ a klepati na „klapačky“
klekání.
- Ráno na Velký pátek (letos 22. 4.), časně než vyjde slunce, jdou i s dětmi modlit se do zahrady. Pak se všichni omyjou
měkkou vodou z potoka.
- Hospodáři s obavou předpovídali, když
na Velký pátek pršelo, že bude žíznivý
rok.
- Na pašijové dny předly hospodyně „pašijové nitě“. Ty měly moc, že člověka,
který je nosil, hastrman neutopil ani neuhranul. Proti uhranutí ženské nosívaly
za ňádry také „liščí jazýček“.

- Na Bílou sobotu (23. 4. 2011) z rána
honili kolem kostela Jidáše. Večer každý
se těšil, že půjde na vzkříšení.
- Na Boží hod velikonoční (24. 4. 2011)
každý se zdržoval práce a hleděl, aby měl
něco nového od šatů.
- Velikonoční pondělí byla oblíbená pomlázka, hospodyně podělila i čele vejci.
Mezi mládeží bylo rozšířené „pukání“ =
sekání penízem do vajec.
- Na Stražišti, ve Vševilech i jinde měli
oblíbené „hry o vejce“ – na vyvýšené místo se dala dřevěná la ka, kdo se chtěl hry
zúčastnit, založil za ní svoje označené
vejce. Pak la ku zdvihli a vejce se skulila
dolů. Čí vejce se nejdále dokotalilo, ten
všecky ostatní vyhrál.
- Před Velikonocemi zachovával lid předepsané posty přísně. Po skončení půstu
byla oblíbeným pokrmem „sekanina“
z vařeného masa, vajec a zelených bylinek a pečené, kynuté bochánky.
Alena Heverová
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NÁŠ CÍL JE PŘECE SPOLEČNÝ
Vzhledem k mnoha článkům, které byly již o náměstí napsány, jsme se rozhodli za kolektiv tvůrců poprvé, a zřejmě naposledy, veřejně reagovat. Tento článek architektonicky a technicky
nepojednává o samotném návrhu. Chceme pouze vysvětlit několik okolností a fakt, které je z našeho pohledu důležité zmínit.
Při navrhování nové podoby náměstí, bylo naší snahou
v dobré víře vyhovět maximu požadavků, které byly na návrh
z řad mnoha zúčastněných zastupitelů, ale nejen jich, vzneseny.
Veškeré požadavky, které bylo jen trochu reálné splnit, jsme zapracovali (kromě navrhovaných veřejných toalet). Není bohužel
technicky možné ani reálné vyhovět všem jednotlivým požadavkům každého občana, který by chtěl do návrhu snést vlastní
pohled, i když se to každý snaží myslet dobře. Nabízí se přirovnání k pohádce od Josefa Čapka, kterou asi všichni dobře znáte.
Náměstí, tak jak bylo navrženo pány architekty Kittrichem
a Hrubým, bohužel není náměstím v takové podobě, jak ho
dnes většina občanů zná. V průběhu několika desítek let byl
jejich návrh několikrát upraven. Řada věcí byla zásadně přebudována. Původní dobový návrh se na radnici dochoval na původních výkresech a je možné si ho tam na vyžádání prohlédnout.
Bohužel požadavky tehdejší doby na veřejné prostranství byly
poněkud jiné. Dle tehdejšího návrhu bylo na náměstí pouze
6 parkovacích míst, protože automobil byl tehdy vzácností.
Dnes se doba změnila a požadavky na parkovací stání jsou mnohonásobně vyšší, a asi nikomu by se nelíbilo, kdyby bylo na ná-

městí znovu jako před 80 lety 6 parkovacích míst. Kompoziční
řešení vychází ze současných a zároveň historických vazeb, kdy
náměstí bylo volným prostranstvím otevřeným pro potřeby
obyvatelstva. Se vší úctou k pánům architektům si myslíme, že
i oni by na náměstí v Březnici dnes nahlíželi z pohledu současných potřeb a jejich návrh by vypadal zcela jistě jinak. Naší
prací samozřejmě nechceme Březnici ochudit o její krásné historické dominanty, kterých je zde výrazně víc než v jiných srovnatelně velkých městech. Naopak se naším návrhem snažíme významné stavby vyzdvihnout (např. kostel a židovskou synagogu).
Nikdy jsme netvrdili, že náš návrh je jediný správný, a že
pouze takto může náměstí obstát v žádosti o dotaci. Návrh,
který jsme pro Březnici zpracovali, se snaží v první řadě vyhovět požadavkům a potřebám hlavně místních obyvatel a návštěvníků města. V neposlední řadě ale také splňuje všechna
potřebná kritéria pro předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu. Že by tato kritéria nesplňovalo i jinak
uspořádané náměstí, nevylučujeme.
Co se týče výběru naší společnosti, rádi bychom zmínili to, že
naše nabídka byla ze všech podaných nabídek cenově nejnižší.
Celý proces výběru byl kontrolován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, kde obstál bez jakýchkoliv připomínek k průběhu výběrového řízení.
Kolektiv autorů společnosti RotaGroup s.r.o.

BŘEZNICKÉ KRONIKÁŘSTVÍ (5)
Prohlédli jsme pečlivě vedenou kroniku děkanství. Nyní budeme již nahlížet do kronik, které vznikaly jako povinnost obcí.
Vycházely ze stejného dekretu prezidia zemského gubernia ze
dne 31. srpna 1835 s účinností od 1. ledna 1836. Nařízení
předcházela iniciativa samotného nejvyššího českého purkrabího hraběte Karla Chotka (1783 – 1868). Velice záhy tak vznikl
Památník města Březnice. Kronika je vázanou knihou ve fialových deskách. Byla založena za purkmistra F. Pindla již ve
30. letech. V počátečním německém textu je zajímavý zápis
z 11. června 1842, kdy hrabě Jan Kolovrat Krakovský, za doprovodu faráře Františka Šembery a Tomáše Petrželky, navštívil na radnici purkmistra Františka Pindla. Několik zápisů se
týká revolučního roku 1848. Známý lidumil Jan hrabě Hanuš
Kolovrat Krakovský se stal tehdy velitelem revoluční gardy.
Setníkem byl MUDr. Hynek Opolecký, pozdější purkmistr.
V kronice je údaj, že 2. 11. 1848 hrabě půjčil 400 stř. na zakoupení padesáti pušek pro gardu. O zaplacení byly v letech 1860
– 1864 vedeny spory mezi obcí, bývalým purkmistrem a početvedoucím J. Vantolem. V roce 1850 bylo zaznamenáno, že c. k.
obvodový soud byl umístěn do bývalého jezuitského kláštera,
kde již sídlilo hejtmanství. V následujících letech jsou pečlivě
zaznamenávány volby do obecních zastupitelstev. Volilo se ve
třech sborech podle výše odváděných daní. V každém sboru se
volilo 8 zastupitelů. Volit nemohli dlužníci. Již v roce 1849
vyzval magistrát, aby se k Březnici připojily Bubovice, Hlubíň,
Pročevily, Vševily, Přední a Zadní Poříčí, Xaverov, Bor, Dobrá
Voda, Martinice, Podčápy, což bylo odmítnuto. V roce 1861 byl
zvolen purkmistrem Hanuš z Kolovrat. Funkci však nepřijal
vzhledem ke svému stáří, takže byl zvolen purkmistrem
MUDr. Hynek Opolecký, radními JUDr. F. Háj a J. Tille. „Dne
2. dubna 1861 složil purkmistr a oba radní v kostele v ruce
faráře Čeňka Ullricha zákonitý slib“. 18. 4. 1861 byli zvoleni
F. L. Rieger a F. Palacký čestnými občany města Březnice.
(Čestným občanem již byl od roku 1851 Hanuš z Kolovrat.)
6. 6. 1861 místo diplomu bylo usneseno zastupitelstvem předat 20 zl. Zdeňce Havlíčkové „po mučedníku Brixenském“, což
zároveň zveřejnit v Národních listech. V roce 1864 při volbách
městského zastupitelstva byl zvolen starostou opět MUDr.
Hynek Opolecký a radními J. Tille, Josef Gotthard, MUDr.
J. Komorous a J. Ryjáček. MUDr. Hynek Opolecký zemřel 1. 12.

1864. Zápis v kronice zní: „ačkoliv mnohá protivenství snášeti
musel, předce od více měš anstva ctěn a vážen byl a dne 1. prosince 1864 na věčnost se odebral. Pohřeb jeho truchlivý ale při
tom slavný, tak že není pamětníka, aby kdy takový v Březnici
byl“. R. 1867 byl zvolen starostou Josef Gotthard, radními
Hynek Javůrek, V. Hupač, MUDr. Hanuš Jurenka a J. Bezděka.
Při návratu korunovačních klenotů z Vídně do Prahy 28. 8.
1867 byla i v Březnici velká slavnost. Konal se pochodňový průvod s hudbou, město bylo slavnostně osvětleno a na Stráži byl
zapálen slavnostní oheň. Následující den byla sloužena slavná
mše svatá. R. 1871 zvolen starostou opět Josef Gotthard, radními H. Javůrek, J. Bezděka, F. Steiner a F. Nový. R. 1874 byl
zvolen starostou H. Javůrek, radními F. Nový, J. Ryjáček, Jan
Gotthard, F. Hošek. R. 1878 zvolen starostou MUDr. Hanuš
Jurenka, radními J. Krejčí, R. Tille, F. Bezděka a H. Kovář.
R. 1881 zvolen starostou MUDr. Hanuš Jurenka, radními J. Ryjáček, JUDr. Hauptmann, F. Čtrnáctý a F. Stocký. Ve dnech
17. – 19. září 1881se u nádraží konala hospodářská výstava.
Po smrti MUDr. H. Jurenky 27. 1. 1882 se konala 14. 2. téhož
roku doplňovací volba starosty. Stal se jím M. Tomek a 1. radním B. Rott. R. 1885 byl zvolen starostou rovněž M. Tomek,
radními MUDr. J. Komorous, Jan Gotthard, JUDr. V. Kasanda,
F. Podstatný, F. Čtrnáctý a H. Kovář. R. 1889 zvolen starostou
opět M. Tomek, radními R. Tille, F. Bezděka, F. Podstatný,
F. Hošek, J. Kott a A. Tatter. R. 1892 byl zvolen starostou
R. Tille, radními J. Kott, JUDr. J. Kasanda, B. Rott, Jan Gotthard, F. Bezděka a F. Podstatný. Události 90. let jsou rovněž
vypsány v kronice děkanství: vítání biskupa, povýšení na děkanství, povodně, opravy mostu. R. 1897 byl zvolen starostou
R. Tille, 1. radním Jan Kott, 2. radním JUDr. E. Morávek, radními J. Gotthard, F. Bezděka, C. Hošek a A. Mařík. Rokem 1898
končí zápisy v kronice. Je zde ještě zapsáno, že 19. 2. se oženil
syn Eduarda Pálffyho Jan Pálffy. 10. 7. bylo uctěno 100. výročí
narození F. Palackého slavnostní akademií, projevem a průvodem. Městské sady a muzeum byly pojmenovány jménem tohoto významného historika a politika. 8. 9. oslavil Hospodářský
spolek okresu březnického 50. výročí zrušení roboty. I když má
kronika více prázdných listů než popsaných stránek, jsou i některé její údaje významné pro pochopení doby.
Další pokračování v BN.
PhDr. Jaroslav Kozlík
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O ZANIKLÉ POUTNÍ KAPLI NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
NA JAVORÉM U HVOŽĎAN
Základ poutní tradice na vrchu Javorý (578 m) východně od
Hvožan položil poustevník šlechtického původu Beneš
z Blíživy († asi 1540), který zde žil údajně 46 let. Podle pověsti
objevil ve vykotlaném stromě gotickou sochu Madony, pro níž
postavil vedle svého obydlí malou dřevěnou kapli. První zmínka o její existenci pochází z roku 1654, kdy již byla cílem mnoha poutí z Hvožan, Bělčic, Budislavic, Čížkova, Březnice či
Kasejovic. Sílící zájem poutníků přiměl majitele lnářského panství, k němuž Hvožany od roku 1666 náležely, hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic, aby si dal roku 1678 vypracovat zprávu o stavu kaple. Následně sestavil hejtman panství
roku 1682 rozpočet na stavbu kaple nové a podal též návrh
zbudovat při ní domek pro poustevníka. Smrt hraběte téhož
roku a následné výdaje na rekonstrukci zámku ve Lnářích však
uskutečnění záměru odsunuly na pozdější dobu. Nicméně na
mapě lnářského panství z roku 1698 je již vyobrazena kamenná jednolodní stavba bez ozdob a se sanktusníkem.
Kolem roku 1712 zahájil hrabě Václav Josef Lažanský
z Bukové, poručník na Lnářích, vrcholně barokní přestavbu stávající kaple, která byla upravena na sakristii novostavby. Vznikl
prostorný presbytář s oltářem, na němž byla umístěna milostná socha Panny Marie Javorské, v kapli se nacházela rovněž
kazatelna a několik lavic. Výstavba kaple ovšem nebyla dokončena ve všech detailech, nebo hrabě Lažanský již roku 1715
zemřel. Konání bohoslužeb a poutí to však neovlivnilo.
Hlavní poutní slavnost se konala o svátku Navštívení Panny
Marie (2. 7.). Kolem následujícího svátku sv. Prokopa (4. 7.)
sem každoročně přicházelo procesí z Kasejovic; kupříkladu
roku 1748 se zde kasejovičtí věřící modlili za odvrácení invaze
kobylek. V kapli se i oddávalo. Materiální zázemí pocházelo
především z milodarů. Kupříkladu krátce před rokem 1786

nechala Anna Ježková, manželka řezníka z Březnice, pořídit do
kaple boční oltáře sv. Marie Magdaleny a sv. Anny, své křestní
patronky.
To už se však blížil konec slavných poutí, nebo roku 1786
byla kaple v souladu s rozhodnutím Josefa II. zrušena. Poslední mše se zde sloužila 19. 12. 1787. Následně bylo zařízení
kaple, především oba boční oltáře, milostná socha a varhany,
převezeno do hvožanského kostela, jehož zasvěcení bylo pro
zachování náboženské tradice rozšířeno na Navštívení Panny
Marie a sv. Prokopa. Roku 1788 pak vrchnost kapli prodala
soukromníkům, kteří si zde zřídili dvě obydlí. Na svahu pod
kaplí později vznikly čtyři další domky.
Poznámka: věcné informace převzaty ze spisku Jana Pavla
HILLE Nad Javorým u Hvožan, Historické vzpomínky na
zrušený kostelík Panny Marie, Kasejovice 1916.
Vladimír Červenka

Odbor kultury Města Březnice
Vás zve na

MUZIKÁL v Divadle Broadway
21. dubna 2011

KAT MYDLÁŘ
Autoři:
Michal David, Libor Vaculík, Oldřich Lichtenberg, Lou Fanánek Hagen
Obsazení:
Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Petr Kolář, Ladislav Spilka, Bohouš Josef, Josef Vojtek, Kateřina Brožová, Ilona Csáková, Radka Fišarová, Marta Jandová, Vilém Čok

Příběh nejznámějšího pražského kata, Jana Mydláře. Strhující příběh o lásce, zradě, přátelství,
ale i lidských hodnotách a nezvratném osudu.
R e z e r v a c e v s t u p e n e k a podrobné informace v Infocentru a na tel. 318 682 453, 318 682 153
nebo 731 456 761 • email: kultura@breznice.cz
O d j e z d z Náměstí v Březnici v 15.45, cena včetně dopravy 635 Kč.

4/2011

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

15

D

E
Město Březnice – Odbor kultury a Správa státního zámku Březnice
2011

V á s s r d e č n ě z v o u na

koncert Březnických hudebních večerů

BHV

ADAMUSOVO TRIO
J. Adamus - hoboj, anglický roh J. Adamusová - housle
K. Novotná - klavír

23. dubna

2011 od 19 hodin v hudebním sále březnického zámku

E

D
MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
PŘIHLÁŠKY p ř i j í m á m e
od 1. 4. 2011
v KD Březnice
INFORMACE na tel. 318 682 153, 318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz

Město Březnice a Kulturní gang o.s.
Vás zvou na

koncert

Tomáš Klus
KD Březnice
Pátek 8. dubna 2011 v 19 hod.
VSTUPNÉ již pouze na stání 150 Kč.
PŘEDPRODEJ vstupenek v Městské knihovně
a Infocentru Březnice.

„Zúčastněte se castingu do soutěže MISS PŘÍBRAMSKA 2011.
Casting se koná dne 16. 4. 2011 v Disco klubu Béčko v Příbrami!“
Již čtvrtým rokem společnost České modelky s.r.o. portál www.ceskemodelky.cz pořádá 4.ročník soutěže regionální soutěže
krásy Miss Příbramska 2011. Záštitu nad touto soutěží převzalo město Příbram.
Casting do soutěže se koná dne 16. 4. 2011 od 15:00 hodin
v Disco Klubu Béčko, Poštovní 3, Příbram V. Plavky, lodičky a startovné 200 Kč s sebou. Věk 16-25 let, trvalé bydliště
na Příbramsku (Příbram, Dobříš, Březnice, Nový Knín, Rožmitál pod Třemštínem, Sedlčany, Sedlec-Prčice) více na
www.misspribramska.cz
Z tohoto castingu bude vybráno 12 finalistek, které se budou
ucházet o titul Miss Příbramska 2011, a které se mohou těšit
na soustředění v hotelu WELLTOR www.welltor.cz
s využitím bazénu po celou dobu pobytu, který je zárověň hlavním partnerem soutěže, dále vítězka získá zapůjčení automobilu značky renault od společnosti Renault Auto VANDOL
s.r.o. na 30 dní a spoustu dalších zajímavých cen např. permanetky do solárního studia EL www.solariumel.cz, poukázky na
brýle od společnosti Eiffel Optic a.s. v hodnotě 10.000 Kč pro
vítězky, dárkové koše Studio Pink www.studiopink.cz.
Do poroty této soutěže přijali pozvání starostové příbramských měst pan MVDr. Josef Řihák (starosta města Příbram), Ing. Tomáš Havlíček (starosta města Nový Knín),

Jiří Štěrba (starosta města Březnice), Ing. Josef Vondrášek (starosta města Rožmitál pod Třemšínem), Mgr. Jaroslav Melša (starosta města Dobříš) a Miroslava Jeřábková
(starostka města Sedlec-Prčice).
Dále účast v porotě přijala Lucie Váchová - MISS ČR
2003 v zastoupení občanského sdružení Dobrý skutek
www.dobryskutek.cz a zástupce generálního partnera
soutěže společnosti Renault Auto VANDOL s.r.o.
www.autovandol.cz.
I letos bude soutěž Miss Příbramska v charitativním pojetí
a na slavnostním finále soutěže bude probíhat dražba korunky
pro občanské sdružení Dobrý skutek.
Mediálně tuto akci podporují televize Fonka, Příbramský
deník, Příbramský servis, časopis Hubatá Černoška, rádio Hubajda, všechny příbramské městské noviny a časopisy,
internetové portály www.chytrazena.cz, www.mezinami.cz,
www.pribramsko.eu. Dalším partnerem soutěže je společnost
Grants You Taxi, kadeřnické a vlasové studio Hair point
www.hairpoint.cz a také penzion Kunc www.penzionkunc.cz.
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Mateřské centrum
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m a t e r s k a c e n t r a . c z / b r e z n i c e
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

DUBEN 2011
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek
od 9.00 do 12.00 hod.

úterý
od 10.00 DIVADÉLKO OD IVY + SVAČINKY OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
od 15.30 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Libuší Fořtovou
od 17.15 FRANCOUZŠTINA pro začátečníky s Pavlínou Heverovou
od 18.15 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Heverovou
středa
od 8.00 ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 13.15 DIVADELNÍ DÍLNA s Ivou Češkovou
od 15.00 VÝTVARNÁ HODINKA pro děti 5-10 let s Alenou
Smotlachovou
od 17.00 NĚMČINA pro začátečníky s Renátou Cvrkovou
pátek
od 10.00 LALALA A TANYNY – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší
od 16.30 POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let s Lenkou Jorovou
od 19.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Evou Štefanovou

Mimořádné akce
28. 3. – 8. 4. JARNÍ DÍLNY
4. 4. od 16.00 hod. Drátkování – vhodné pro starší děti
a (pra)rodiče
7. 4. od 15.00 hod. Papírové ozdoby do oken – vhodné pro nejmenší
8. 4. od 9.30 hod. Beseda
- povídání s ambasadorkou Zuzanou Kocíkovou na téma
Lepek a tekuté kaše

11. 4. – 18. 4. JARNÍ BURZA
– v prostorách herny MC
11.
12.
13.
14.
15.
18.

4.
4.
4.
4.
4.
4.

8
8
8
8
8
8

–
–
–
–
–
–

12
12
12
12
12
12

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

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

13
13
13
13
13
13

–
–
–
–
–
–

17
17
17
17
17
17

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

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

- Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského, kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby (odrážedla, kola, kolečkové brusle, cyklistické helmy, apod.)
Připravujeme na květen:
5. 5. Fimo dílna
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Novinky z 1. MŠ KLUBÍČKO

PAMPELIŠKA

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

MC / MŠ

15. 5. Kola a Kolečka

Dne 22. února 2011 se sešla Unie rodičů při naší školce. Paní
ředitelka nás informovala o akcích, které jsou naplánovány na
druhé pololetí tohoto školního roku.
Březen: - děti pojedou dne 31. března v 9,30 hodin na lední revue do Příbrami, kde budou někteří také účinkovat
Duben: - návštěva kozí farmy a modelové železnice ve Vrčeni
- v tomto měsíci se děti budou věnovat velikonočním
tradicím
- dne 28. 4. budeme již tradičně pořádat čarodějnické
odpoledne a odvážní jedinci budou ve školce spát
Květen: - v měsíci květnu budou děti vyrábět dárečky pro maminky ke Dni matek
- v „Týdnu splněných přání“ budeme pořádat výlety
po okolí pěšky i na kolech
- v tomto měsíci se také budeme fotit
Červen: - v posledním týdnu měsíce se bude konat známá zahradní slavnost, kde se budeme loučit s předškoláky
- tento školní rok zakončíme výletem 2. 6. do Plzně,
nejprve budeme hledat poklad v muzeu strašidel, následně navštívíme zoo a dinopark
Dále nás paní ředitelka seznámila s projektem „Místo pod
stromy“, do kterého se naše mateřská škola ve spolupráci
s Mateřským centrem Pampeliška a Městem Březnice přihlásila a zažádala o grant na úpravu severní školní zahrady. Cílem
grantu je podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených
veřejných prostranství (např. parků, dětských hřiš , veřejnosti
otevřených školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových
míst apod.) za účasti místních občanů, budoucích uživatelů. Zásadní podmínkou udělení grantu je zapojení místních občanských sdružení, škol, spolků a aktivních občanů do všech fází
utváření zelených veřejných prostranství: od formulace nápadu, přes přípravu a plánování až po samotnou realizaci. Zapojení široké veřejnosti přispěje k tomu, aby utvářené prostranství
splňovalo představy a potřeby místních lidí a bylo jimi následně intenzivně využíváno. V tomto projektu za Unii rodičů bude
pracovat paní Olina Kotrbatá.
Za Unii rodičů při 1. MŠ Březnice přeji krásné jarní dny
Petra Ottová

4/2011

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■
■

■

1. 4. – 30. 4. 2011 – prodejní výstava velikonočních
perníčků a srdíček paní Brigity Martinové
1. 4. – 30. 4. 2011 – výstava olejomaleb paní Brigity
Mottlové
11. 4. 2011 v 17 hodin – přednáška s RNDr. Lenkou
Slavíkovou – Léčení láskou – další pokračování volného
cyklu
Tématická výstavka knih Cestujeme za krásami naší vlasti

Oddělení pro děti na ZŠ
■
■

■
■
■
■

1. 4. 2011 - Nocování s Andersenem
Dubnová tvůrčí dílna – „Za dveřmi jsou Velikonoce“ –
výroba a malování papírových vajíček – spojeno se soutěží
o to nejhezčí
18. 4. - „Velikonoční odpoledne“ – spojeno s kvízem na
téma velikonočních svátků a tradic
21. – 22. 4. – prázdniny, knihovna uzavřena
26. 4. – Pasování prvňáčků na čtenáře – KD v 17 hodin
KBP – pro 4. třídy (orientace v naší knihovně, rozdělení
a řazení literatury, on-line katalog, seznámení se soutěžní
hrou našeho regionu)

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

přednášku a povídán
povídáníí
s RNDr
ou SL
AVÍK
OVOU
RNDr.. Lenk
Lenkou
SLA
VÍKOVOU

LÉČENÍ

LÁSK
OU
LÁSKO

„JAK NA TO“
ová
Tentokrát bude RNDr
RNDr.. Lenka Slavík
Slavíková
hovořit o tom,
jak ve svém životě dosáhnout toho,
co si přejeme a po čem toužíme.
Síla našeho záměru a myšlenky.

Těšíme se na vás v pondělí 11. 4. 2011
v 17 hodin
v Městské knihovně a Infocentru.
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Zajímavé tituly knih a novinky
Peters Elizabeth – Vládce hromů – Amelia s manželem Radcliffem získali povolení k vykopávkám a zamíří s celou rodinou do
Egypta; pátrají po odkazu krále Khafrea…
Nabokov Vladimir – Lolita – bolestná, šokující zpově čtyřicátníka Humberta o bezmezné erotické posedlosti kouzlem dvanáctileté
dívky
O’Banyon Constance – Dcera Egypta – chudé Tálie se ujme bohatá egyptská rodina ze dvora samotné Kleopatry; jednoho dne ji
unese záhadný cizinec a oslovuje ji „naše královno“…
Ionesco Eugéne – Plešatá zpěvačka, Židle – hra Plešatá zpěvačka byla napsána v roce 1948 a poprvé uvedena roku 1950 v Théatre
des Noctambules v Paříži
Irving John – Pravidla moštárny – příběh chlapce Homera Wellse, jehož velký svět leží v sadařské oblasti na atlatském pobřeží
McKinley Tamara – Letní bouřka – Miriam najde ve starobylé
hrací skříňce vzácný opál a dokument, že má právo na polovinu
majetku jednoho z nejmocnějších bankéřů v zemi
Woodová Barbara – Posvátné místo – v okrajové čtvrti v Los
Angeles dojde k unikátnímu objevu jeskyně s nástěnnou malbou
starou tisíce let a hrobem ženy, příslušnice někdejšího indiánského
kmene…
Reichs Kathy – 206 kostí – spletitý detektivní příběh
Steel Danielle – Šlechetná žena – příběh oslavující život, důstojnost a odvahu
Doerr Frank – Pravidla reiky v praxi – rady učitelů reiky; pět
principů kvalitního a duchovního života
Miller Linda Lael – Něžný rytíř – Lady Gloriana se nemůže dočkat, až se její manžel rytíř Kenbrook vrátí z válečného tažení, ale
zaskočí ji, že s sebou přiváží krásnou francouzku…
Kessler Leo – Operace Irák – válečný román
Halter Marek – Sára – Biblické ženy – mladičká Sára prožila
dětství uprostřed přepychu v bezpečí otcova paláce, ale věštba, která
se uskutečnila před její svatbou. . .
Moran Michelle – Nefertari – neteř slavné Nefertiti si přeje stát
se manželkou následníka trůnu Ramesse, ale v cestě jí stojí mnoho
překážek
Bradford Barbara Taylor – Vlastní cestou – čtyřiačtyřicetiletá
Meredith, majitelka několika proslulých mezinárodních hotelových
komplexů se navenek jeví jako úspěšná žena, ale co se skrývá za její
tajemnou chorobou…
Patterson James – Nedostatek důkazů – detektivní příběh
Jennings Gary – Azték – výjimečný příběh o poslední a největší
přírodní civilizaci Severní Ameriky, plný válečných tažení, náboženských rituálů, krvavých lidských obětí
Vantrease Brenda Rickman – Záhadný šlechtic – příběh
z Anglie z počátku 14. století
Kliment Alexandr – Tři žíně – rozhovor Jany Klimentové a Štěpána Klimenta
McNaught Judith – Ztrácím tě, lásko – po smrti otce potká Kate
na krásném karibském ostrově Mitchella, muže obestřeného tajemstvím…
Weis Sönke C. – Poslouchej, zabíjej nebo zemři – skutečný příběh malé dívky, bojující v armádě dětských vojáků
Fast Howard – Max – příběh chlapce, který se z úplné chudoby, ze
světa nočních můr a boje o holé přežití dostal až na hollywoodské
pahorky, do blyštivého prostředí boháčů, sexu a závratných zisků
Becnel Rexanne – Na první pohled – po smrti matky se Abby
stěhuje se svým otcem do Oregonu; netuší však, proč cestují pod
smyšleným jménem, dokud jí někdo, po smrti otce, nezačne usilovat
o život
Sheldon Sydney – Nebezpečí pravdy – detektivní román známého autora
McClure Ken – Obětní beránek – doktor Mark přijímá nabídku
FBI – osvobodit uneseného syna z královské rodiny; jak si však
vysvětlit, že žádost o výkupné obdržela právě IRA…
McClure Ken – Úskok – Steven Dunbar je vyslán prověřit společnost zabývající se pěstováním geneticky upravených plodin; vše se
rozjíždí, když třináctiletý chlapec zemře po kousnutí potkanem
Cameron Melissa – Muž se stříbrnýma očima – příběh hollywoodské televizní moderátorky
McClure Ken – Neviditelný nepřítel – je vyloupena prestižní
anglická laboratoř pro výzkum virů a bakterií, v kleci je nalezen
umučený vedoucí výzkumu a šest infikovaných opic je pryč
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Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

prodejní výstavu olejomaleb
paní Brigity Mottlové
V prostorách
Městské knihovny a Infocentra
od 1. 4. do 30. 4. 2011

KDYŽ SE DĚTI NENUDÍ
V dětské knihovně se děti
opravdu nenudí. Jedno pořekadlo
říká, že kdo si hraje - nezlobí.
Protože vidím, jak děti dychtí
trávit svůj volný čas nejen čtením, ale i zábavou, snažím se pro
ně každý měsíc přichystat také
nějaké soutěžní odpoledne. Jak
už jsem minule zmínila, čekala
na ně soutěž v podobě pohádkových a filmových kvízů, do kterých se tentokrát zapojilo více
Vítek Gardoň
než 50 dětí. Soutěživé děti mohly
své síly změřit v očekávaném Piškvorkovém miniturnaji, ze kterého byly náležitě nadšeny. Zasoutěžilo si 28
soupeřů a hrály se celkem čtyři souboje. Za zmínku stojí úspěch Vítka Gardoně, který s přehledem vždy porazil
všechny hráče. Vítězovi ještě jednou blahopřejeme! Věřím, že takto strávený čas je dětem přínosným, protože
se učí nejen soutěživosti, ale i vzájemné komunikaci, férovosti a především umět prohrávat. Je radost vidět, že
i v dnešní době se většina dětí dokáže řídit heslem „Není
důležité zvítězit“, ale hru si patřičně užít. Těší mě, když
si děti zpříjemní své odpoledne u nás, knihovna se tak
stává oblíbeným místem k setkávání a ne všichni tak
tráví svůj volný čas sezením doma u televize nebo počítače.
Dětská knihovna, Jindra Formánková

prodejní výstavu
velikonočních perníčků
a perníkových dekorací
paní Brigity Martinové

od 1. 4. do 30. 4. 2011
v Městské knihovně a Infocentru

4/2011

4/2011

VOLNÝ ČAS

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
Na kopci za městem stojí starý dům a říká se mu Sirotčinec. V něm žije 24 holčiček. Tento dům smí každá
z nich opustit až v den svých desátých narozenin. Jedna z těchto dívek se jmenuje Ema a právě ji čeká brzy
tento velký den. Ema není jako její ostatní kamarádky.
I den ve Městě plný nebezpečí prožije docela jinak …
na každém jejím kroku ji doprovází víly… tento kouzelný
pohádkový příběh můžete prožít i vy v knižní novince
naší knihovny, která se jmenuje Ema a kouzelná kniha.
Jméno autorky této knížky odhalí tajenka, kterou můžete přinést během měsíce dubna do dětské knihovny.
Vylosovaný výherce bude odměněn.

1.
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Vepřový plátek v alobalu
4 vepřové plátky masa (na řízky), 1-2 cibule, 15 dkg slaniny,
4 feferonky, máslo, sůl, pepř, olej, paprika

Postup:
Vepřový plátek mírně naklepeme, osolíme a opepříme. Pouze
na jednu polovinu řízku vrstvovitě narovnáme na kolečka pokrájenou cibuli, plátek slaniny, nakrájenou papriku, 1 feferonku a kousek másla. Řízek přeložíme a sepneme párátkem. Přichystáme si čtverec alobalu, který potřeme olejem, položíme na
něj řízek a fólii důkladně uzavřeme. Pečeme na plechu v troubě 10 -15 minut. Pokud nemáte doma feferonku, můžete nahradit troškou červené mleté papriky (pálivé).
Příloha: podáváme s bramborem a čalamádou, nebo se zeleninovým salátem

Dobré kuře v alobalu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kuře, mletá paprika, hladká mouka, anglická slanina, česnek,
tuk (máslo), sůl
Postup: Kuřecí díly omyjeme, osušíme a obalíme v hladké
mouce, do které jsme vmíchali mletou papriku (tou nešetříme). Obalené maso položíme na čtverce alobalu (cca 20x20 cm
– kolik kuřecích dílů, tolik bude „balíčků“). Na každý díl dáme
jeden prolisovaný stroužek česneku (kdo má rád i víc) a několik
plátků slaniny či špeku a na něj kousek tuku (másla). Balíček
zabalíme, položíme je na plech, dáme do trouby a pečeme cca
45 minut.Upečené balíčky dáváme na talíře nerozbalené, aby
nám nevytekla výborná š áva (alobal si otevře každý sám).
Jíme s pečivem nebo chlebem.

Maso v alobalu

9.
10.
11.
12.
13.

Suroviny: jakékoliv plátky masa, brambory, plátkový sýr
(i uzený), sůl, pepř, kmín
Postup: Nejdříve si připravíme kusy alobalu (asi 40cm dlouhé), na každý kápneme olej a rozetřeme po celé ploše. Doprostřed alobalu dáme očištěné, nakrájené syrové brambory, osolíme a okmínujeme. Na brambory položíme naklepaný osolený a
opepřený plátek masa a navrch dáme kus tvrdého sýra (může
být i uzený). Alobal zabalíme jako balíček a dáme do trouby na
plech asi na 40 min. při teplotě 200oC.

Brambory se sýrem v alobalu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

JMÉNO NÁMOŘNÍKA, KTERÝ RÁD JEDL ŠPENÁT
NEJVĚTŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA JE…
KOLIK MĚL DĚD VŠEVĚD ZLATÝCH VLASŮ?
KTERÉ ROČNÍ OBDOBÍ NÁSLEDUJE PO ZIMĚ?
JAK SE NAZÝVÁ MALOVANÉ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO?
HURVÍNKŮV OTEC SE JMENUJE…
ČESTNÝ A STATEČNÝ STŘEDOVĚKÝ BOJOVNÍK
PŘÍBĚH S PONAUČENÍM, KDE ZVÍŘATA A VĚCI MAJÍ
LIDSKÉ VLASTNOSTI, SE NAZÝVÁ…
TEN, KDO UMÍ KOUZLIT SE NAZÝVÁ…
ZASKLENÝ OTVOR VE ZDI
PLETENÝ VELIKONOČNÍ SVAZEK Z VRBOVÝCH PROUTKŮ SE NAZÝVÁ…
JARNÍ SVÁTKY SE NAZÝVAJÍ…
POUZDRO NA PSACÍ POTŘEBY, KTERÉ POUŽÍVÁ KAŽDÝ ŠKOLÁK JE…

Suroviny: 4 velké brambory, 200 g
sýru různých druhů- niva, hermelín, sýr
eidamského typu, čerstvý bílý sýr aj.,
grilovací koření, sůl.
Postup: Do pekáče vložíme kus alobalu.
Na alobal poskládáme oloupané brambory nakrájené na kolečka, pokud jsme vybrali sýry jemnější chuti, brambory trochu osolíme. Na ně naskládáme kostičky sýra a posypeme grilovacím kořením. Překryjeme druhým kusem alobalu a okraje spojíme. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů asi 30 minut.

Fazole s párky v alobalu
Suroviny: 2 plechovky fazolí v rajčatovém nálevu, 4 párky,
4 plátky slaniny, 1 cibule, 2 zelené papriky, mletá paprika, sůl
Postup: Na rozehřátém tuku opečeme nakrájenou slaninu
a párky, přidáme nakrájenou cibuli a nudličky papriky. Zvláš
na tuku zpěníme mletou papriku, přidáme fazole i s nálevem
a prohřejeme. Rozdělíme na 4 kusy alobalu a uzavřeme. Zapékáme asi 10 minut v troubě.
Čerpáno: Internet
Redakce
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POJĎTE DO KINA…třeba rovnou
ze zahrádky
Národní památkový ústav, správa státního zámku
v Březnici
a Město Březnice – odbor kultury

Vás zvou na

KONCERTY
Březnické hudební večery 2011
8. dubna 2011

Tomáš Klus - mladý český písničkář
KD Březnice od 19.00 hod.
23. dubna 2011
Adamusovo trio
J. Adamus - hoboj, anglický roh,
J. Adamusová - housle,
K. Novotná - klavír
7. května 2011
Jaroslav Hutka
28. května 2011 Eva Henychová
4. června 2011
Svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr
Kostel sv. Rocha od 18.00 hod.
19. června 2011 koncert židovské hudby Mišpacha
pěvecký sbor
synagoga Březnice od 18.00 hod.
23. července 2011 barokní tanec
BAROKNÍ TĚLO ODHALENO
R. Konrádová, A. Miltnerová
v prostorách sladovny pivovaru
Herold od 20.00 hod.
6. srpna 2011
Komorní sbor z partnerského
města Lindow (D) - řídí N. Kopcke
Kostel sv. Rocha od 18.00 hod.
10. září 2011
operní recitál
A. Váňová Mičková
Kostel sv. Rocha od 18.00 hod.
17. září 2011
Š. Markovič & CH. Poullain
Š. Markovič – saxofon
CH. Poullain – zpěv
15. října 2011
Two voices
E. Adlerová – zpěv,
J. Rychterová – zpěv, kytara
5. listopadu 2011 L. Klánský – klavír
J. Mráček – housle
Reprezentační sál MěÚ Březnice
10. prosince 2011 vánoční koncert
Barocco, Vivo
J. Kopřivová (D) – zpěv,
M. Devátá(A) – zobcové flétny,
J. Šlechtová – cembalo

Hudební sál zámku Březnice od 19.00 hodin
není-li uvedeno jinak
Kontakt a předprodej vstupenek:
tel. 318 682 179, 318 682 453
e-mail: breznice@stc.npu.cz, kultura@breznice.cz
www.zamek-breznice.cz, www.breznice.cz
změna programu vyhrazena

Doufám, že se Vám dostanou Březnické noviny do ruky dříve než
3. 4. a stihneme Vás tak pozvat na nový film oskarového režiséra
Dannyho Boyla (Milionář z chatrče) se stručným názvem „127 hodin“ (3. 4.). Film, o kterém odborníci tvrdí, že posouvá kinematografii opět o stupínek dál, sleduje několikadenní utrpení osamělého
horolezce uvězněného v horách. Ten nakonec překoná sám sebe a
díky nekonečně silné vůli žít vyhraje souboj s horou a dnes nám
svůj příběh může vyprávět. V hlavní roli krásně trpí James Franco
(vytrpěl si i nominaci na Oscara).
Následující středu (6. 4.) se nám na plátně blýskne Natalie Portman jako „Černá labu “, mladá baletka s rozpolceným nitrem.
Kam až ji dožene snaha být tou nejlepší?
Dva thrillery vystřídá 10. 4. britský film „Další rok“. Slibuje
skvělou studii lidských osudů, jeho režisér Mike Leight, přezdívaný
jako antropolog s kamerou, popisuje jeden rok v životě starších
manželů. Jejich š astný život kontrastuje s osamělými a do jisté
míry neš astnými osudy jejich přátel, vše plyne jako obvykle až do
doby, kdy se jedna z jejich známých zamiluje do jejich syna.
Nový film Jana Hřebejka „Nevinnost“ (13. 4.) opět jako Kawasakiho růže relativizuje vinu či nevinu, varuje před povrchními soudy a
sleduje osud vážené, bohaté a navenek harmonické rodiny. Další český
film „Nickyho rodina“ (27. 4.) doplňuje řadu filmů (hraných i dokumentárních), které sledují osud tzv. Wintonových dětí. Ty krátce před
vypuknutím II. světové války zachránil, dnes již Sir, Nicholas Winton.
Pro děti, ale i další členy rodiny, je animovaný hudební film
„Na vlásku“ (20. 4.) natočený volně podle předlohy klasické pohádky Bratří Grimmů. Vypráví příběh zlatovlasé princezny Lociky, které se opravdu nelíbí v zamčeném pokoji vysoké věže. V českém znění
uslyšíte kromě Vojty Kotka i Helenku Vondráčkovou.
Filmový klub uzavře dubnovým promítáním sérii filmů Karla
Kachyni a Jana Procházky. V neděli 24. 4. uvedeme „Ucho“, trezorový film, který se k divákům dostal až dvacet let po svém vzniku.
Vypovídá o praktikách představitelů KSČ v padesátých a šedesátých
letech, kdy soudruzi sledovali i sami sebe a UCHA – odposlouchávací zařízení byla instalována i do vil těch nejvyšších. Ve filmu excelují
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová.
A na závěr francouzský film „Na mamuta“ (17. 4.) – zajímavá
klubová záležitost. Skvělý Gérard Deparieu jako obrovský, nerudný,
francouzský důchodce, který na staré motorce objíždí bývalé zaměstnavatele, aby získal všechna potvrzení potřebná k přidělení
důchodu, a zažívá „Easy Rider“ svého života! Pavlína Heverová

Kavárnu si snad umíme představit všichni. Kavárny literární se
však liší – mají svou vlastní knihovnu, někdy i knihkupectví, tudíž
zde není problém zapůjčit si zdarma knihu či noviny a u dobré kávy
si je přečíst. Zatímco v našem hlavním městě se to literárními kavárnami jen hemží, v blízkém okolí neznám ani jedinou. Ona to
vlastně v pravém slova smyslu ani literární kavárna nebude. Ten
název jsem si vypůjčila a nazvala tak setkání přátel literatury. Místem, které jsem vybrala, bude Kavárna u bylinné zahrádky na
březnickém zámku. U kávy nebo sklenky dobrého vína budeme
hovořit o literatuře. Nechci však vytvořit uzavřenou komunitu literárních „nadšenců“, ráda bych tato posezení nabídla široké veřejnosti. Téma, které jsem zvolila na první setkání, je klasická anglická
literatura a ženy spisovatelky – Jane Austen a sestry Brönteovy.
Předpokládám, že toto téma osloví především ženy čtenářky.
A proto čtěte, milé dámy! Vyberte si jeden román a přijte si
o něm popovídat. Popovídat o dojmech z jeho četby, o jeho hlavních
hrdinech, jejich osudech.
Velkým pomocníkem mi při tomto prvním setkání bude Bětka
Bartáková, studentka příbramského gymnázia a doslova „milovnice“ klasické anglické literatury.
Přesný program těchto literárních „sedánků“ ještě neznáme.
Těšíme se na to, že se budou vyvíjet, že srovnáme literární předlohu
s jeho filmovou verzí, že podiskutujeme o knižních novinkách na
českém trhu a časem pozveme i zajímavé hosty.
Zveme vás na první setkání 20. května v 18 hodin v Kavárně
Petra Bartoníčková
u bylinné zahrádky.
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Základna airsoftu,
paintballu Březnice o.s.
pořádá

„ZAHÁJENÍ
HERNÍ SEZÓNY“
2. 4. 2011 od 13 hodin
v ZÁMECKÉ OBOŘE
u rybníčků
Přijte se pobavit, zasoutěžit si
a dozvědět se něco
o nové organizaci v Březnici.
PROGRAM JE PRO KAŽDÉHO!!!
Pro malé jsou připraveny dovednostní
a týmové „vojenské“ hry
• hod granátem • hod kruhy
• průzkumnické plížení
• skákání v bojovém pytli
• přetahování lanem
• kličkování v bojovém poli
• běh s bombou na lžíci
• týmový přesun z ostrůvků
• týmové naplnění zásob vody
Pro větší je připravena přednáška
o sportech jako je airsoft a paintball
Představení „Základny airsoftu,
paintballu Březnice o.s.“

AKCI PODPORUJÍ:
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POSLEDNÍ
VLÁDCE
Sláva a lesk Římské
říše mizí v nenávratnu.
Obrovské impérium je
zmítáno vnitřním neklidem. Císař sbírá poslední zbytky sil, aby
mohl čelit stále častějším nájezdům barbarských kmenů a odrážet
útoky hrdinných náčelníků a králů, jejichž
moc den ode dne roste.
Bude nakonec říše
ubráněna nebo se obrátí v prach? Podaří se
snad některému z bojovných kmenů obrovské území ovládnout
a získat tak nesmírné bohatství? Kdo se stane skutečně
„Posledním vládcem“?
Poslední vládce je bojová terénní hra pro hráče přibližně ve
věku 11 - 14 let. Proběhne v sobotu 9. 4. 2011 od 9.00 již tradičně u hájovny na Dědku a v okolních lesích. Typově bude bojová hra „Poslední vládce“ navazovat na minulé velmi úspěšné
hry „Prokletá hora“ a „V zemi Krále vlků“.
Čtyři skupiny hráčů budou pod dohledem organizátorů procházet připraveným příběhem, budou muset čelit různým nástrahám, hrozbě v podobě neohrožených hunských válečníků,
bojovat budou proti nepříteli i sobě navzájem.
Více na www.resenthalci.cz/poslednivladce
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
S novým rokem přišel i čas na přípravu na jarní část fotbalových soutěží.
Během zimní přestávky došlo ke změně trenéra A mužstva a
od poloviny ledna se trenérského postu ujal Miloš Nepivoda.
Zimní příprava probíhala v několika fázích. Tou první bylo
nabírání fyzické kondice 3x v týdnu v okolí stadionu
a v tělocvičně ZŠ. Na tuto část navázalo 4 denní soustředění
v Železné Rudě, kde se zejména stmeloval kolektiv a 2 dvoufázově trénovalo. Dále pokračovaly 2x týdně tréninky, které byly
doplněny účastí na zimním turnaji na umělé trávě v Blatné.
Výsledky a umístnění přinášíme v samostatném článku.
V zimní přestávce došlo k posílení týmu a to zejména
o Karola Partiku, Ondřeje Papršteina a Jaroslava Černého.
Jarní část soutěží byla zahájena o víkendu 26. - 27. 3., tedy
po uzávěrce Březnických novin.
V samostatné tabulce přinášíme kompletní rozlosování jarní
části soutěží všech věkových kategorií.
Na závěr mi dovolte Vás všechny pozvat na první domácí
utkání, a to 9. 4. 2011 od 16.30 h., kdy se utkáme s MFK Dobříš.

Zimní turnaj - Blatná CUP 2011
Závěrečná tabulka Blatná CUP 2011
Blatná
Březnice
Sokol Milín - Ligmet
Sokol Bělčice
FK Mirotice
ZD Kestřany

5
5
5
5
5
5

4
3
2
1
1
1

1
1
0
3
1
0

0
1
3
1
3
4

12 : 6
16 : 9
11 : 10
12 : 11
7 : 16
9 : 15

13
10
6
6
4
3

3. kolo sobota 26. 2. 2011 15:00
Blatná – Březnice 3:2 (1:1)
Branky: 2.min 1:0 Rubáš Ondřej, 52.min 2:1 Brynda Štěpán,
66.min 3:2 Brynda Štěpán, 28.min 1:1 Žid Martin, , 58.min 2:2
Motejzík Petr
4. kolo sobota 5. 3. 2011 13:00
Bělčice - Březnice 2:2 (1:2)
Branky: 1:2 36.min Hanzlík Karel, 2:2 84.min Krameš Luboš
0:1 7.min Vácha Tomáš, 0:2 21.min Češka Ladislav
Odložené - 1. kolo pátek 11. 3. od 17:00
Březnice - Milín 2:1 (1:0)
Branky: 1:0 Žid Martin, 2:0 Paprštein Ondřej, 2:1 Sváda Ondřej
5. kolo sobota 12. 3. 2011 od 11:00
Březnice - Kestřany 3:1 (2:0)
Branky: 1:0 Paprštein Ondřej, 2:0 Vácha Tomáš, 3:0 Zárybnický Martin, 3:1 Lebeda Martin
dohrávka 2. kola - sobota 19. 3. 2011 od 11:00
Mirotice - Březnice 2:7 (1:4)
Branky: Mišiak Tibor, Rozum Luděk, - 2x Vácha Tomáš, Sýkora
Tomáš, Zárybnický Martin, Motejzík Petr, Žid Josef, Paprštěin
Ondřej
Turnaje se zúčastnili tito hráči: Vaněček – Šimánek, Cvrk, Petrovic, Štolba, Sýkora, Holubko, Vácha, Motejzík, Žid Marek,
Rozmajzl, Zárybnický, Češka Ladislav, Partika, Češka Václav,
Harant, Černý, Žid Josef, Žid Martin, Paprštein, Fait Ondřej
Roman Teska

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2011
DATUM
26. 3.
27.3.
2. 4.
3. 4.
9. 4.
10. 4.
16. 4.
17. 4.
20. 4.
23. 4.
24. 4.

DEN
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE

30. 4.
1. 5.

SO
NE

7. 5.
8. 5.

SO
NE

11.
14.
15.
21.
22.

5.
5.
5.
5.
5.

ST
SO
NE
SO
NE

25. 5.
28. 5.
29. 5.
4. 6.
5. 6.
11. 6.
12. 6.

ST
SO
NE
SO
NE
SO
NE

18. 6.
19. 6.

SO
NE

„A“ MUŽSTVO

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI
V - 12.45 Drahlín

V - 15.00 Cerhovice
V - 16.30 Hostomice

D - 15.00 Pičín B
V - 16.30 Pečice

V - 10.15 Zduchovice
D - 10.15 Krásná Hora

D - 16:30 Rosovice B

V - 10.15 Jince
D - 10.15 Dublovice

D - 16.30 Dobříš

V - 17.00 Tochovice
17.00
POHÁR
D - 17.00 Lety

MINIKOPANÁ

V - 14.15 Kovohutě
D - 14.15 Sp. Rožmitál
V - 14.00 Tochovice

V - 17.00 Obořiště

V - Hluboš
D - 14.45 Klučenice

D - 17.00 Rožmitál B
V - 17.00 Láz B

VOLNO

D 9.00 a 10.30
Kovohutě

D - 10.15 Dal. Dušníky

V - 17.00 Mníšek pod Brdy

V - 14.45 Milín

D - 17.00 Žebrák

V - Dal. Dušníky

D - 14.45 Trh. Dušníky
D - 17.00 Jablonná

V - 10.15 Bohutín

D 9.00 a 10.30
Něčín
V - 17.00 Nový Knín
V - 10.30 Pečice

V - 17.00 Vonoklasy
D - 17.00 Podlesí

V - 17.00 Bohutín B

V - 10.15 Jesenice

D 9.00 a 10.30
Pečice
D- 17.00 Jince
VOLNO

V - 17.00 Věšín

V - 10.15 Obecnice
D - 10.15 Drahlín

D - 17.00 Hvožany
V - 17.00 Pičín A
V - 17.00 Všenory

D - 10. 15 Višňová
D - 17.00 Jince B

V - Podlesí
D - 14.45 Bohutín
VOLNO

V - 10.15 Kosova Hora

D - 17.00 Praskolesy

minikopaná - termíny venku - dle hlášenek

V - Nový Knín
D- 14.45 Podlesí

D - 17.00 Klučenice

v Bzové
V - 17.00 Hořovicko B
D - 17.00 Zdice

D - 10.15 Tochovice

D 9.00 a 10.30
Obecnice

4/2011

BŘEZNICKÉ NOVINY

SPORT

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 16. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
MFK Dobříš
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 18. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
FK Lety

Sobota 9. 4. 2011 od 16.30 hod.

Sobota 23. 4. 2011 od 17.00 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

OP žáci sobota 9. 4. 14:15 SK Březnice 1918 - Sp. Rožmitál
OP dorost neděle 10.4. 10:15 Jince - SK Březnice 1918
IV. třída neděle 10.4. 16:30 SK Březnice 1918 B - Rosovice B

OP žáci sobota 23.4. 14.45 SK Březnice 1918 - Klučenice
OP dorost 23. – 24.4.
volný los
Přípravka neděle 24.4. 9.00 a 10.30 SK Březnice 1918 - Kovohutě
IV. třída neděle 24.4. 17.00 SK Březnice 1918 B - Rožmitál B
Příští víkend
Ne 1. 5. 14.45 žáci
Milín - SK Březnice 1918
So 30. 4. 10.15 dorost
SK Březnice 1918 - Daleké Dušniky
Ne 1. 5. 17.00 I.B třída Mníšek pod Brdy- SK Březnice 1918 A
So 30. 4. 17.00 IV. třída Láz B - SK Březnice 1918 B
Ne 1. 5.
přípravka Daleké Dušniky - SK Březnice 1918

Příští víkend
So 16. 4. 14.00
So 16. 4. 10.15
Ne 17. 4. 17.00
Ne 17. 4. 17.00
Ne 17. 4.

žáci
dorost
I.B třída
IV. třída
přípravka

Tochovice - SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 - Dublovice
TJ Tochovice - SK Březnice 1918 A
Obořiště - SK Březnice 1918 B
Hluboš - SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺
/ Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺
/ Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma

Sponzoři:
MĚSTO BŘEZNICE

Sponzoři:
MĚSTO BŘEZNICE

VIVA spol. s r. o.

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, METAMAX, AUTO VANDOL, VAK BEROUN, Ž-TRANS, CA OLIVER TOUR,
AUTOBAZAR ŠTEFAN, LEKÁRNA BŘEZNICE, KFN stav, UHLÍ HANÍK, FRAMIT,
SPORTOVNÍ CLUB KOT T, PILA MARTINICE, RIOS, SUBLIMA, BOVA,
BLATENSKÁ TISKÁRNA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

DERBY!

DERBY!

DERBY!

DERBY!

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 17. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E,
šlágr kola a nejočekávanější zápas jara

SK Tochovice
SK Březnice 1918
Neděle 17. dubna 2011
od 17.00 hod.
Hřiště v Tochovicích
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Sponzoři:
VIVA spol. s r. o.

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL, VAK BEROUN, Ž-TRANS,
CA OLIVER TOUR, AUTOBAZAR ŠTEFAN, LEKÁRNA BŘEZNICE, KFN stav,
UHLÍ HANÍK, FRAMIT, SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS,
SUBLIMA, BLATENSKÁ TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

SK Březnice 1918 o.s. děkuje sponzorům,
a všem, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu sportovní taneční zábavy.

Na 2. 7. 2011 připravujeme
společenské odpoledne a večer
s občany z Březnice u Zlína.
Odpoledne je plánovaná prezentace
Pivovaru Herold Březnice,
fotbalové utkání Březnice – Březnice
a večer letní taneční parket
s hudební skupinou Golf.
S podrobným programem Vás seznámíme
v příštím čísle Březnických novin.

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve
na 55. ročník

Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma

MĚSTO BŘEZNICE

VIVA spol. s r. o.

PIVOVAR HEROLD

silničního běhu

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
MĚSTO BŘEZNICE, PIVOVAR HEROLD, RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL,
VAK BEROUN, Ž-TRANS, CA OLIVER TOUR, AUTOBAZAR ŠTEFAN, LEKÁRNA
BŘEZNICE, UHLÍ HANÍK, FRAMIT, SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE,
RIOS, SUBLIMA, BLATENSKÁ TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

24. 4. 2011
START v 10.30 hod.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE ZA ROK 2010
V měsíci březnu, za krajně nepříznivého počasí, začala sezona
tradičními sobotními a nedělními brigádami. Po tři víkendy se
intenzivně pracovalo. Brigád se zúčastnilo 110 členů a odpracovalo se 1100 brigádnických hodin. Velká účast na brigádách
byla povzbuzením do celého tenisového roku.
Tenisový oddíl se zaměřil na tři základní činnosti:
- péče o tenisové mládí
- soutěžní tenisová činnost
- rekreační tenis.
Jednou z hlavních priorit je práce s mládeží. V tenisové
škole bylo zapojeno 51 hráčů pod vedením 5 trenérů. O prázdninách se uskutečnily týdenní kempy, o které byl velký zájem.
V zimních měsících pokračuje trénink v tělocvičně ZŠ.
Sportovní činnost
V soutěži družstev nás reprezentovalo 5 družstev (viz. zpráva
trenérské rady). Bylo uspořádáno 42 celostátních turnajů všech
kategorií, kterých se účastnili hráči z celé ČR i ze zahraničí
(propagace Březnice).
Rekreační tenis
Pravidelně pořádáme velmi oblíbené páteční turnaje ve dvouhrách i čtyřhrách, kterých se účastní členové i hosté.
19. 6. se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách, jehož se zúčastnilo 32
hráčů. Vítězství vybojovali Bubeníček s Haníkem.
2. 11. byl turnaj ve dvouhrách. Zúčastnilo se 15 hráčů, kteří
byli rozděleni do tří skupin. V jednotlivých skupinách vyhráli
Kovanda, Roubík a Gottstein.
9. 11. se konal poslední turnaj roku ve čtyřhrách a mixu. První
místo obsadili – Chochola, Ureš, Mlynářová a Raška.
Po turnajích proběhla vždy zdařilá večerní zábava.
Co se nám podařilo?
V klubovně se dokončila výstavba topení, jehož účinnost si sami
můžete vyzkoušet. Dále se postavil přístřešek na dříví, obnovila se a opravila patentní vrstva na kurtu č. 3. Prováděla se běžná údržba a nátěry areálu. O brigádnické činnosti jsem se zmínil na začátku.

A co se chystá
v roce 2011?
Rádi bychom opravili střechu nad
terasou a vybavili
terasu novými stoly. Chceme opravit
a upravit chatičky,
vymalovat klubovnu. Budeme pokračovat v nátěrech oplocení a údržbě areálu. V březnu proběhnou
samozřejmě tradiční brigády na zprovoznění kurtů po zimním
spánku. Takže mobilizujme síly, březen se blíží a plán brigád
již členové mají.
Chu a plány máme, aktivovat členy umíme a věříme, že
i město bude vstřícné k naší žádosti o finanční pomoc.
Všechny práce směřují k tomu, aby se areál udržoval a prostředí se zvelebovalo a zlepšovalo. Tenisový oddíl se tak podílí na
dobré reprezentaci i propagaci města Březnice.
Členskou základnu tvoří celkem: 198 lidí
Muži
103
Ženy
21
Žáci
55
Dorost
19
Výbor: předseda
L. Kindlman
pokladní
V. Stulíková
sekretář
R. Barták
členové
V. Kasík, V. Placák, J. Roubík, Z. Jelínek
revizní komise P. Matoušek, K. Trefný
Poděkování za podporu a pomoc patří všem brigádníkům,
městu Březnice, pracovníkům kantýny, ZŠ Březnice i všem
sponzorům.
Závěrem přeji nám všem úspěšný tenisový rok. A ještě jedno
malé přání - a tenisový rok utíká pomaleji.
Mgr. Zdeněk Jelínek

JEZDECKÁ SPOLEČNOST EQUITANA
Co je vlastně parkurové skákání
V minulém čísle jsme vás stručně seznámili s historií parkurového skákání. V dnešním článku vám přinášíme první
konkrétní informace o tom, jak vlastně tento jezdecký sport
funguje.
V zásadě se vlastně jedná o jednoduchý princip. Soutěžní dvojice, tedy kůň a jezdec, musí zdolat celou závodní tra – parkur,
v co možná nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb. Na to,
jakým způsobem jezdec i kůň tuto tra absolvují, dohlíží sbor
rozhodčích, přičemž hodnocení každé soutěže je dáno přesnými
pravidly schválenými Českou jezdeckou federací. A podle těchto pravidel je tra postavena autorem tratě, kterému říkáme
stavitel. Za správnost tratě odpovídá technický delegát, který
kontroluje stavitele zda dodržuje všechny platné předpisy. Celá
tra je postavena z několika různých druhů překážek a vše se
řídí danou obtížností soutěže.
Než soutěžní dvojice odstartuje do parkuru, má možnost absolvovat cvičné skoky na pracovišti, což je menší tréninková
plocha. Na vyzvání sboru rozhodčích, prostřednictvím hlasatele závodů, vstupují jezdec i kůň do parkuru, kde musí v určitém
časovém limitu a po zřetelném signálu odstartovat. Po absolvování tratě je hlasatelem sdělen výsledek jízdy, tedy čas, počet
trestných nebo dobrých bodů, případně známky hodnotících
komisařů. Ti hodnotí styl skákání a je nutno říci, že toto známkování se používá zpravidla u soutěží mladých koní, tedy hřebců, klisen a valachů od 4 do 7 let.

Se všemi těmito pojmy vás seznámíme v dalších pokračování
našeho seriálu. Je možné, že se parkurové skákání jeví jednoduše, ale věřte, že je nutné strávit mnoho času trénováním, fyzickou i teoretickou přípravou, aby se z člověka stal skutečně
dobrý jezdec, který je velmi dobře sehraný se svým koněm.
Příště se tedy budeme věnovat právě této dvojici.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA
Martinice
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MO ČRS Březnice

MO ČRS Březnice

pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu
a dobré zábavy již 21

zve své nejmladší členy (6 až 15 let)

R ybářské závody
v sobotu 30. dubna 2011
na Hlubokém rybníku
v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS,
ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí a 16 - 18 let.
Soutěží se o velmi hodnotné ceny s vyhodnocením
za min. 1 až 10 místo. Pro všechny účastněné
(i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Pro diváky je připraveno i autobusové spojení z náměstí
v Březnici v 8 hod. směr závody v Dobré Vodě
a v cca 12 hod. zpět na náměstí v Březnici.
Informace pro soutěžící:
loví se na vylosovaných stanovištích ve dvou poločasech,
na 1 prut s max. 2 návazci, je možné užití krmítka.
Soutěžící si může ponechat l ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu
zveřejněny na místě.
POZOR – počet startovních míst je omezen.
Startovné je jednotné – 200 Kč.
Časový plán:
6.20 hod.
prezence, losování pozic
8.30 hod.
I. poločas
9.15 hod.
přestávka, výměna stanoviš ,
občerstvení
9.15 – 11.15 hod.
II. poločas
11.20 – 11.30 hod.
vyhlášení výsledků
5.15 –
6.30 –
8.30 –

Petrův zdar!

Výcvikové kurzy
pro veřejnost
Kynologický klub Březnice
pořádá

výcvikové kurzy poslušnosti
pro majitele všech plemen psů
včetně voříšků.
První hodina proběhne v neděli 17. dubna 2011
v 10 hodin v areálu kynologického klubu
v Březnici (za tenisovými kurty).
Bližší informace a podrobnosti na tel. čísle:
724 841 487, nebo na
e-mailové adrese: zko.breznice@seznam.cz
Další lekce budou probíhat jednou týdně,
vždy v neděli od 10 hodin.
Naučíme Vašeho pejska základní poslušnosti,
bavit ho budou i vybudované agility překážky.
!!! Možnost výcviku agility!!!
www.zko-breznice.wbs.cz

25

v doprovodu rodičů na

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku HLUBOKÝ Dobré Vodě u Březnice,
a to v neděli 1. května 2011
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii
našich mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého.
Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci,
event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb.
Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost nahlásí rozhodčímu
a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude
poukázána na humanitární účet – konto „Kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen
napínavá soutěž o hodnotné ceny, ale i občerstvení
a dobrá zábava.
A na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
6.45
7.30
9.00
9.30

– 7.30
– 9.00
– 9.30
– 11.00
11.10

Časový plán:
hod.
prezence, losování stanoviš
hod.
I. poločas soutěže
hod.
přestávka, občerstvení
hod.
II. poločas soutěže
hod.
vyhlášení vítězů
Petrův zdar!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Příspěvky
do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem na adresu
infobreznice@volny.cz, nebo
přinést na disketě,
CD nebo flash disku,
napsáno v programu Word

(písmo Courier)
do redakce, která sídlí
v prostorách

Městské knihovny
a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.
Na tel. č. 318 682 453 si
ověřte, zda redakce Váš
příspěvek obdržela!
Texty uveřejněné v BN nesmí obsahovat
hanlivé, urážlivé, zavádějící a poplašné
informace nebo informace s rasistickým
podtextem dle tiskového zákona.

kurzu

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
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KVĚTEN 2011 – 20. 4. 2011 ve 12 hod.
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

ŘÁDKOVÁ INZERCE
100,- Kč ODMĚNY nabízím tomu, kdo přečte nevidomému v době od 8 do 10 hod. noviny nebo informace
z internetu. Tel. 602 124 563.
Jste si jisti, že vás zaměstnavatel zajistí až do
důchodu? Vytvořte si již nyní zadní vrátka dalším
příjmem (VŠ, SŠ). Tel. 723 100 371.
VYMĚNÍM byt 3 + 1 za menší + doplatek. V případě
zájmu volejte na tel. 773 556 565.
PRODÁM garáž u Normy. Elektřina zavedena.
Platba pouze hotově. Tel. 606 299 318.
OPRAVY oděvů, kabelek, výměny zipů, zašití
a další drobné opravy nabízí obchod Hračky a papír,
Náměstí 72, Březnice. Tel. 605 265 895.
KOUPÍME stavební parcelu či rodinný dům
v Březnici. Děkujeme za nabídky, RK nevolat.
Tel. 606 615 775
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů. Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně
před snáškou. Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena: 138 - 148 Kč/ks dle stáří.

Prodej se uskuteční v pátek 8. dubna 2011
BŘEZNICE - u autobusového nádraží v 18.00 hod.
Případné bližší informace tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

SKUPINA „KEKS“
sobota 23. dubna 2011
Dodávka a montáž plastových oken a dveří,
garážových vrat, plovoucích podlah
a interiérových dveří.
Rekonstrukce interiérů a bytových jader
775 222 496 • e-mail: info@vj-interier.cz
www.vj-interier.cz
tel.:

od 21 hodin
Kulturní dům Březnice
Předprodej vstupenek
Hotel Městský pivovar „Bedna“
Cena s místenkou 150,- Kč
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LIPATECH s.r.o. Hrnčíře
K Labeškám 190, Praha 4
+420 602 131 791
hrncire@lipatech.cz
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TV servis Rudolf Vaněk
Marie Kováříková, pojišovací poradce
Na Tržišti 503, 262 72 Březnice

Allianz pojišovny, a.s.

Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

Provozní doba:

Březnice, Rožmitálská 38 (vedle obuvi)

Út, Čt, Pá 16.15 - 18.00 hod.
nebo kdykoli po telefonické domluvě na č.

- prodej satelitních kompletů
- ladění satelitních přijímačů
- aktivace placených programů SKYLINK
- prodej LCD televizorů
- zajištěný záruční i pozáruční servis
- svoz a odvoz TV na opravu
- při opravě zapůjčíme náš provozní satelitní přijímač i LCD TV
- montáž digitálního signálu
- konzultace, poradenství

724 803 045

tel. 731 489 362, 602 482 114

AUTO – ŠVEJNOHA

TOPENÍ – VODA – PL
YN
PLYN

BŘEZNICE

Firma HANÍK

•
•
•
•
•
•

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

• Kompletní rekonstrukce bytových jader
• Montáž nových rozvodů pro rodinné domy
• Výměna stoupacích a ležatých rozvodů
• Kanalizační, vodovodní a plynové přípojky
• Strojní čištění odpadního potrubí
• Rekonstrukce kotelen
• Zajištění projektové dokumentace
• Na provedené práce záruka 5 let

Tel. 606 842 009, 732 151 811
e-mail: topenivodahanik@centrum.cz

ŽELEZÁŘSTVÍ Březnice
Renata Mázdrová
nabízí
Výrobu klíčů
Broušení řetězů motorových pil
Broušení nožů, nůžek, seker, kalačů, vrtáků, dlát,
sekáčů, kotoučů
Netkanou textilii, fólie, zahradní náčiní, násady.
*Nově v prodeji: lepidla UHU (znáte z TV) – vteřinové,
na kov, na kůži a obuv, na zajištění šroubů,
náhradní díly na jízdní kola
*Prodej nářadí Black&Decker

OSTŘÍHALI JSTE STROMKY,
PROKLESTILI ZAHRADY,
VYSEKALI KŘOVISKA?
Nevíte co s nimi?
PŘIVEZTE JE K NÁM!
Že nevíte kam?
BŘEZNICE, NA SPOŘILOVĚ 292
(u vlakového nádraží vedle sběrných surovin)
Volný přístup celý den, celoročně každý den
Děkujeme
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Jsme tu pro Vás i v Novém roce 2011
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

- povinné ručení sleva až 65%
Jako dárek v r. 2011 k povinnému ručení Vám dáme
zdarma pojištění přívěsného vozíku a motocyklu,
dále zdarma živel (kroupy,voda) a střet se zvířetem,
a to vše do limitu 100.000 Kč bez spoluúčasti.

Vydělávají Vaše finance v bance
na DŮCHOD?
Penzijní fond Allianz má 3% zhodnocení.
Jednorázová Investice Rapidinvest - Zhodnocení
7 % ročně - pouze limitované množství.
Platby od Allianz pojišovny můžete u nás platit bez poplatku

Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Tel. 608 981 204, 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz
O t e v ř e n o : Po, ST 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Ladislav Sládek, generální reprezentant
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Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás speciální nabídku.

• Hypoteční úvěry již od 3,89% - samozřejmostí
je kompletní vyřešení, od nabídek po realizci.
• Náš Zlatý investiční fond vydělal našim klientům
za loňský rok 27,34% a náš konzervativní fond
- Fond korporátních dluhopisů 8,37% .
• Veškerá administrativa ke stavebnímu spoření zřízení, ukočení, změny.
• Založení spořícího účtu zdarma, vedení zdarma.
Neplatíte některé pojistky zbytečně?
Chybí vám některé pojištění?
Platíte ve správné výši dětem na studia?
Potřebujete bydlet?
Platíte správnou výši důchodového spoření?
Využíváte možných až 54 000,- Kč, daňově výhodných
peněz na spoření?
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ INFORMOVAT!

Vaše kancelář České pojišovny a.s.
Náměstí 7, Březnice 262 72
Otevírací doba:

pondělí - pátek 9 - 12 13 - 17 hod.

Případně si můžete domluvit schůzku na tel. 318 682 161,
604 238 036

Firma NERAK
Rožmitál spol. s r. o.
Provozovna Hofmaisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

prodej ledvického uhlí
váženo na ověřené digitální váze
skládání dopravníkem
a
vodohospodářské stavby, zemní práce
- hloubení základů, úpravy terénů,
úpravy toků a práce v těžko
přístupných terénech, výstavba
a opravy lesních a polních cest,
kanalizace.

Vo l e j t e tel. 602 182 491 - p.Urban
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2011
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JÍZDNÍ ŘÁDY
AUTOBUS Březnice – Příbram
4.20 – 5.25
P
5.15 – 5.50
P
5.20 – 6.05
P
6.01 – 6.35
P
6.10 – 6.40
P
6.30 – 7.00
Š
7.00 – 7.35
Š
7.50 – 8.30
P
8.55 – 9.25
P
12.25 – 13.30
P
13.05 – 13.37
Š
13.40 – 14.07
P
14.35 – 15.37
P
14.40 – 15.12
Š
15.30 – 16.00
P
16.20 – 16.52
Š
17.10 – 17.37
P
Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
14.45
15.40
16.25
16.30
17.35
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.00
7.25
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.12
15.25
16.15
16.55
16.59
18.10
18.50

Š
P
Š
P
P
P
Š
Š
P
P
Š
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.36
22.15

– 6.10
– 6.52
– 8.54
– 14.52
– 15.21
– 22.52

P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.15
6.17
6.59
7.25
11.10
13.35
14.42
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.37
7.19
7.45
11.30
13.55
15.03
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.55 –
5.11 –
7.21 –

5.15
5.32
7.42

P
P
P

7.45
9.15
12.10
13.30
14.30
16.05
16.15

–
–
–
–
–
–
–

8.04
9.35
12.25
13.51
14.53
16.25
16.35

Vlak Písek – Březnice

P
P
P
P
P
P
Š

P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

VLAK Březnice – Příbram
5.06
5.39
6.06
6.42
7.17
8.42
9.43
11.43
12.42
13.05
13.43
14.42
15.43
16.42
17.43
18.42
19.43

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.27
5.56
6.27
6.59
7.39
8.59
10.07
12.07
12.59
13.30
14.07
14.59
16.07
16.59
18.07
18.59
20.07

Os
R P
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os P
Os
R
Os
R
Os
R
Os

Vlak Příbram – Březnice
5.12
6.44
7.00
7.49
9.00
9.51
11.51
13.00
13.51
14.16
15.00
15.51
17.00
17.51
19.00
19.51
21.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.36
7.09
7.16
8.11
9.16
10.14
12.14
13.16
14.14
14.40
15.16
16.14
17.16
18.14
19.16
20.14
21.16

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R

P

P
P
P

Vlak Březnice – Písek
4.11
6.05
7.17
8.20
9.17
10.20
12.20
13.17
14.20
15.17
16.20
17.17
18.20
19.17
21.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.59
6.53
7.57
9.08
9.57
11.08
13.08
13.57
15.08
15.57
17.08
17.57
19.08
19.57
22.18

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R
Os

P

P
P

5.14
5.58
6.17
7.58
8.49
10.49
11.58
12.49
13.58
14.49
15.58
16.49
17.58
18.49
22.33

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.01
6.41
7.08
8.41
9.38
11.38
12.41
13.38
14.41
15.38
16.41
17.38
18.41
19.38
23.20

Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
R
Os
Os

P
P
P

P

Vlak Březnice – Blatná
4.30 – 4.59
Os
P
5.40 – 6.08
Os
P
7.11 – 7.41
Os Š P
9.21 – 9.51
Os
11.21 – 11.51
Os
13.21 – 13.51
Os
15.21 – 15.51
Os
17.21 – 17.51
Os
19.21 – 19.51
Os
21.21 – 21.51
Os
Vlak Blatná – Březnice
3.57 – 4.26
Os P
5.06 – 5.37
Os P
6.09 – 6.37
Os
8.00 – 8.31
Os
10.00 – 10.31
Os
12.00 – 12.31
Os
14.00 – 14.31
Os
16.00 – 16.31
Os
18.00 – 18.31
Os
20.00 – 20.31
Os
Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.03 – 5.16
Os P
6.09 – 6.22
Os P
6.46 – 6.58
Os
9.40 – 9.53
Os
12.33 – 12.46
Os P
15.40 – 15.53
Os
16.16 – 16.29
Os
18.02 – 18.15
Os
18.33 – 18.46
Os P
Vlak Rožmitál p. Tř.
5.19 – 5.32
Os
6.26 – 6.39
Os
7.00 – 7.13
Os
10.23 – 10.36
Os
12.49 – 13.02
Os
15.56 – 16.09
Os
16.52 – 17.05
Os
18.26 – 18.39
Os
18.52 – 19.05
Os

- Březnice
P
P
P

P

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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KINO BŘEZNICE
3. 4. neděle v 18.00 hod.

17. 4. neděle v 18.00

127 HODIN

NA MAMUTA

Drama USA 2010, české titulky
Aron přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným
kamenem, s trochou jídla a jen několika
kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Film natočený
podle skutečného příběhu amerického
horolezce Arona Ralstona
Režie: Danny Boyle
Hrají: James Franco, Kate Mara a další

Film Francie 2010, české titulky
Čerstvý šedesátník Serge nasedá na starou motorku Mammut, aby objel bývalé
zaměstnavatele a přivezl chybějící potvrzení k získání zasloužené penze.
Na téhle projížce minulostí toho nakonec posbírá daleko víc než jen pár podepsaných formulářů.
Režie: Gustave Kervern, Benoît Delépine
Hrají: Gérard Depardieu, Yolande
Moreau, Isabelle Adjani a další

Vstupné 42 Kč

Q

90 minut

Q

Přístupno od 12 let

6. 4. středa v 18.00 hod.
Psychologický thriller USA 2010, české
titulky
Mrazivá cesta do nitra mladé baletky, která se kvůli vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Ve snímku
září Oscarem ověnčená Natalie Portman.
Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel,
Winona Ryder a další
Q

101 minut

Q

Q

92 minut

Přístupno od 12 let

Q

Přístupno od 12 let

NA VLÁSKU

Q

100 minut

Q

Přístupno

10. 4. neděle v 18.00 hod.

24. 4. neděle v 18.00 hod.

DALŠÍ ROK

UCHO

Drama Velká Británie 2010, české titulky
Film o obyčejném lidském štěstí, čtyři
roční období v životě postaršího manželského páru – zdánlivě jen „další rok“,
kdy se nic zásadního nestane a přece obsáhne vše podstatné, na čem život stojí.
Režie: Mike Leight
Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville
a další

Film ČR 1969
Film z doby, kdy i mezi samotnými soudruhy na nejvyšších místech platilo heslo: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Proto byla
i ve vilách ministrů a dalších čelních
představitelů montována UCHA – odposlouchávací přístroje, kterými STB kontroloval všechny a všude.
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Jiří Ciesler a další

Vstupné 49 Kč

Q

129 minut

Q

Přístupno od 12 let

13. 4. středa v 18.00 hod.

NEVINNOST

Q

102 minut

Q

94 minut

Přístupno

Q

27. 4. středa v 18.00 hod.

Drama ČR 2011
Uznávaný lékař, milovaný otec a milující
manžel čelí obvinění z těžkého zločinu.
Cesta z vrcholu na dno může být velice
rychlá – někdy stačí jediná věta a vše, co
jste budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. A najít pravdu nebývá vždy jednoduché.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová,
Luděk Munzar a další
Vstupné 44 Kč

Vstupné 42 Kč

Q

Přístupno

NICKYHO RODINA
Film ČR, SR 2011
Další film o Nicholasi Wintonovi přináší
nová fakta a svědectví o osudech objevených „Wintonových dětí“. Rekonstruuje
tak další části příběhu o záchraně téměř
sedmi set českých a slovenských dětí
v předvečer II. světové války.
Režie: Matej Mináč
Hrají: Michal Slaný, Klára Issová a další
Vstupné 42 Kč

Q

96 minut

KD

Q

Přístupno

P Ř I P R A V U J E M E : Fimfárum (8. 5.), Opravdová kuráž (18. 5.),
Králova řeč (22. 5.), Autopohádky (1. 6.)
Dětské představení: 6. 4. v 9 hod. Povídání o pejskovi a kočičce
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.

Q

21.00 hod.

8. 4. TOMÁŠ KLUS
KD

Q

19.00 hod.

12. 4. schůze SPCCH
KD

Q

14.30 hod.

16. 4. ROK NA VSI
Březnický a rožmitálský
divadelní spolek
KD Q 19.00 hod.

23. 4. KEKS – taneční zábava
KD

26. 4. Pasování prvňáčků
na čtenáře
KD

Animovaný film 2010, český dabing
Princezna Locika má předlouhé, kouzelné, zlaté vlasy a je zavřená v tajné věži,
kde se nudí a čeká na svého prince. Až se
jednou objeví zlodějíček Flynn, aby jí pomohl splnit její největší sen – vidět
ohňostroj na dalekém zámku.
Režie: Nathan Greno, Byron Howard
Vstupné 39 Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 4. Oldies

20. 4. středa v 18.00 hod.

ČERNÁ LABUŤ

Vstupné 44 Kč

Vstupné 42 Kč

4/2011

KULTURA

Q

17.00 hod.

ZÁMEK
Březnice
Zámek Březnice otevřen denně od
1. 4. 2011 mimo pondělí od 9 do 16 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci dubnu otevřena o víkendech od
11.00 do 17.00 hodin.

Beseda – křest knihy:
sobota 9. 4., hudební sál od 19 hod.

Vzpomínka na Filipínu Welserovou
slavnostní křest románu MUDr.
A. Polácha – Cti otce svého, ale
miluj ženu svou
příběh Filipíny Welserové, první neurozené ženy v rodině Habsburků
komponované pásmo za účasti autora,
souboru Chairé Příbram,
V. Fischera a A. Gilíkové

Koncert:
sobota 23. 4., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV

Adamusovo trio
J. Adamus – hoboj, anglický roh, J. Adamusová – housle, K. Novotná – klavír
Připravujeme:
sobota 7. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV – Jaroslav Hutka
pátek 13. 5., hudební sál od 19 hod.
Večer s rodákem – beseda
s Mgr. Jaroslavem Kopáčkem
ve spolupráci s o.s. Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice
sobota 28. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV – Eva Henychová
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

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 5 vyjde 30. 4. 2011 – uzávěrka
čísla je 20. 4. 2011 (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.

