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V neděli 1. 5. 2011 byla zahájena
letní sezona Galerie Ludvíka Kuby

Foto J. Krůta

Mimořádně zdařilý autoportrét slavného umělce,
který Město Březnice vlastní, prošel před začátkem
sezony celkovým čištěním a opravou drobných
defektů, které na něm zanechal zub času. Restaurátorké práce provedl akademický malíř Lubomír
Pešek ve svém ateliéru v Sedlici u Blatné (viz přiložená fotografie). Kromě toho byl obraz vsazen do
nového rámu, jež odpovídá době vzniku díla a jeho
charakteru. „Autoportrét - proti balkonu“ nám otevře pohled do Kubova pražského ateliéru, v popředí autor, vzadu manželka Olga, dveře na balkon
a pražské domy. Autor je sám sobě nejlepším modelem - to Ludvík Kuba věděl, vznikla tak velká
řada jeho vlastních portrétů, ve kterých se zabýval
studiem své tváře. Ludvík dnes jen září, přijte se
sami podívat.
Mgr. Pavlína Heverová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vstupujeme do nejkrásnějšího
ročního období. Jaro s sebou pokaždé přináší něco nového. Přejme si, aby s odtátým sněhem odtály i chmury
a nevraživost, aby letošní jaro přineslo kromě pěkného
počasí i tolik potřebnou pohodu a „slunce v duši“.
Poslední březnový den se uskutečnilo setkání zastupitelů s občany se záměrem představení a projednání investičních záměrů města pro letošní rok. Všichni, kteří
se jednání účastnili, měli možnost klást dotazy jak přítomným projektantům, tak zastupitelům i vedoucím jednotlivých odborů městského úřadu.
1. dubna bylo zahájeno pravidelné vysílání městského rozhlasu. S aktuálními informacemi se vám
přihlásíme vždy v úterý a v pátek od 16 hodin.
Současné zkušební vysílání místního rozhlasu pokrývá
částečně území našeho města (13 stanoviš), ale i okolní
obce, kde je prozatím instalováno po jednom stanovišti.
Nyní čekáme na vyhlášení grantu, kdy v rámci IZS (integrovaného záchranného systému) bude po celkové realizaci
plně pokryto jak území našeho města, tak i okolních obcí.
Na pozvání partnerského města Lindow v měsíci dubnu navštívili čtyři zástupci našeho města představitele
tamní radnice. Ti měli také možnost prohlédnout si
střední školu a byli přítomni i jedné vyučovací hodině.
V areálu této školy je i odborné učiliště. Celkem se zde
vzdělává kolem 1200 žáků.

Zastupitelé města na svém dubnovém jednání schválili
zrušení obchodní společnosti 1. březnická komunální,
s. r. o. a převzetí jejího jmění jediným přejímacím společníkem městem Březnice, a to včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. Začlenění této společnosti
pod město bude realizováno na základě výsledku provedeného ekonomického a personálního auditu a doporučení daňového poradce.
Rada města na svém jednání dne 21. 4. 2011 rozhodla
o úpravě možnosti parkování na Náměstí. Svým rozhodnutím vychází vstříc jak občanům, tak i podnikatelům.
Od 1. 6. 2011 bude umožněno parkování po dobu
první půlhodiny na parkovací hodiny zdarma.
Pokud doba parkování bude delší než půl hodiny, řidič
zaplatí parkovné v parkovacím automatu. U ročních
parkovacích karet zůstávají ceny nezměněny s tím, že si
poplatník může dokoupit za 200 Kč parkovací kartu
i pro další vozidlo. Změna nastává i v možnosti pořízení
parkovací karty v průběhu roku za zbývající alikvotní
část poplatku. Zároveň bude možné zakoupit parkovací
kartu za cenu 100 Kč s platností dvou měsíců od data
vystavení.
Vážení občané, přeji Vám všem příjemné prožití májových dnů a hodně hezkých chvil strávených při procházkách v jarní přírodě.
Jiří Štěrba, starosta
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Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 12. 4. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 15. 3. 2011
a zprávu o plnění usnesení.
2. doporučené řešení k problematice výskytu radonu ve vodních
zdrojích Nouzov od VAK Beroun, a.s.
3. nabídku firmy RSP Energy a.s. na úsporu elektrické energie a
ukládá OSM porovnat nabídku s jinými možnostmi získání slevy na elektrickou energii.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
4. připomínky MUDr. Berana a ukládá OSM ve spolupráci
s kontrolním výborem zpracovat písemné odpovědi.
Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 4 (Pinkava, Bartoníček, Teska, Procházka)
5. zápis finančního výboru ze dne 4. 4. 2011.
6. zápis kontrolního výboru ze dne 29. 3. 2011.
7. zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 23. 3. 2011.
8. zápis výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy ze dne
8. 3. 2011.
9. zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne
18. 3. 2011.
10. zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 18. 3. 2011.
11. souhrnný položkový rozpočet na akci Březnice – sběrný dvůr.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. plán činnosti výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
a výboru pro mládež, tělovýchovu a sport.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
2. Akční plán na rok 2011 dle přílohy a ukládá OSM vypsat výběrová řízení na jednotlivé akce bytového hospodářství do 1. 5.
2011 a poté zajistit jejich další realizaci.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul)
3. rozdělení příspěvků na činnost spolkům a organizacím dle přílohy.
Pro: 11, proti: 3 (Doul, Pinkava, Bartoníček), zdržel se: 2 (Fořtová, Noháček)
4. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Březnice
a spol. PILA Martinice s.r.o. ve věci „Rekonstrukce místní
komunikace Martinice-Březnice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 2 (Motáň, Doul)
5. ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, zrušení obchodní společnosti 1. březnická komunální, s.r.o., se sídlem Březnice, Náměstí 11, PSČ
262 72, IČ: 270 67 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93881, bez likvidace
a o převzetí jejího jmění jediným přejímajícím společníkem městem Březnice včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ust. § 337 an. zákona č.125/2008 Sb. o přeměnách
obchodních společností a družstev v platném znění k datu 31. 8.
2011. Zastupitelstvo města ukládá jednateli 1. březnické komunální s.r.o. zpracovat harmonogram rušení společnosti a předložit jej radě města k posouzení. Termín: 30. 4. 2011
Zastupitelstvo města pověřuje právního zástupce města Mgr. Janíka zpracováním a podáním nutných dokumentů pro výmaz
společnosti z OR.
Pro: 12, proti: 1 (Pinkava), zdržel se: 3 (Procházka, Noháček,
Fořtová)
6. opravit vyúčtování tepelné energie za rok 2010 základní škole
dle naměřených GJ (2472,60), vystavit dobropis ve výši
126 592,95 Kč a uhradit rozdíl vzešlý z přepočtu faktury pro ZŠ
Březnice (tj. 347 954,45 Kč) z finančních prostředků města Březnice. Zastupitelstvo města dále ukládá OSM začít pracovat na výstavbě samostatné kotelny pro vytápění Základní školy Březnice.
Pro: 13, proti: 2 (Pinkava, Doul), zdržel se: 1 (Nepivoda)
7. prominutí dluhu na poplatku z prodlení pí Z. V., Březnice na
exekuci dle přílohy.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
8. změnu termínu konání Reprezentačního plesu města Březnice
na 4. 2. 2012.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Bartoníček)
9. a) změnu katastrální hranice Martinice u Březnice a Březnice
tak, aby parcela p. č. 437 v k.ú. Martinice připadla katastru
Březnice (poté lze sloučit s p. č. 2379/2 - LV 118).

b) změnu katastrální hranice Počaply a Martinice u Březnice tak,
aby byla odstraněná „spůlná hranice“ mezi katastry Počaply
-p.č. 761 a Martinice u Březnice - p. č. 405. Dle navržené změny pozemek p.č. 405 v k.ú. Martinice u Březnice přechází do
katastru Počaply.
c) změnu katastrální hranice Martinice a Bubovice u Březnice
tak, aby byla odstraněná „spůlná hranice“ mezi katastry Martinice - p.č.434/1 a Bubovice u Březnice - p.č. 612/1. Dle navržené změny celé těleso komunikace spadne v jižní části do katastru Bubovice u Březnice, severní část pak připadne katastru Martinice.
Zastupitelstvo města ukládá OSM v souladu s § 26 zákona
č.128/2000 Sb. nahlásit změny viz odstavec a,b,c, příslušnému
katastrálnímu úřadu, finančnímu úřadu a ministerstvu financí.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
10. v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 540/24
o výměře 120 m2 za cenu 179 Kč/m2 a části pozemku p.č. 540/3
o výměře cca 50 m2 za cenu 175 Kč/m2 vše v k.ú. Přední Poříčí
a obci Březnice. Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující strana. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 39/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 15 proti: 1 (Doul) zdržel se: 0
11. v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1784/1
o výměře 704 m2 za cenu 125 Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice. Náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující strana.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň)
12. Zastupitelstvo města Březnice v souladu s ustanovením § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje účast města Březnice jako
dražitele ve veřejné dražbě (dražebním jednání) dále specifikovaných nemovitostí. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
a) pozemek parc. č. 1516/129 (orná půda) o výměře 2 664 m2
b) pozemek parc. č. 1516/131 (orná půda) o výměře 1 811 m2
nacházející se v katastrálním území a obci Březnice.
Zastupitelstvo města Březnice tímto současně zmocňuje Mgr.
Michala Janíka, advokáta, aby jménem města Březnice vystupoval na výše uvedené veřejné dražbě. Zastupitelstvo města
Březnice tímto zároveň schvaluje složení dražební jistoty –
v souladu s uvedenou dražební vyhláškou ve výši 80 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Březnice zároveň tímto pověřuje starostu
města pana Jiřího Štěrbu, aby advokátu Mgr. Michalu Janíkovi
udělil jménem města Březnice plnou moc v rozsahu výše uvedeného pověření – zmocnění.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že celkové náklady budou
řešeny rozpočtovým opatřením č.1/2011.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
III. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. s provedením udržovacích prací na základě předložené části projektové dokumentace stavby č. IV-6011937 Březnice, kNN pro
P1784/5-8, pro územní a stavební řízení. Vyjádření si zajistí projektant u 1. březnické komunální a VAK Beroun. Zastupitelstvo
města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k IV-12-6011937/1 pro stavbu č. IV-6011937
Březnice, kNN pro P1784/5-8.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
IV. Zastupitelstvo města revokuje:
1. usnesení zastupitelstva města č. 101214/17-b ze dne 14. 12. 2010.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
V. Zastupitelstvo města odkládá:
1. prodej bytu č. 3 v čp. 439 na jednání 5. ZM.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
Jiří Štěrba v.r., starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Bendová Jana v.r.
Vácha Roman v.r.
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UPOZORNĚNÍ POPLATNÍKŮM
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní
poplatky ze psů, aby všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že složenky nezasíláme.
Místní poplatek ze psů je splatný 31. 3. každého roku,
to znamená, že poplatek na tento rok je již po splatnosti!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského
úřadu Březnice:
pondělí a středa 7.30 – 11.00 12.00 – 17.00
pátek
10.00 – 12.00
Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru
Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny,
aby bylo možné identifikovat platbu.
Dále připomínáme splatnost místního poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále komunální odpad). Místní poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději
do 30. 6. příslušného roku.
Pro úplnost uvádíme citaci z Obecně závazné vyhlášky města
Březnice o místních poplatcích číslo 1/2011:
ČÁST VIII
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 37 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Finanční odbor Městského úřadu Březnice
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Z činnosti městské policie
Těší nás, že se nám daří přiblížit činnost
městské policie občanům a že na naše informace dostáváme příznivé ohlasy. Rád bych
vás tedy informoval o některých dalších událostech, které jsme v poslední době v Březnici řešili.

Hlídka městské policie zadržela řidiče osobního vozidla, který měl vysloven zákaz řízení a to opakovaně. Byl tedy předán
k dalšímu úkonu Policii ČR.
Proběhlo měření rychlosti radarem, kde bylo vyřešeno sedm
přestupků porušení dovolené rychlosti.
Zajistili jsme úklid odpadků před skládkou komunálního odpadu v Chrástu a před domem č.284 v ulici Tochovická.
Standardně kontrolujeme placení parkovného na náměstí.
Odchytli jsme volně pobíhajícího psa a předali do útulku ve
Volenicích.
Co ještě patřilo v poslední době k náplni naší práce? Například usměrňování provozu při kácení a průklestu stromů. Zjištění propadu kanalizace na silnici I.třídy a oznámení této události správě a údržbě silnic. Hašení požáru suché trávy v ulici
Za Sokolovnou, asistence při požáru pole v Kamenické ulici
u hřbitova. V součinnosti s PČR byli na místní oddělení předvedeny dvě osoby podezřelé z trestného činu. Odstranění vraku
osobního vozidla v Sadové ulici.
Věříme, že i nadále budeme mít vaši důvěru.
Jsme tady pro vás.
Miloš Nusl, velitel MP Březnice

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Čtvrtek 19. května 2011 od 16 do 17 hodin
LO K Š A N Y

BŘEZNIČTÍ NAVŠTÍVILI PARTNERSKÉ MĚSTO LINDOW
Ve dnech 6. a 7. 4. 2011 navštívila na pozvání německých
partnerů čtyřčlenná delegace našeho města partnerské město
Lindow v Německé spolkové republice. Delegaci vedl nově zvolený starosta pan Jiří Štěrba, dalšími pozvanými hosty byli
paní Ing. Marie Fiřtíková, členka zastupitelstva a současně ředitelka VOŠ a SOŠ v Březnici, dále paní Alice Fořtová, členka
výboru pro školství a kulturu a učitelka NJ na VOŠ a SOŠ
v Březnici, a Mgr. Pavlína Heverová, vedoucí odboru kultury
MěÚ Březnice.
Cílem této návštěvy bylo jednání se zástupci partnerského
města o zajištění společných akcí, které byly naplánovány na
tento kalendářní rok a o rozvíjení vzájemné spolupráce pro
příští rok. Delegace navštívila také střední školu Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin v Neuruppinu, kde nás ředitelka
školy paní Jolk seznámila se studijními obory, se systémem
školství a financování.
Poté s námi uskutečnila prohlídku jednotlivých budov školy
a současně jednotlivých oborů studia, kde jsme mohli obdivovat moderní vybavenost a zařízení školy. Večer jsme strávili ve
společnosti členů partnerského svazu a zástupců města Lindow.
Probíhala živá diskuse mezi starostou města Jiřím Štěrbou a
šéfem správy města panem Danilo Lieskem, ve které si oba
představitelé navzájem vyměňovali zkušenosti. Dále se projednávaly podrobnosti organizace plánovaného mezinárodního semináře v Březnici a téma dalšího rozvíjení spolupráce mezi
oběma městy.
Druhý den se nám věnovali pedagogové odborných předmětů
jednotlivých studijních oborů školy a prošli s námi učebny
praktického vyučování.

Po skončení prohlídky školy jsme
byli přijati na radnici vedoucím správy
města panem Danilo
Lieskem, který nás
seznámil s prací vedoucího správy města Lindow. Funkce
starosty je v Lindowě funkcí neplacenou a dobrovolnou.
Hlavní úkoly a práci
vykonává právě vedoucí správy města.
Potom s námi pan
Dieter Eipel, předseda partnerského svazu, uskutečnil malou okružní jízdu Lindowem a ukázal nám zajímavosti města, kterému sám po 16 let
starostoval. Za jeho vedení bylo ve městě vybudováno a zrekonstruováno mnoho zařízení a budov, mimo jiné také hasičská
zbrojnice s moderním vybavením (viz obrázek).
Zástupci města Lindow a členové partnerského svazu nás navštíví u příležitosti mezinárodního semináře koncem dubna
2011.
O této události však budeme informovat v příštím vydání
Březnických novin. Zde se také čtenáři dozví více informací
o historii školy OSZ Ostprignitz-Ruppin v Neuruppinu a o jejích studijních oborech.
Alice Fořtová
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Z činnosti výboru pro životní
prostředí a mimořádné stavy
V pátek 8. dubna 2011 provedl Výbor pro životní prostředí
a mimořádné stavy kontrolu hospodaření v obecních lesích
města Březnice.
Zúčastnili se členové výboru a odborný lesní hospodář ing.
V. Hrubý.
Po kontrole obecních lesů na podzim 2006 byly zjištěny zásadní nedostatky. V lesích bylo mnoho kalamitních stromů napadených kůrovcem. Holiny po těžbě byly zalesněny jen částečně nebo spíše vůbec. Mladé porosty nebyly vyžínány ani ochráněny oplocenkou nebo repelentními nátěry proti okusu zvěří.
Proto bylo rozhodnuto o změně odborného lesního hospodáře.
Na jaře 2007 bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrál
ing. Václav Hrubý z Tochovic.
Při letošní dubnové kontrole byl pohled na naše lesy již
o hodně veselejší. Tam, kde před čtyřmi lety rostly jen ostružiny, bezy a maliny jsou tří až čtyřleté výsadby lesních stromků,
které jsou řádně ošetřeny a ochráněny. V lesích nejsou žádné kalamitní stromy. Velká péče je také věnována lesním cestám
a alejím okolo nich.
Od roku 2007 bylo v našich lesích vysázeno 60 tisíc kusů sazenic lesních stromků. Bylo postaveno 1 500 oplocenek.
Se současným stavem obecních lesů a hospodaření v nich můžeme být nadmíru spokojeni, což potvrdila i loňská kontrola
Ministerstva životního prostředí.
Nezbývá, než poděkovat ing. V. Hrubému a všem, kteří se
podíleli na obnově našich lesů. Doufáme, že v péči o lesy budou
i nadále pokračovat, protože les je vizitkou každého hospodáře,
ale hlavně náš odkaz budoucím generacím.
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JARNÍ PUTOVÁNÍ
S RÁDIEM BLANÍK
Další jarní putování Rádia BLANÍK v Březnici
v pondělí 11. dubna se opravdu povedlo! Dopoledne se
moderátoři setkali s dětmi na Základní škole, odkud byl
pořízen první živý vstup do vysílání Rádia Blaník.
Další zastávka moderátorů směřovala na březnickou
radnici, kde byl natočen rozhovor se starostou a místostarostou. Celý odpolední program se potom soustředil na březnické náměstí. Úvodní slovo patřilo panu starostovi Jiřímu Štěrbovi a další program již probíhal
v režii Rádia Blaník. Soutěže a písničky Jardy Hypochondra se postaraly o skvělou zábavu a děti si za své
výkony odnášely pěkné ceny.
Celý den se vydařil, počasí bylo jako na objednávku
a o Březnici bylo opět slyšet!
Fotogalerie na www.radioblanik.cz
Redakce

Výbor pro životní prostředí a mimořádné stavy

Foto F. Slaník

SŇATEK v Březnici uzavřeli
6. 4. 2011 – reprezentační sál MěÚ Březnice
Petr Vodička, Březnice
Ivana Šástková, Březnice
Původní stav

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

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým z blízkého i vzdálenějšího okolí, že přijali naše pozvání na oslavu zlaté
svatby. Ta se konala dne 26. 3. 2011 v místním hostinci
v Koupi. Jmenovitě děkujeme za „režii“ paní Daně Čiperové a její rodině. Nemůžeme opomenout také satirickou
scénku paní Jarky Nuslové a pana Petra Káry. Bylo to
nádherné a všem se oslava moc líbila.
Ještě jednou děkujeme.
Jaroslava a Bohumil Bečvářovi

PODĚKOVÁNÍ
Stávající stav
(2x foto Výbor pro životní prostředí a mimořádné stavy)

Děkuji zdravotnímu personálu Domova Březnice
za vzornou péči o mojí maminku Růženu Vondřichovou.
Dcera Libuše
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Náměstí – odpově
RotaGroup s. r. o.

■

Z REDAKČNÍ POŠTY

na článek

V minulém čísle Březnických novin (4/2011) vyšel článek
kolektivu autorů společnosti RotaGroup s. r. o., na který jsem
reagoval dopisem adresovaným jednateli společnosti Ing. Davidu Tunklovi. Podstatná část tohoto dopisu je níže uvedena.
Vážený pane jednateli,
je mi jasné, že změna projektu by nebyla jednoduchá, leč jsem
přesvědčen o tom, že by byla správným krokem. Mé přesvědčení o potřebě změny projektu se potvrdilo v debatě s památkáři.
Uznávají, že náměstí z konce 30.let má svoji architektonickou
hodnotu, takových není u nás mnoho, je to ojedinělá památka.
Není to jen z toho důvodu, že je podle projektu Kittricha
a Hrubého, kteří v té samé době vytvořili Bílou labu v Praze.
Jedná se o ojedinělou aplikaci funkcionalismu při řešení městského náměstí. Funkcionalismus se v této době vysoce cení
a Březnice by měla být hrdá na to, že má náměstí v duchu tohoto stavebního slohu. Jistě by to do Březnice přivedlo řadu návštěvníků. Renesanční zámek, barokní kostel se najde i jinde,
totéž platí o synagoze, ale pokud by se mohlo nadále v průvodcích pro turisty uvádět, že březnické Náměstí je ojedinělým
příkladem funkcionalismu, byl by to silný „tahák“ a Náměstí
by chtěl leckdo vidět. Samozřejmě časem se oproti původnímu
stavu mnohé změnilo, ale to lze případně napravit. Navíc nikdo přeci nepožaduje, aby se vše přesně vrátilo do původního
stavu včetně těch někdejších šesti parkovacích míst. Bílá labu
také dnes není přesně v tom stavu, ve kterém při otevření byla.
To všechno se při jednání o vašem návrhu podcenilo a památkáři
si to uvědomují. Myslím, že pokud by se nový návrh prezentoval
jako návrat k dřívějšímu funkcionalistickému pojetí, nebylo by
to nevýhodou při vyřizování žádosti o dotaci, ale právě naopak.
Dále je třeba přihlédnout i k tomu, že obyvatelé jsou zvyklí
Náměstí užívat určitým způsobem (nemyslím tím jen parkování!), jsou zvyklí na jeho současné dispozice, tudíž i z tohoto důvodu by se mělo současné rozvržení zachovat. V této souvislosti není
potřeba se ani tolik zabývat peticí, nebo jen o tu se zde nejedná.
Z výše uvedeného snad dostatečně jasně plyne, že mi nejde
o prosazování nějakého mého subjektivního názoru ve smyslu
„každému se může líbit něco jiného a všem nelze vyhovět“, ale
o poukaz na respekt k obecně uznávaným hodnotám a tradicím.
Váš návrh není sám o sobě nepovedený, jinde by byl výborný,
ale v Březnici by jeho realizace byla krokem proti tradicím
i hodnotám, z čehož byste asi nemusel mít dobrý pocit, by by
vše bylo úředně správně.
Na závěr mi dovolte uvést, že si velice vážím Vámi otevřené
příležitosti k této výměně názorů.
S pozdravy

MUDr. Jiří Beran

Vyjádření památkáře k Náměstí
Níže je uvedena podstatná část vyjádření Ing. Jana Žižky
z Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště Středních Čech v Praze k Náměstí.
„Návrh, vypracovaný ateliérem RotaGroup v lednu 2010, byl
z naší strany průběžně konzultován a považovali jsme jej za jedno z možných řešení na revitalizaci Náměstí v Březnici. V tomto smyslu bylo dne 9. 3. 2010 vypracováno naše odborné vyjádření na jehož základě vydal Městský úřad v Příbrami dne
15. 3. 2010 závazné stanovisko.
Nadále se však nebráníme dalším jednáním o úpravě Náměstí,
která by zohlednila dochovanou podobu, odpovídající návrhům
architektů J. Kittricha a J. Hrubého z roku 1935.“
MUDr. Jiří Beran

■
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OTÁZKY KOLEM NÁMĚSTÍ
Na veřejném zasedání zastupitelstva města Březnice dne
12. 4. 2011 byla jedním z bodů programu Revitalizace centra
Březnice. Při projednávání tohoto bodu jsem vznesl níže uvedené otázky a požádal MÚ o jejich písemné zodpovězení
do příští veřejné schůze zastupitelstva 17. 5. 2011.
I. Chybí odborný posudek ke stavu stávajících sítí na Náměstí
a dalších částí města, jichž se revitalizace rovněž týká (Lokšany, okolí Kulturního domu, dolní část Blatenské ulice, ulice
V Koleji), vypracovaný z toho hlediska, zda sítě (vodovod, kanalizace, elektrické vedení, telefonní kabely) jsou v takovém
stavu, že lze předpokládat, že pod novým povrchem vydrží bez
potřeby oprav řádově v horizontu příštích desetiletí.
Jaký je stav stávajících sítí pod Náměstím v místech, kde se
předpokládají povrchové úpravy?
II. Jaký byl důvod ke zrušení prvního výběrového řízení (2008)?
Jak Úřad pro hospodářskou soutěž v Brně vyřídil stížnost jednoho z účastníků výběrového řízení?
Ve druhém výběrovém řízení byla vybrána firma EC Consulting.
Jaké byly konkrétní přednosti vybraného uchazeče ve srovnání
s jinými uchazeči?
Cenová nabídka Rota Group, která byla firmou EC Consulting
na základě smlouvy o poskytnutí subdodávky přibrána na zhotovení projektové dokumentace, nebyla nejnižší.
Rota Group požadovala za projekt 1 130 500,- Kč s DPH
Nejnižší byla nabídka jiného uchazeče 793 730,- Kč s DPH.
III. Náklady na provedení Revitalizace centra města Březnice
jsou stanoveny ve výši celkem 31,7 mil. Kč vč. DPH
z toho se předpokládá dotace cca 15 mil. Kč a podíl města tvoří
cca 17 mil. Kč.
Z čeho bude tato částka 17 mil. Kč městem hrazena?
Není třeba provést novou kalkulaci vzhledem k časovému
odstupu od kalkulace stávající?
IV. Žádost města o dotaci z Regionálního operačního programu
byla vyřazena dne 16. 12. 2010, ale nikdo o tom veřejnost, ale
ani zastupitele neinformoval.
Je nyní zažádáno o další dotaci?
Jaký je další postup k získání dotace?
V. Jak bude probíhat výběr zhotovitele? Zadávací podmínky pro
zhotovitele?
Na základě jakých kriterií bude výběrová komise realizační firmu vybírat?
Tyto skutečnosti je nutno transparentně zveřejnit dopředu,
nebo se jedná o veřejné prostředky.
VI. Jak bude investor (město) kontrolovat, že se zakázka nebude
prodražovat a časově protahovat?
Počítá se s tím, že se zhotoviteli bude uzavřena smlouva typu
Fixed time, fixed scope, fixed price tedy smlouva obsahující
dobu realizace, obsah díla a cena za dílo, příp. jaké by mělo být
penále za nedodržení?
Otázek kolem Náměstí je ještě celá řada. Patří mezi ně například jak bude řešeno parkování občanů města a návštěvníků
po dobu trvání stavebních prací na Náměstí?
Kde budou po revitalizaci Náměstí parkovat občané bydlící
v domech na Náměstí?
Kde budou po revitalizaci Náměstí parkovat návštěvníci kulturních akcí ve městě zejména akcí pořádaných v Kulturním domě? Kde budou parkovat svatebčané při svatebním obřadu na radnici? Kde budou parkovat věřící při návštěvě mší
v kostele?
MUDr. Jiří Beran
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SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
Takovou účast jsme ještě neměli!
Když členky výboru připravovaly v úterý 12. dubna 2011
v sále kulturního domu v Březnici stoly a židle pro jarní členskou schůzi, ještě netušily, jak se spletou ve svém odhadu. Podle dřívějších zkušeností počítaly přibližně s 215 místy k sezení. Počasí bylo spíše aprílové. Bylo zataženo, foukal vítr, občas
sprchlo a za chvíli zase svítilo slunce.
Před čtrnáctou hodinou se začali scházet první návštěvníci
a o půl hodiny později byla místa v sále již zcela obsazená. Přicházeli další členové a hosté. Museli jsme rychle připravit další
židle k sezení a zajistit i občerstvení. Podle prezenční listiny
přišlo na členskou schůzi 228 členů ZO a 7 hostů, tedy dohromady 235 lidí. Jaké to bylo pro nás milé překvapení!
Schůzi zahájila a později i řídila paní Věra Ježková. Přivítala
všechny přítomné členy a naše hosty. Omluvila nemocnou předsedkyni naší ZO SPCCH Vlastu Forejtovou a Magdu Burianovou z OV STP. Z hostů přijela předsedkyně OV SPCCH Alena
Kasíková a za sluchově postižené Marie Fišerová. Přivítala
mezi námi starostu města Březnice pana Jiřího Štěrbu
a starostku z obce Hvož any paní Markétu Balkovou. Dalšími
hosty byly ženy: Marcela Pinkavová, vedoucí sociálního odboru,
vrchní sestra Lenka Labudová a za firmu ALTECH paní
Dobruská.
Následoval kulturní program. Nejprve vystoupily děti 2.MŠ,
vystřídali je žáci ZŠ, studentky SOŠ a VOŠ a vybraní žáci ZUŠ.
Všichni z Březnice. Vystoupení dětí, žáků a studentů bylo moc
pěkné a dětem a vedoucím učitelům patří naše poděkování.
Jsou vždy ozdobou našich členských schůzí.
Pracovní část členské schůze zahájila paní Jana Štefanová.
Přečetla Hlavní zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou
připravila předsedkyně ZO SPCCH Vlasta Forejtová. Co jsme
dělali v oblasti kultury a poznávání informovala paní Julie Placáková. Připraveno bylo celkem 18 akcí pro 420 osob.

Foto odbor kultury Města Březnice

Přítomní vyslechli zprávu revizní komise, dále se seznámili
s peticí za zachování průkazek TP, ZTP, ZTP/P pro osoby
s těžkým zdravotním postižením. Paní Ježková informovala
také o projektu „Eda“. Před schůzí nabízely členky výboru paní
Vitvarová a Kapounová ke koupi osvěžovače vzduchu s terapeutickými i ochrannými účinky a probíhal zde sběr neplatných
autolékárniček.
U prezence byly připraveny nabídky rekondic a ozdravných
pobytů pro letošní rok a členové mohli také finančně přispět
na projekt „Kuře“. Bylo vybráno 302,- Kč.
Oddělení sociálních věcí Městského úřadu Březnice předložilo na schůzi anketu, která si klade za cíl zmapovat názory
a připomínky občanů související s rozvojem sociálních služeb
ve městě. Uzávěrka je 30. dubna 2011.
Následovaly diskusní příspěvky našich hostů.
Paní Ježková přečetla Usnesení z jarní členské schůze a na
závěr poděkovala všem za účast, poděkovala členkám za přípravu schůze, hostům za diskusní příspěvky, popřála všem hodně
zdraví a krásné Velikonoce.
Jana Štefanová, ZO SPCCH

ZAPOS Březnice, Město Březnice, zámek Březnice
a Klub vojenské historie Mirotice p o ř á d a j í

vojenskohistorickou akci
k 66. výročí konce 2. světové války

„OSVOBOZENÍ BŘEZNICE“
7. května 2011
PROGRAM:
11.00 hod. Dynamická bojová ukázka v pivovaru Herold
13.00 hod. Představení sdružení ZAPOS
(Ukázky zbraní a techniky boje airsoftu a paintballu)
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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 a 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

Obec Chrást zve všechny milovníky sportu a dobré zábavy na

XIII. ročník silničního běhu

„TUHÁČKŮV BĚH“ v Chrástu u Příbrami
sobota 28. května 2011
TRAŤ: Délka 9 500 m, mírně zvlněný terén. Trasa hlavního závodu vede
po místní asfaltové komunikaci z Chrástu přes Zadní Poříčí, Oslí,
do Namnic, po nové komunikaci směr Strýčkovy, přes lesní komplex Bukvice, po okraji lesa zpět
do Chrástu. Pro dětské kategorie je tra zkrácena na 300 a 600 m, pro mládež 11-15 let na 1 500 m.

Prezence: 8.30 - 10.30 hod. na návsi v Chrástu

Vyhlášení: 14.30 hod. na návsi

Na odpoledne je připraven zábavný program pro děti a mládež. Občerstvení pro závodníky i diváky zajištěno.
Za pořadatele Jan Tuháček – pořadatel, Tomáš Čížek - starosta obce Chrást
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
KVĚTEN
1. 5. 1917 započato se snášením bání děkanského kostela pro jejich stáří a cha5. 5. 1895

10. 5. 1851
14. 5. 1751
16. 5. 1410
17. 5. 1327
20. 5. 1788

22. 5. 1961

26. 5. 1855
28. 5. 1821
30. 5. 1882

trný stav (před 94 lety)
slavnostně svěcen skvostný prapor Sboru dobrovolných hasičů – dar
Mařenky Vondráškové, k slavnosti vydány zvláštní medaile
(před 116 lety)
přijel do Březnice arcivévoda Albrecht Leopold a přihlížel cvičení
dragounů (před 160 lety)
dle soupisu magistrátu bylo v Březnici 76 řemeslníků, z toho nejvíce
řezníků – 11 a pak ševců – 10 (před 260 lety)
vyhrál král Václav IV. s Půtou Švihovským ze Skály spor o Březnici
(před 601 lety)
v privilegiu krále Jana Lucemburského Píseckým, jmenuje se Březnice mezi městy (před 684 lety)
provedl krajský komisař Stark z Písku inspekci školy, s vyučováním
byl spokojen, ne tak s docházkou – z 264 dětí pravidelně chodilo 164
(před 223 lety)
zemřela v Praze Ludmila Ullrychová, mecenáška muzea v Březnici,
jemuž odkázala řadu cenných obrazů svého bratra, akademického
malíře Bohumila Ullrycha (před 50 lety)
přeloženo hejtmanství z Březnice do Blatné (před 156 lety)
byl tak velký mráz, že louže i rybníky zamrzly (před 190 lety)
zemřel v Praze Ing. Jan Muzika, březnický rodák a stavitel dráhy
Rakovnicko – protivínské (před 129 lety).

Čerpáno z Březnický kulturních přehledů.
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Z HISTORIE

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

Alena Heverová

BŘEZNICE PŘED 100 LETY ...

Město Březnice - Odbor kultury

„V. Adresář města Březnice 1911“ – František Konečný

GALERIE
LUDVÍKA KUBY

Státní úřady.
C. k. okresní soud sborový v Březnici
byl umístěn v měšanském domě čp.
45, kde byly také zřízeny separace.
C. k. okresní soud:
Ant. Kuliš, c. k. okresní soudce,
předseda soudu. – Jan Zeman, c. k.
soudce. – Jan Firbas, c. k. soudce. –
Kancelář oddělení: František Fejkl,
c. k. kancelista. – František Kočí,
c. k. kancelista. –
Knihovní oddělení: František Mareš,c. k. kancelista. – Kancelářští
officianti: Václav Filip. – Jan Vachata. – C. k. soudní sluhové: Jan Čapek. – František Pešina.
C. k. berní úřad:
Stanislav Jeřábek, c. k. berní správce. – Václav Nekola, c. k. berní
správce. – Jan Klička, c. k. berní
officiál. – Vilém Bakeš, c. k. berní
assistent. – Alois Jarolím, c. k. berní assistent. – Jan Novotný, kancelář. officiant. – Ant. Krákora, sluha.
C. k. notářství:
František Novotný, c. k. notář. –
Eduard Háva, kandidát notářství,
koncipient.

C. k. poštovní, telegrafní a telefonní
úřad:
Václav Středa, c. k. vrchní pošmistr. –
Poštovní úřednice: Růžena Moravcova, Božena Hejtmánkova, Marie
Hofmeistrova. –
Listonoši: Augustin Čihák. – František Šettner.
C. k. finanční stráž:
Jan Kobes, respicient. – Jan Chalupecký, respicient. – Josef Dvořák,
naddozorce.
C. k. četnická stanice:
Josef Trnka, strážmistr. – Strážmistři: Josef Bystřický. – František Slabý.
Advokát.
JUDr. Václav Nebeský.
Lékaři.
MUDr. Bohumil Drnek, městský obvod a panský lékař. –
MUDr. Karel Hrdlička, obvodní a železniční lékař.
Zvěrolékař.
Augustin Linha, městský a okresní
zvěrolékař.
Lékárna.
Ph. Mg. Jan Gotthard, lékárník. –
Ph. Mg. Pankrác Weis, provisor.

Vás zve na prohlídku

Státní zámek Březnice
Stálá výstava obrazů malíře
Ludvíka Kuby představuje díla
s březnickou tématikou, portrétní
a krajinářskou kresbu i malbu
s impresionistickým nádechem
a obrazy s jihočeskámi motivy.
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý – neděle
květen, září
9 - 12 13 - 16 hodin
červen, červenec, srpen
9 - 12 13 - 17 hodin
(v jiných termínech je možná prohlídka
v otevírací době zámku a po domluvě
na tel. 318 403 177 nebo 724 996 684)

pondělí – z a v ř e n o

Vstupenky k zakoupení v pokladně
zámku Březnice.
Rezervace vstupenek na tel. čísle
318 403 177, 724 996 684.
E-mail: galerie@breznice.cz,
kultura@breznice.cz
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BŘEZNICKÉ KRONIKÁŘSTVÍ (6)
V našem přehledu březnických kronik se dostáváme do 20.
století. Zastavujeme se u Pamětní knihy 1914 – 1931. Kniha
má zelené desky, autor je neznámý. Víme o něm, že se narodil
6. srpna 1908 v Březnici, zde vychodil školu a po splnění vojenské prezenční služby byl 28. 4. 1931 přijat jako výpomocná síla
na městském úřadě. Podle těchto údajů mohl být kronikářem
František Urych. Kniha obsahuje popis města v roce 1931,
ostatní listy jsou prázdné. I tak je tento popis zajímavý. Zřejmě měl být úvodem k vylíčení událostí v uvedeném rozmezí
let. Město mělo 397 popisných čísel, XXII čísel v Lokšanech
a 10 čísel v tzv. zámeckém okresu, 7 domů bylo zbořeno po požáru nebo při rozšiřování ulic, 7 domů se dostavovalo. Následuje seznam vlastníků domů. Výměra katastru Březnice činila
983 ha 56 a 47 m2. Čistý katastrální výnos všech pozemků byl
26 613,48 Kč. Obecní pozemky měly rozlohu 147 ha 91 a 91
m2. Čistý katastrální výnos byl 2 989,86 Kč. Výměra náměstí
je uvedena v rozsahu 1 ha 18 a 37 m2. Dále jsou uvedeny místní názvy polí, vyjmenovány jsou školy a úřady. Počet obyvatel
činil v roce 1880: 2 855, 1890: 2 708, 1900: 2 534, 1910:
2 450, 1921: 2 252, 1930: 2 400. Dlouhý seznam tvoří spolky,
uvedeny jsou /pozn. za názvem/ jejich předsedové, případně
i další funkcionáři: Dobročinný spolek blahoslavené Anežky –
E. Pálffyová, Okresní péče o mládež – Jan Zeman, Sbor dobrovolných hasičů – Ludvík Michálek, náčelník Josef Kropš, místonáčelník Stanislav Kolofa, Hospodářský spolek okresu březnického – Josef Novotný, jednatel Josef Karas, Družstvo pro
chov těžkého koně teplokrevného pro jižní Čechy v Březnici –
Karel Kozel z Bubovic, jednatel Jan Krampl okresní zvěrolékař, Okresní sdružení republikánského dorostu československého venkova – František Burle z Hoděmyšle, jednatel Josef
Zeman. Odbočka svazu zaměstnanců stavebních živností
v Březnici – Josef Tlustý z Hudčic, jednatel František Bierhanzl,
Okresní odbočka Zemědělské jednoty v Březnici – Jan Čáp,
vrchní hospodářský rada v. v. z Horčápska, jednatel dipl. agronom profesor Zdeněk Maška, Československá ochrana matek
a dětí – Eliška Hrdličková, Odborný spolek Červeného kříže –
J. Dubský, Chevra Kadischa, pohřební a podporující bratrstvo
židovské – pokladník Zikmund Štefanský, Národohospodářský
sbor jihočeský - Julius Stříbrný, Muzejní spolek – Emanuel
Stehlík, Okrašlovací spolek – František Konečný, Místní odbor
Národní jednoty pošumavské – Jaroslav Žák, Místní odbor
Ústřední Matice školské – Matěj Kuthan, jednatel Jaroslav Srp,
Spolek Krematorium – Jaroslav Srp, Sportovní klub Březnice –
František Konečný, Odbor Klubu československých turistů –
Jaroslav Žák, Tělocvičná jednota Sokol – Josef Karas, Československý Orel – František Dušek, jednatel V. Šejna, Národní jednota střelecká – Josef Karas, Selská jízda okresu březnického –
Josef Korba z Vrančic, „Svépomoc“ všeobecné prospěšné družstvo pro stavbu dělnických a rodinných domků v Březnici

a okolí – Josef Čížek, Včelařský spolek – Štěpán Gruz, jednatel
Josef Klokočka, Rybářský klub – František Cikrle, Knihovní
rada – Julius Stříbrný, Místní osvětová komise – Julius Stříbrný, Okresní osvětový sbor – Josef Karas, Družstvo divadelních
ochotníků – Rudolf Kovář, Dramatický kroužek přátel církve
československé – L. Král, Spolek pro střelbu a zábavu – Jan
Pálffy. Politické strany /u výsledků voleb do zastupitelstva
uváděny ve zkratkách/: Československá národní demokracie
/ND/ – Jan Kovář, jednatel Jaroslav Žák, Mladá generace národní demokracie /MND/ – Josef Teska, Československá národně
socialistická strana /NS/ – důvěrník Kristin Stehlík, jeho zástupce Josef Kropš, jednatel Emanuel Voříšek, Československá
sociálně demokratická strana dělnická /ČSSD/ – Josef Pazderník, Československá strana lidová /LS/ – Karel Peroutka, Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská
/ŽS/ – Klement Jánský, jednatel Bedřich Dupač, Republikánská
strana zemědělského a malorolnického lidu /RSZ/ – Josef Karas, jednatel Josef Koukol. Mimo politické organizace byla domovina – Jan Fiřtík a Svaz katolických žen – Eleonora Jezberová. První poválečné volby do obecního zastupitelstva se
konaly 15. června 1919. Výsledky: ČSSD – 184 hlasů, získala
4 mandáty, NS – 435 hlasů a 10 mandátů, LS 136 hlasů
a 3 mandáty, ND 148 hlasů a 3 mandáty, Volné sdružení nepolitické 409 hlasů a 10 mandátů. Starostou se stal Cyril Hošek,
1. náměstkem Josef Kropš a 2. náměstkem Konstantin Blahna.
2. volby se konaly 16. září 1923. Výsledky: NS – 242 hlasů
a 6 mandátů, ND – 489 hlasů a 11 mandátů, ČSSD - 127 hlasů
a 3 mandáty, ŽS – 156 hlasů a 4 mandáty, LS - 274 hlasů
a 6 mandátů. Starostou C. Hošek, 1. nám. J. Kropš a 2. nám.
Josef Karas. Po smrti starosty C. Hoška 19. 3. 1927 zastával
funkci starosty do dalších voleb Josef Kropš. 3. volby se konaly 20. listopadu 1927. Výsledky: ČSSD – 95 hlasů a 2 mandáty,
LS – 277 hlasů a 6 mandátů, NS – 271 hlasů a 6 mandátů, ŽS –
130 hlasů a 3 mandáty, ND – 352 hlasů a 8 mandátů, RSZ –
107 hlasů a 2 mandáty, Volné sdružení nepolitické – 133 hlasů
a 3 mandáty. Starostou byl zvolen Emanuel Stehlík, 1. náměstkem Josef Kropš a 2. náměstkem děkan P. Stanislav Suda.
4. volby se konaly 27. září 1931. Výsledky: NS – 215 hlasů
a 5 mandátů, RSZ – 103 hlasů a 2 mandáty, ČSSD – 163 hlasů
a 3 mandáty, LS – 279 hlasů a 6 mandátů, ŽS – 168 hlasů
a 4 mandáty, ND – 278 hlasů a 6 mandátů, Volné sdružení nepolitické – 63 hlasů a 1 mandát, Nepolitická skupina – 137
hlasů a 3 mandáty. Starostou byl zvolen Josef Kropš, 1. náměstkem Emanuel Stehlík a 2. náměstkem P. Stanislav Suda.
V kronice jsou vyjmenováni všichni členové rady a zastupitelstva s uvedením jejich zaměstnání. Mimo voleb a přehledu
obecních úředníků neobsahuje kronika podrobnější vylíčení
událostí v letech 1914 – 1931.
Pokračování v příštím vydání BN
PhDr. Jaroslav Kozlík

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

KVĚTEN
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Bujný květ – plný úl.
- Na jaře, když chasníci prvně vyjížděli orati, polévala je
děvčata vodou, aby nebyli líní. Ti jim to opláceli, když
prvně šla děvčata na trávu.
- Hospodyně dbají především, aby jim hospodářové včas
zaseli mák – ten den obdrží za to mužští vařená vejce,
aby se mák dobře vydařil.
- Při vyvádění koní ze stáje, když vyjížděli na první práci na pole, plivl jim hospodář nebo čeledín třikráte do

očí – aby je žádný neučaroval. Při zapřahání dbali, aby
na rozporce bylo jedno oko postraňku vrchem a druhé
spodem navlečeno.
- Při mazání kol u vozu nesměl žádný otočiti kolem na
prázdno, aby ábel nevěděl, kam se pojede. Z té samé
příčiny nesměl žádný podlézati oje.
- Když na jaře uslyší někdo první hřímati, snaží se vyzdvihnouti nějaký těžší předmět, aby nabyl síly.
- Počasí studené, přeháňky, déš a sníh někdy určovali
na dobu, když „trní kvete“(trnky). V ten čas prý každoročně teplota klesne a nastane nevlídná povětrnost.
Podobnou změnu očekává lid v květnu na železné muže:
Pankráce, Serváce, Bonifáce a Žofii.
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FOTOSTŘÍPKY / Z MĚSTA

Návštěva v partnerském měste Lindow.

Koncert Tomáše Kluse. Foto odbor kultury

Zveme partičky nadšenců, rodiče s dětmi,
odvážné jednotlivce i smělé recesisty
ke břehům řeky na akci

CHYŤTE VLNY!
aneb neckiáda na Vlčavě
SOBOTA 11. 6. 2011 • STARÉ KLUZIŠTĚ A OKOLÍ
PROGRAM:
Připraven u vody, ve vodě, pod vodou i na souši…..
15.00 – 16.00 hod. VÁCLAV KOUBEK s harmonikou
dětem - legendární písničkář a herec (na starém kluzišti)
16.30 – 18.30 hod. ADRENALIN NA VLNÁCH
(řeka u tenisových kurtů)
➠ soutěž a přehlídka všemožných plavidel, zúčastnit se
může plavidlo jakýchkoliv rozměrů a tvarů, počet a věk
členů posádky nerozhoduje, originalita konstrukce
a jedinečnost oblečení posádky výhodou
➠ exhibice bikerů
19.00 – 21.00 hod. ZNOUZECTNOST (na starém kluzišti)
22.00 – 02.00 hod. ANČA BAND (na starém kluzišti)
VSTUPNÉ:
Odpolední (na Václava Koubka) – dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Večerní (na ZNC a Anča Band) 80 Kč
Celodenní (na veškerou muziku): dospělí 100 Kč
Akci pořádá:
Kulturní gang Březnice, o.s., Město Březnice (odbor kultury),
Hovňouskové (Buky Cup), Mateřské centrum Pampeliška
Březnice v rámci kampaně „Táta dneska frčí“

Více informací ohledně plavidel
na tel. 606 115 251 nebo 607 781 544.
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Sázení stromu.

Rádio Blaník v Březnici.

Foto F. Slaník

ROZMARNÉ LÉTO NA STARÉM KLUZIŠTI
Po zimním spánku se Kulturní gang a s ním i prostor
starého kluziště probouzí k několika letním aktivitám.
První z nich se koná

11. 6.

pod názvem

CHYŤTE VLNY!
(více v letáku)

Už nyní si můžete ke zkrocení vln divoké Vlčavy chystat
lodě, pramice, vory, plachetnice, ponorky i záchranné kruhy.
Originalitu pojetí bude hodnotit odporně odborná porota.
Na hudebních „vlnách“ jsme pro vás naladili:

Václava Koubka
• jeden z nejosobitějších českých písničkářů, herec, režisér a spisovatel vystoupí v odpoledním bloku s písničkami
a povídáním pro děti, které si jistě rádi poslechnou i jejich
rodiče. Předpokládáme, že návštěvníky zaujme svou osobitostí, nezaměnitelností projevu, vtipností i citem, který
vkládá do svých písní.

Znouzectnost
• plzeňská skupina, která vznikla již v roce 1986 a patří
k jistotám naší rockové scény. I v našem regionu má dostatečné množství příznivců a tak věříme, že svým vystoupením jim udělá radost.

Anča Band
• klasický „zábavový bigbít“ zdejšího regionu bude veselým završením celé akce.
O dalších akcích v průběhu léta vás budeme informovat.
Dobrý vítr do plachet přeje a na viděnou na starém kluzišti
se těší Kulturní gang Březnice

5/2011
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Mateřské centrum

V KVĚTNU SE MC PAMPELIŠKA BŘEZNICE

PAMPELIŠKA

připojuje k celorepublikové kampani Sítě MC v ČR, o.s.

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

KVĚTEN 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
5. 5. od 16.00 hod. FIMO dílna - lžičky na svačinky a
korálky pro maminky
• odpolední tvoření s Ivanou Švejdovou. Cena 30,-Kč

12. 5. od 20.00 hod. Filmový klub pro ženy a jejich
muže – Paříži, miluji tě!
• večerní pomítání v herně MC

13. 5. od 10.00 hod. Just a Nahrin
• prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
JUST a Nahrin Jany Pobříslové v herně MC

15. 5. od 15.00 hod. Kola a kolečka - aneb
Velký závod na malých strojích
• cyklistické odpoledne plné soutěží na stadionu
Březnice, ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi Kulturní Gang Březnice a Bike Club Brdy.
Těšit se můžete také na malování na chodník či opékání špekáčků. Akce se koná v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC
– Křídla a kořeny naší rodiny.

19. 5. od 16.00 hod. Náušnicová dílna

KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY
Sí MC chce kampaní upozornit na důležitost rodiny
v současné době, ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů. Posilování postavení rodiny patří k jednomu z hlavních cílů Sítě MC.
Název kampaně vychází z parafráze citátu „ Děti by
měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny
a křídla“ (Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do
minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na
zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol
rodičovství.
Na mnoha místech České republiky se o víkendu od
13. 5. do 15. 5. 2011 konají různé akce, na kterých
je program připraven tak, aby se ho mohla účastnit
opravdu celá rodina.
I naše MC spojilo síly se spřátelenými organizacemi
Kulturní gang a Bike Club Brdy a v neděli 15. 5., tedy
v den kdy se slaví DEN RODINY, uspořádá na stadionu v Březnici v rámci této kampaně tradiční cyklistické odpoledne.
Blíže viz plakát.
Věříme, že akce přinese potěšení všem, kdo se jí zúčastní, ale
i nám, kdo jsme ji pro vás připravili.
Na viděnou se těší

MC Pampeliška Březnice
a Kulturní gang Březnice

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

zvou všechny příznivce kol
na cyklistické odpoledne

KOLA
OLEČKA 2011
OLA,, K
KOLEČKA
ANEB
VELKÝ ZÁVOD NA MALÝCH STROJÍCH
• závody na odstrkovadlech, tříkolkách
a kolech pro děti
všech věkových kategorií
• závod pro dospělé
i rodinný štafetový závod
Po vyčerpávajících závodech jistě přijde vhod občerstvení
na závěr - společné posezení u ohýnku na stadioně
(buřty s sebou)

NEDĚLE 15. května 2011
od 15.00 hod. • STADION BŘEZNICE
STARTOVNÉ v každé kategorii: 20,- Kč
Podpořili nás:

• korálková výroba šperků s Fritzie Černou v herně MC. Cena
30,- Kč

MĚSTO BŘEZNICE, POŠTOVNÍ SPOŘITELNA, BESIP PRAHA

27. 5. od 9.30 hod. Beseda - Mléčná výživa, mlíčko
s kaší

Seřite brzdy, promažte řetězy, naleštěte sedla a PŘIJEĎTE!
TĚŠÍME SE NA VÁS!

• povídání s ambasadorskou Zuzanou Kocíkovou

Mateřské centrum se touto akcí připojuje k celorepublikové kampani
Sítě mateřských center o.s. KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY.

P ř i p r a v u j e m e : Den dětí, Neckiáda, Piknik v červeném
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2. MŠ BŘEZNICE
25. března se uskutečnil zápis do mateřských škol. Tu
naši navštívilo 26 dětí se svými rodiči. Vzhledem
k tomu, že letos odchází do základní školy 28 předškoláků, šance na jejich umístění do zařízení byla veliká.
Téměř všichni obdrželi kladnou odpově .
Chci si hrát, chci se smát, se všemi si povídat. Toto
„motto” se snaží naplňovat zaměstnanci školy při všech
činnostech. A není jich málo. Vzpomenu ty, které již byly
realizovány i ty, které plánujeme.
Jedenkrát měsíčně děti navštěvují tenisové centrum
Vitality a pravidelně druhá středa v měsíci patří pohádkám v místním kině. Tělesnou kondici posilovali předškoláci při plaveckém výcviku v příbramském bazénu.
Další příjemná setkání byla například vánoční besídka
v kulturním domě, sněhulákový týden, karneval, nebo
shlédnutí několika hraných pohádek. Do školky totiž
jezdí umělci se svými pásmy a dokonce se dostavil i kouzelník.
Letos všichni dlouho čekali na sluníčko, které vše zahřeje a děti již nebudou navlékat čepice, rukavice a šály.
První jarní den jsme proto utopili Morenu a obloha konečně ukázala svoji vlídnější tvář.
Vystoupili jsme také na schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami a uskutečnili slet čarodějnic na
naší zahradě. Hurvínkova dobrodružství znají děti dobře z CD, ale my se vypravili i do Prahy, abychom jeho
příhody také uviděli.
A co nás ještě čeká? Školní výlet na hrad Točník, den
dětí chystáme na Stráži a již tradiční rozloučení

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pondělí dne
28. 3., v Den
učitelů, k nám
do školy přišel
na besedu Jirka Veselý. Náš
bývalý žák je
ve svých 17 letech světovou
tenisovou juniorskou jedničkou i daviscupovým reprezentantem ČR.

s předškoláky a společně strávená noc ve školce zakončí
tento školní rok.
Všechny tyto akce bychom nemohli uskutečnit, pokud
by nám nepomáhali rodiče. Výborná je i spolupráce se
SRPŠ, všem proto moc děkujeme.
Na závěr bychom vás s předstihem chtěli upozornit na
akci, kterou plánujeme na září. Naše školka má totiž
významné výročí, bude již dvacetiletá. Chceme proto zdokumentovat její vývoj, připravit vernisáž v prostorách
Městské knihovny a Infocentra a samozřejmě pozvat
bývalé zaměstnance i děti, které školu v daných letech
navštěvovali.
Miroslava Macháčková
Jana Krajmerová

KROUŽEK DESKOVÝCH HER
NA TURNAJI
V sobotu 12. března vyrazili někteří členové kroužku
deskových her při Základní škole v Březnici na kvalifikační turnaj mistrovství České republiky ve hře Osadníci z Katanu do Příbrami. Prožili jsme fajn den, ve kterém nikomu nechyběl počítač ani televize, a poznali
jsme spoustu lidí, kteří stejně jako my, objevili kouzlo
této a podobných her. Turnaj se hrál na tři kola a byl až
do posledních okamžiků velmi napínavý. Konkurence
byla veliká, ale i my jsme si odvezli jednu z cen. Protože
nebylo důležité vyhrát, ale zahrát si, odjížděli jsme domů
s dobrou náladou. Už se těšíme na další podobné akce
a příjemně prožité chvíle při společných hrách.
M. Gardoňová

Tohoto umístění dosáhl po svých vynikajících výsledcích
v mnoha turnajích, především ziskem zlaté medaile na
Olympijských hrách mládeže v loňském roce a vítězstvích v grandslamovém turnaji Australian open ve
čtyřhře i ve dvouhře.
Nejprve si povídání o jeho cestě k úspěchům vyslechli
žáci prvního stupně školy. Děti se Jirky ptaly na jeho
začátky, jaký byl jeho největší úspěch a čeho by chtěl
dosáhnout. Se žáky druhého stupně si pak Jirka povídal i o škole, o svých tenisových vzorech, jak se protlouká cestováním po turnajích i o tom, jak se těší na budoucí daviscupové utkání.
Mnohé děti si odnesly podepsané fotografie. Budeme
Jirkovi držet palce, aby se stal světovou tenisovou jedničkou i mezi dospělými.
Václav Sedláček
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„Hračkou proti lhostejnosti“
V rámci projektového vyučování zaměřeného
na etickou a enviromentální výchovu vyhlašujeme
SBÍRKU HRAČEK
pro školní družinu ZŠ Březnice.
• velmi oceníme různé stavebnice, autíčka, dětské nádobí,
panenky, oblečky a kočárky pro panenky, pexesa, karty,
deskové a stolní hry, kancelářské potřeby (papíry, čtvrtky,
nůžky, lepidla, pastelky, voskovky, vodové barvy…)
!!! Nesbíráme hračky plyšové a poničené !!!
Sbírka se uskuteční:
- během celého měsíce května 2011
- na vrátnici ZŠ Březnice (o víkendech a v pozdních
odpoledních hodinách u paní u paní učitelky Svobodové
ve školním bytě u vchodu pro 1. stupeň)
Slavnostní předání hraček školní družině proběhne
dne 24. 6. 2011 po „Dni plném her“, na který jste srdečně
zváni. Soutěžit se bude od 8 hodin na školní zahradě.
Při nepřízni počasí se přesuneme do vnitřních prostorů školy.
Za spolupráci při utváření příjemného prostředí pro děti
předem DĚKUJME.
Za ZŠ Březnice žákyně 8.B.
Motto:
„Každé naše jednání by mělo sloužit nejen vlastnímu
prospěchu, ale i prospěchu jiných.“
J. A. Komenský
Bližší informace na tel. 723 003 361

ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ
Naše škola využila nabídky a přihlásila se do projektu
„Řešení vrstevnických vztahů“ na škole. Byli jsme do
projektu vybráni a zařazeni od nového roku. Jedná se
o projekt, jehož nositelem je Sdružení Linka bezpečí a je
zaměřen na děti a mladé lidi a na řešení jejich problémů.
Cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako celkového klimatu na škole.
Systém vrstevnických podporovatelů vychází z přirozené ochoty mladých lidí jednat s vrstevníky tolerantně
a přátelsky. Projekt vrstevnické podpory staví na této
vlastnosti a nabízí cestu jak si v rámci školy vzájemně
řešit vzniklé problémy.
Žáci by se měli naučit řešit problémy vlastními silami,
za dozoru a supervize ze strany garanta - v našem případě školní psycholožky I. Popové. Ojedinělost tohoto
projektu spočívá v tom, že žáci na škole mohou sami
pojmenovat svoje problémy, které tu pociují (šikanu,
vztahy mezi žáky prvního a druhého stupně, krádeže,
nekázeň o přestávkách a v jídelnách či šatnách). Naučí
se, jak k nim přistupovat, které problémy mohou řešit
vlastními silami a kde je potřeba se poradit se supervizorem či vyhledat pomoc institucí, které jsou k tomu
určené.

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice
pomáhali PAVLOVI Š. s „Píš alkou“
Studenti 3. ročníku
oboru sociální péče
Tereza Ječná, Filip
Wagner, Petra Čistá
a Kristýna Plecitá se
rozhodli zapojit do
organizace celorepublikové humanitární
sbírky „Píš alkový
den“ a získat tak finanční prostředky na pomoc potřebným lidem a to konkrétně dětem a mladým lidem, kteří
zůstali postiženi následkem autonehody, nemoci, úrazu
při sportu apod.
Prodávali dřevěné píšalky a záložky do knížky za 25 Kč
nejen na naší škole a zdejší základní škole, ale i v ulicích Březnice. Podařilo se jim prodat celkem 200 ks záložek a píšalek a vybrat tak 5 149 Kč.
Studenti se do sbírky pustili s velkou vervou a nadšením, nebo 50 % z vybrané částky bylo možné věnovat ve městě, kde sbírka probíhá, na konkrétní pomoc
mladému člověku s handicapem. A tak se rozhodli,
že vybranou část výtěžku (2 575 Kč) věnují jako příspěvek na zakoupení elektrického vozíku Pavlovi Š.
z Březnice, bratrovi studenta naší školy.
Zbylou část výtěžku použije občanské sdružení Píšalka Praha na nákup pomůcek a vybavení, které nehradí
zdravotní pojišovny a které postiženým dětem a mladým lidem umožní aktivní způsob života i s postižením.
Mgr. J. Horníková, učitelka VOŠ a SOŠ Březnice

V současnosti proběhly již dvě dopolední školení dobrovolníků ze tříd, kteří se se souhlasem rodičů zapojili
do činnosti. Budou postupně odborníky vyškoleni v různých dovednostech, které se hodí jak jim osobně, tak
především při jejich podpůrných aktivitách pro spolužáky. Školení bude asi sedmkrát během tří let a bude reagovat na aktuální potřeby podporovatelů, žáků a školy.
Každá škola si vytvoří svůj program na míru, podle
svých potřeb. Je předpoklad, že podpora bude fungovat
i v příštích letech.
Ivana Popová
školní psycholožka ZŠ Březnice
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EXKURZE DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY BOHNICE aneb
„A víš, do čeho jdeš!“
Maturity se kvapem blíží, všude roste napětí, stres a vrcholí
přípravy. Není tomu jinak ani na VOŠ a SOŠ v Březnici. Přesto
se 28. března t.r. dvě maturitní třídy oboru Sociální péče spolu
s učitelkami odborných předmětů Mgr. Janou Horníkovou
a Mgr. Dagmarou Chválovou vypravily obohatit výuku o praktické zkušenosti na dlouho očekávanou exkurzi do Psychiatrické léčebny v Praze - Bohnicích.
Počasí nám přálo a sluníčko začalo pokukovat z mraků již na
okraji Prahy. Po pár stanicích metrem a tramvají jsme se ocitly
před vchodem do psychiatrické léčebny. Vstup do areálu je jako
brána mezi dvěma světy. Přestože se nedaleko léčebny nachází
sídliště, zde je naprostý klid. Nad hlavami trylkovali ptáci
a jen zřídka jsme zaslechly projíždějící automobil. Chodníky,
lemovány lavičkami, které zastiňují mohutné koruny stromů,
nás zavedly k nenápadným pavilonům léčebny.
Byly jsme velmi překvapené nejen velikostí zařízení, ale především rozmanitou strukturou terapií. Komplex léčebny se
skládá z 36 pavilonů, centra krizové intervence, socioterapeutické farmy a sexuologické ambulance. My jsme nejdříve navštívily oddělení terapeutických dílen, kde klienti zhotovují nejrůznější výrobky např. šperky, svíčky, plyšové hračky, výrobky
ze dřeva, keramiky aj. V Centru krizové intervence jsme jako
budoucí sociální pracovnice získaly základní informace, pro
koho centrum funguje a jakým způsobem zde s klienty pracují.
Poté jsme zamířily do pavilonu 1, kde jsme se seznámily s chodem léčebného oddělení pro muže a ženy. Na závěr exkurze
jsme si prohlédly socioterapeutickou farmu.
Mě nejvíce zaujal pavilon terapeutických dílen, kde jsme
mohly nahlédnout do probíhajících terapií a prohlédnout si
předměty, které během nich klienti vyrobili. Mohly jsme si zde
také některé výsledky jejich práce zakoupit. Dále se mi líbila

farma, kam docházejí klienti na hiporehabilitaci a ergoterapii.
Starají se zde nejen o koně, lamy, kozy, ovce, ale i o opičáka
Bolka. Nachází se zde i útulek pro nalezené kočky a stáj pro
koně soukromých majitelů.
Personál na všech odděleních byl velmi příjemný a milý, byly
jsme pozvané i na každoroční festival Mezi ploty, který se koná
5. - 6. června v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice.
Léčebnu jsme opouštěly se zvláštními pocity, protože zdaleka předčila naše očekávání. Te jsme zpátky v lavicích a počítáme dny do maturity. Přesto si myslím, že jsme všechny o něco
klidnější. Kdyby náhodou naše nervy nevydržely, víme, do čeho
jdeme.
Klára Kolářová
studentka 4.AS VOŠ a SOŠ Březnice

Krycí název MAŠKARNÍ
Kdy jste se naposledy zúčastnili maškarního večírku?
Já včera na jednom byl. S maskou redaktora neexistujících školních novin, převlečeného do civilu. Můj obleček
nikdo nepoznal, natož pochválil, a to mne celé při mojí
mediální důležitosti hodně rozhořčilo.
Ale dost o mně. Ten večírek pořádala naše škola, přesněji ta internátní část, jak už to u těch nejlepších školních akcí bývá pravidlem. Bydlet tu - nese mnoho výjimečných zážitků, tohle je jeden z nich:
Akce byla zvláštní už jen tím, že její valnou část pořadatelé utnuli kvůli malé účasti. Po zahájení a kratičké promenádě se přešlo bez ostychu rovnou k věci. Ten přístup se mi
líbil. Žádné sáhodlouhé breptání a šup vyhlásit nejlepší masky. Třetí místo obhájil Karel Č. v tajemné masce a obleku,
druhý byl pak Sherlock Holmes v podání sympatické slečny,
jejíž jméno neznám, protože jsme se spolu bohužel nikdy
neskamarádili. První místo za své chlupaté packy vysloužil Michal V. v mistrovském převleku Lišky. Oproti pár
dalším nevítězným maskám byla tělocvična nacpaná civilisty, kteří bu z lenosti, studu, nebo úplné apatie šli převlečení sami za sebe, což bylo jistě okoukané a smutné.
Řada si určitě pomyslela, že se na vrcholu adolescence nebudou snižovat k tak dětinské hře a nechají si důstojnost. Chytří, prozíraví a nebojácní pak zase na oplátku
dostali sladkou bonboniéru a alespoň na chvíli si vychutnali vítězný pocit, nad kterým díky okolnostem ostatní
doslova slintali, avšak jen do té chvíle, kdy se s nimi jejich maskovaní kamarádi bratrsky podělili o kořist.

Potom začala diskotéka. Protože venku bylo ještě světlo,
já měl práci a show
teprve
vykvétala,
opustil jsem tělocvičnu a vrátil se až
za tmy. Zevnitř blýskal stroboskop a tělocvična vypadala
jako rozzuřená bílooká bestie. A už
z dálky to tak líbezně zvučilo a dunělo,
že nebylo nač čekat.
Uvnitř budovy, pár
metrů před tělocvičnou se mi rozvibrovalo tělo a jako správný kapitalista jsem vtažený atmosférou okamžitě hloubal nad tím,
proč škola nepořádá takovéto neformální akce, od příště
se vstupným, každý víkend, za účelem zvýšení rozpočtu.
Tančit v noci uprostřed tělocvičny před výkonnou aparaturou, v prostředí, které známe jen za denního studia,
má totiž svoje nepopsatelné kouzlo.
Na konec nutno dodat: „Méně tabu, více neformálních
večírků na naší škole…“ Děkujeme organizátorům
a DJs Honzovi A. a Martinovi H.
Roman Ptáček, III.BV Březnice
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Oscarové žně v březnickém kině
V květnovém programu březnického kina najdete tři z letošních oscarových filmů:
„Černou labu�“ jsme měli uvést už v dubnu, ale multikina
jsou silnější než my, malé kinokavárny, a tak nám jednoduše
poslali jiný film. Za to se všem, kteří přišli shlédnout temný
příběh newyorské baletky, omlouváme, snímek uvedeme
v náhradním termínu 11. 5. Vítěz letošního oscarového klání,
anglický film „Králova řeč“ (22. 5.), o tom jak si poradit
s vadou řeči a s nečekaně získaným trůnem, je hereckým koncertem Oscarem oceněného Colina Firtha. A třetí z oscarových
kandidátů – „Opravdová kuráž“ (25. 5.) – americký western
bratrů Coenových, tentokrát vyšel z rozdílení cen naprázdno,
ale vysokou úroveň této režisérské dvojice dokázaly už čtyři
zlaté sošky v roce 2007 za film Tahle země není pro starý. Celý
květen bude v kině převážně akční, dramatický, kriminální…
jednoduše napínavý. Hned v neděli 1. 5. se s temnou minulostí
vypořádá Colin Farell v anglickém filmu „Londýnský gangster“ a „Tři dny ke svobodě“ (18. 5.) bude potřebovat další
herecká hvězda, Russell Crow. „Dívka, která kopla do vosího hnízda“ (4. 5.) je třetím dílem švédské trilogie podle románu Stiega Larssona. Po nepříliš vydařeném druhém pokračování slibují recenze návrat k vysoké úrovni prvního dílu. Tedy
uvidíme! 15. 5. uvedeme dlouho očekávaný film, který nakonec, jak se ostatně dalo předpokládat, vzbudil rozličné reakce
na všech stranách a zaměstnal kulturní rubriky českých deníků
na několik týdnů – „Odcházení“ Václava Havla. Přij�te sami
posoudit, jestli dramatik Havel natočil spíše film nebo divadlo
nebo film jako divadlo.
Dětem hrajeme 8. 5. „Fimfárum, do třetice všeho dobrého“, třetí pokračování animovaných pohádek vyprávěných
Janem Werichem. Konec měsíce trochu odlehčíme a nabídneme Vám romantickou komedii – podruhé v měsíci s Natalie
Portman – „Hlavně nezávazně“ (29. 5.). Jak sami vidíte, odlehčení je patrné už z názvu filmu, ale i toho odlehčení je někdy třeba a nejenom v kině.
Přejeme Vám úrodný filmový měsíc a těšíme se na Vás
v některou středu nebo neděli v kinokavárně, která vlastně
není kavárnou ale spíše kinem.
Mgr. Pavlína Heverová

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury p o ř á d á

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

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat

na koncert

FLÉTNOVÉHO SOUBORU

CAPELLA FLAUTA
v úterý 10. května 2011

od 18.00 hodin
v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkuje Adam Závodský (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky.

D
V á s s r d e č n ě z v e na koncerty Březnických hudebních večerů

KVĚTEN S KYTAROU

BHV

2011

Město Březnice – Odbor kultury a správa státního zámku Březnice

Jaroslav HUTKA

❧

sobota 7. května

Eva HENYCHOVÁ

❧

Hudební sál březnického zámku od 19 hodin

sobota 28. května

E

E

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Od 3. 5. do 31. 5. 2011 – „Šperky z říčních perel,
stříbra a polodrahokamů“ paní Stanislavy Mašlaňové – prodejní výstava

■

Tématická výstavka knih „Hrady a zámky České republiky“

Oddělení pro děti na ZŠ
■

6. 5. 2011 – květnová tvůrčí dílna „Přání mamince“ –
výroba přáníček spojena s povídáním o svátku Den matek

■

16. 5. 2011 – „Nekonečné veršování“ – kdo si chce zařádit se slovy, může se připojit a přispět veršem do společné
básničky našich čtenářů. Upřednostňujeme verše veselé a
vtipné, povolujeme verše děsivé až hororové, nikoli však verše neslušné a nezdvořilé

■

25. 5. 2011 – miniturnaj v piškvorkách

■

30. 5. – pohádkové kvízy pro malé i velké děti
KBP – pro 5. třídy (třídění a řazení literatury v naší knihovně, práce s elektronickým katalogem a vyhledávání bibliografických informací, seznámení se soutěžní hrou našeho
regionu)

■

Tématická výstavka knih „Rádi mají dětičky říkadla a básničky“ – poezie v dětské literatuře

Městská knihovna a Infocentrum
pořádají

JARNÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNU
Na první setkání zveme všechny přátele
literatury do Kavárny u bylinné zahrádky
na březnickém zámku.

Pátek 20. května 2011 v 18 hodin
Klasická anglická literatura a ženy spisovatelky

Jane Austenová a sestry Brönteovy
budou hlavním tématem tohoto prvního setkání.
Také Vás seznámíme s některými letošními knižními
novinkami, které jsou ve fondu Městské knihovny.

Charlotte Brönteová
na portrétu Georgie Richmonda

Jane Austenová na portrétu
její starší sestry Cassandry

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

5/2011

Zajímavé tituly knih a novinky
Wilson Charles – Dárce – lidé, kteří přicházejí do této nemocnice
ani zdaleka netuší, že smrt není to jediné, z čeho by měli mít
strach…
Carter Christopher – Smrt modelek – pět osob z uměleckého
prostředí je zavražděno; lord Percival a jeho přítel ze Scotland Yardu
hledají vraha
Dailey Janet – Dotek větru – novomanželé se při svatební cestě
do Mexika stávají obětí loupežného přepadení; on je zabit a ona
unesena do mexických hor…
Plaidy Jean – Válka královen – historický román popisující konflikt mezi Isabellou z Angouleme, ženou anglického krále Jana a
Blankou Kastilskou, ženou francouzského krále Ludvíka VIII.
Martini Manuela – Smrt ve tmě – Shane O Conor přežil jako
jediný ze čtyř policistů nečekaný útok v nočním Brisbane; stopa ho
zavede na Sunshine Coast, močálu drog a korupce
Veitová Romana – Pretty woman z Libně – román s citovým
nábojem; lze vůbec vyskočit z kolotoče světel, zábavy, sexu a peněz…
Cameron Kerstin – Stín Afrického slunce – Kerstin se vdala za
násilníka, který spáchal sebevraždu, ale po dvou letech je Kerstin
zatčena za manželovu vraždu…
Lowell Elizabeth – Křiš álový pramen – osiřelá Hope má jedinou šanci, jak zachránit sebe a svůj ranč – musí najít na svém pozemku vodu a tak se rozhodne svěřit vlastní osud do rukou samotářského Ria
Frey James – Milion malých střípků – příběh boje s drogovou
závislostí, neobvykle ryzí a upřímný popis zničeného a znovu vystavěného života …
Brockway Connie – Ohnivý květ – devatenáctiletá osiřelá Lili
zdědí panství po lordu Horatiovi, ale jen za té podmínky, že po dobu
pěti let dokáže mít zisky
Plaidy Jean – Lví srdce – historický román
Hunter Madeline – Pokušitel – Sophie je jedinou dědičkou po
vévodovi z Everdonu a očekává se od ní, že se provdá za muže, kterého jí otec určil, ale ona prchá do Paříže, kde žije svobodomyslným
životem
Robertsová Nora – Tanec větru – na ostrůvku v Atlantiku hledá mladá Nell úkryt před násilnickým manželem a sblíží se zdejším
šerifem Zackem…
Tanner Janet – Rajský ostrov – hlavní hrdina Guy, potomek
francouzského šlechtického rodu, se snaží odhalit pravdu o svém
otci, který zahynul za druhé světové války
Saylor Steven – Caesarův soud – historický román
Heron Echo – Konečná diagnóza – zdravotní sestra Adele se
snaží vypátrat, proč pacientovi nefunguje kardiostimulátor jak by
měl; po pokusu o vraždu je jasné, že tomu chce někdo zabránit…
Abé Shana – Příslib deště – historický román plný lásky, dobrodružství i napětí
Patterson James – Podraz – brutální vrah zvaný Génius uprchl
z vězení a mstí se všem, kdo byli zodpovědní za jeho dopadení…
Crombie Deborah – Probuzená minulost – dvojice známých
detektivů Duncan Kincaid a Gemma Jamesová pátrají po diamantové broži
Haran Elizabeth – Vyprahlé srdce – Stella zjistí, že je těhotná,
ale manžel je jí nevěrný; vypraví se do Austrálie, kde chce pro své
dítě zajistit nový a šastný domov, ale nejprve se musí poprat
s mnoha nástrahami a těžkou prací i s nedůvěrou domorodců
Saylor Steven – Mlhavá věštba – historický román z Říma,
z roku 48 př. n. l.
Alsanea Rajaa – Děvčata z Rijádu – láska, sex a manželství
v arabském světě; deník Bridget Jonesové po arabsku
Hammett Dashiell – Dívka se stříbrnýma očima – hrdina této
povídkové sbírky stíhal ve službách detektivní kanceláře kriminální
živly; dokázal pochopit společenské příčiny, u nichž se zločin rodí
Bradford Barbara Taylor – Nečekané požehnání – Evan, Tessa, Linnet a India mají své představy; pojí je pokrevní pouto, nepřátelé se je snaží rozeštvat…
Hunter Stephen – Grázlové – tři trestanci uniknou z přísně střeženého vězení a jsou posedlí vražedným šílenstvím; to trvá do okamžiku, než potkají policistu Buda
Robbins Herold – Osamělá – neobyčejná krása mladičké Jeri Lee
se jí stala osudnou – znásilnění a mučení místními mladíky; shodou
okolností je jeden z nich synem spisovatele, ke kterému chová Jeri
Lee tajný platonický cit; začíná úspěšně rozvíjet kariéru, kde vztahy
splétají, ale i ničí peníze, moc, sex a drogy
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„Polete s námi tam a zpátky, let bude krásný jako sen.
Polete s námi do pohádky - čeká vás tam pan Andersen.“
Jiří Žáček
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Bábovka margot
Suroviny: 2 hrnečky polohrubé mouky, hrneček krystalového
cukru, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 3 vejce, 1 smetana
ke šlehání, 1 lžíce oleje, 3 lžíce rumu a 100g čokolády margot.
Postup: Čokoládu nastrouháme a vše smícháme. Pečeme při
200°C 40 až 45 min.

Bábovka s pudinkem
Suroviny: 5 vajec, hrnek cukru, hrnek oleje, hrnek solamylu,
2 pudinkové prášky, 1/2 prášku do pečiva, citrónová kůra, vanilkový cukr, špetka soli, tuk a mouku na vysypání formy
Ušleháme žloutky s cukrem a olejem a přidáme solamyl, pudinky, prášek do pečiva, citrónovou kůru, vanilkový cukr, sůl a
nakonec ušlehaný sníh z bílků. Bábovkové těsto nalijeme do
vymazané a vysypané formy. Pečeme zvolna ve vyhřáté troubě.

Bábovka s jablky

NOCOVÁNÍ V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ
V tomto roce již po jedenácté proběhla z 1. na 2. dubna celostátní akce „Noc s Andersenem“. Řádilo se nejen v Čechách, na
Moravě, Slovensku, ale i v Polsku a Slovinsku, celkem na více
než 1040 místech. Připojilo se i naše dětské oddělení knihovny.
Kouzelné pohádkové nocování mezi knížkami u nás prožilo
14 dětí ve věku od 7 do 14 let. Šikovné maminky napekly dobroty, na kterých si všichni během večera pochutnávali. Byla to
noc dovádění a her. Naši nocležníci si vlastnoručně vyrobili přáníčka a notýsky, převlékli se do pohádkových kostýmků a zvesela si zatancovali. Nechyběla ani stezka odvahy „noční“ školou a hledání pokladů - malých dárečků pro každého. Všichni
odvážlivci stvrdili statečnost svým podpisem do nově založené
památné knihy nazvané „Nočník“ (kdyby akce probíhala přes
den, nazvali bychom ji deník), kterou jsme založili na počest
letošního nocování. Všichni si tak zasloužili medaili „Řád nočního Nebojsy“. Před usnutím jsme se krátce zapojili do chatu
s ostatními knihovnami, a když se děti zakuklily do svých pelíšků, četly se samozřejmě pohádky. Ráno si přichystal skřítek
Knihovníček, tak jak tomu bylo i v loňském roce, pro naše knihomoly malé překvapení v podobě pozdravu. Věříme, že tam
s námi tu noc přespal. Možná byl ukrytý v nějaké knížce
od pana Andersena, možná byl proměněný v mouchu, myšku
nebo mravenečka… Pohádkový svět je totiž plný fantazie
a kouzel, ale kdoví…
Jindra Formánková
Městská knihovna - dětské oddělení

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou

na prodejní výstavu

Šperky z říčních perel, stříbra
a polodrahokamů
paní Stanislavy Mašlaňové
V Městské knihovně a Infocentru
od 3. 5. do 31. 5. 2011

Suroviny: 350 g oloupaných jablek, citrónová šáva, 350 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 190 g Hery, 200 g cukru
krupice, 1 rovná lžíce skořice, 3 vejce
Postup: Jablka nastrouháme na hrubém (okurkovém) struhadle. Pokapeme je citrónovou šávou, aby nezhnědla. Změklý tuk
utřeme s cukrem a skořicí, postupně přidáváme vejce a šleháme. Vzniklou hmotu promícháme s jablky a postupně do ní přimícháváme mouku. Dostaneme řidší těsto (pokud je třeba,
vmícháme do něj 2-3 lžíce vody). Formu na bábovku vytřeme
tukem a vysypeme hrubou moukou. Těsto do ní vlijeme, urovnáme a dáme péct do trouby předehřáté na 180 °C. Takto pečeme asi 20 minut, potom zvýšíme teplotu a bábovku dopečeme.
Asi 10 minut poté, co jsme bábovku vyndali z trouby, ji vyklopíme (nejlépe na drátěnou podložku). Necháme ji zchladnout
a můžeme ji pocukrovat nebo polít citrónovou polevou.

Miňonková bábovka
Suroviny: 350 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 180 g
moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 vejce, špetka soli,
150 ml oleje, 150 ml vaječného likéru, 2-3 sáčky mini miňonek
Postup: Všechny sypké suroviny smícháme v míse. Z bílků
a špetky soli ušleháme tuhý sníh. K sypkým ingrediencím přidáme žloutky, olej, likér a dobře promícháme. Je-li těsto příliš
husté, zředíme trochou mléka. Zlehka vmícháme bílkový sníh
a nakonec miňonky. Nalijeme do vymazané a vysypané formy
a pomalu upečeme (170°C, 50-60 minut).

Medová bábovka s jablky
Suroviny: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky,
1 prášek do pečiva, 1 lžička skořice, 2 vejce, 1/2 hrnku oleje,
1/2 hrnku vody, 1 hrnek cukru, 1 hrnek nahrubo postrouhaných
jablek, hrst posekaných ořechů a rozinek, 3 lžíce medu
Postup: Do mísy prosijeme mouku s práškem do pečiva a skořicí.
Ve větším hrnku nebo misce vidličkou rozšleháme vejce s olejem,
vodou a cukrem. Nalijeme k mouce a vymícháme těsto. Přidáme
jablka, med, ořechy a rozinky. Promícháme a nalijeme do vymazané a vysypané formy. Pomalu upečeme (170°C, asi 60 minut).

Ananasová bábovka
Suroviny: 1 plechovka ananasového kompotu, 1 hrnek polohrubé mouky, 3 vejce, 1/2 hrnku oleje, 1/2 hrnku cukru krupice,
2 sáčky pudinkového prášku s ananasovou příchutí, 2 lžičky
sody, špetka soli
Postup: žloutky s cukrem ušleháme do pěny. Přimícháme olej,
mouku smíchanou se sodou a pudinkové prášky rozmíchané
v 1 hrnku šávy z kompotu. Nakonec vmícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků se špetkou soli a dvě lžíce na kousky pokrájeného
ananasu. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a upečeme (180°C, cca 45 minut). Upečenou bábovku necháme vychladnout, opatrně vyklopíme, nakrájíme a podáváme ozdobenou kopečkem šlehačky, kousky ananasu, jahodami a snítkou meduňky.
Čerpáno: Internet

Redakce
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DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
Na jednom malém smetišti nedaleko Vizovic na Moravě
žijí dva krysáci, kteří pilně pečují o svého sádrového kamaráda Ludvíčka. S návštěvou laboratorního potkana
Edy, který se na svých objevných výpravách nikdy nenudí, zažijí spousty zajímavých i legračních příhod. Jak se
tito dva hrdinové z knihy Krysáci od Jiřího Žáčka jmenují, vám prozradí tajenka, kterou můžete přinést během
měsíce května do dětské knihovny. Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn.

1.
2.
3.
4.

SPORT / VOLNÝ ČAS
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DALŠÍ ÚSPĚCH BĚLČICKÝCH
MAŽORETEK!
Bělčické mažoretky se v tomto školním roce rozšířily
na tři věkové skupiny s počtem více jak 40 děvčat z Březnice,
Bělčic, Tisova, Podruhlí, Leletic, Drahenic, Záhrobí, Lnář, Blatné a okolí, od 4 do 16 let. Děvčata jsou rozdělena do kategorií
Sluníčka, Světlušky a Slunečnice.
Náš soubor se věnuje stylu klasická mažoretka a tréninky
probíhají pravidelně jeden den v týdnu v bělčické tělocvičně.
V loňském roce se naše děvčata zúčastnila soutěže
o jarní pohár „Děti v akci“, kde v mladší i starší věkové kategorii zvítězila a přivezla si domů 1. místa.
I letos, 2. dubna, jsme na této soutěži v silné konkurenci
obstály, a vybojovaly tak jedno 2. místo a dvě krásná 3. místa.
Naše mažoretky si tak zaslouží velkou pochvalu za vzornou
reprezentaci, protože to je výsledek píle a vytrvalosti při společných trénincích. Uznáním za jejich snahu však nejsou jen soutěže. Pravidelně vystupují i na veřejnýcha společenských akcích.
Za každé naše vystoupení je nám vždy odměnou úsměv
a potlesk od diváků. Taková pochvala totiž potěší nejvíce! Rády
bychom touto cestou chtěly poděkovat těm, kteří se na našem
úspěchu podíleli. Rodičům mažoretek, řediteli ZŠ v Bělčicích
Antonínu Holubovi, TJ Sokolu Bělčice, autodopravci panu Karlu Baumrukovi a také Obecnímu úřadu v Bělčicích.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. NAŠE HLAVNÍ MĚSTO
2. KOHO V ČERVENÉ ČEPIČCE CHTĚL SNÍST V POHÁDCE
VLK?
3. KAMARÁD BOBA, KRÁLÍKA Z KLOBOUKU JE…
4. KDO PEČE HOUSKY?
5. KTERÉ PÍSMENKO ŘÍKÁ ŠPATNĚ PRINCEZNA, KTERÁ
RÁČKUJE?
6. MLÁDĚ OD KRÁVY SE NAZÝVÁ…
7. JAKÉ VLASY MĚLA PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA?
8. JAKÝ ZVUK VYDÁVÁ PES?
9. KULATÉ PEČIVO S MÁKEM A TVAROHEM JE…
10. SEDMÝ DEN V TÝDNU SE NAZÝVÁ…
11. MOUDRÝ NOČNÍ PTÁK JE…
12. CO ZAZVONÍ, KDYŽ POHÁDKY JE KONEC?

Našim pilným mažoretkám přejeme, a mají při nacvičování
a vystupování i nadále stále tolik elánu, radosti a nadšení.
Hezká děvčata, zářivé úsměvy, rytmický pochod se vzpřímeným postojem a s hůlkou v ruce, tak to jsou BĚLČICKÉ
MAŽORETKY!
L. Peršínová, E. Hudečková, A. Janotová

POZVÁNKA
Město Březnice, SK Březnice 1918 a Pivovar Herold
Březnice zvou na společenskou akci
„Setkání s Březnicí od Zlína “,
které se uskuteční 2. 7. 2011 na stadionu v Březnici.
Odpoledne proběhnou sportovně pivní slavnosti k 505. výročí založení pivovaru v Březnici.
Kromě dobrého piva budou připraveny tradiční soutěže –
Heroldův tuplák, koulení sudů, hod pivním podtáckem,
trakař záchranář, Heroldova penalta a další.
V 17 h. bude sehráno fotbalové utkání Březnice – Březnice
a od 21 h. je plánovaný letní taneční parket s hudební skupinou Golf.
V případě nepříznivého počasí bude taneční zábava přesunuta
do kulturního domu v Březnici.
Věříme , že přijdete strávit příjemné odpoledne a večer s přáteli
od Zlína.
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ZPRÁVY Z KOPANÉ
Po vcelku úspěšné zimní přípravě
jsme se dočkali jarní části fotbalových soutěží. A s napětím jsme vzhlíželi především k začátku jara našeho
A mužstva dospělých. To začínalo
s dost nepříznivým rozlosováním,
kdy v prvních čtyřech zápasech mělo
nalosováno tři na půdě soupeřů.
A vzhledem k podzimní části, kdy
mimo své hřiště mužstvo získalo
pouze jeden bod za remízu a vzhledem k nelichotivým sedmnácti bodům po první části soutěže, z toho
až mrazilo. O to větší radost máme
te , kdy jsme právě z těchto zápasů
získali sedm bodů z devíti. Tento výtečný vstup do jara se nám bohužel
nepovedlo potvrdit v domácím zápase
s Dobříší, ale nutno uznat vysokou
fotbalovou kvalitu tohoto okresního
soupeře. Velkou radost jsme měli
i po dalším okresním derby, kdy jsme
zvítězili v Tochovicích a je jen smutné, že náš dobrý fotbalový výkon pošpinil účelově napsaný článek v Příbramském deníku. Ale na to už jsme
si z minulých reportáží o utkáních
Tochovic zvykli. Kdo viděl, ví své,
kdo neviděl, má aspoň důvod zhlédnout naše výkony v dalších kolech.
Své soutěže již zahájila i další naše
družstva a jejich výsledky též přinášíme níže.
Nezbývá dál, než pozvat všechny
fanoušky kopané na další utkání a
přát nám i jim co nejhezčí sportovní
zážitky.

A mužstvo - 1.B tř. sk. E
Cerhovice – Březnice
(Grunt – Žid Martin)

1:1 (0:0)

Hostomice – Březnice
(Vácha)

0:1 (0:0)

Březnice – Dobříš
(Karas, Šrain)

0:2 (0:1)

Tochovice – Březnice
(Černý)

0:1 (0:1)

1. Všenory
17
2. Dobříš
17
3. Mníšek p. B. 17

17
12
8

0
1
2

0
4
7

74:11 51
44:20 37
36:33 26

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podlesí
Březnice
Hostomice
Cerhovice
Zdice
Lety
Hořovicko B
Praskolesy
Tochovice
Vonoklasy
Žebrák

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

6
7
7
6
6
6
6
6
5
4
4

6 5
3 7
3 7
5 6
4 7
2 9
2 9
2 9
3 9
3 10
2 11

27:28
26:28
30:33
33:30
27:32
35:41
30:44
33:55
22:34
24:40
29:41

24
24
24
23
22
20
20
20
18
15
14

B mužstvo – IV. tř. sk. A
Březnice B – Pičín B

odloženo

Pečice – Březnice B
3:1 (1:0)
(Mládek, Zemánek, Padevět - Mikuláš)
Březnice B – Rosovice B
3:1 (2:0)
(Tuháček 2, Fait - J. Rampa)
Obořiště – Březnice B
2:5 (1:3)
(Táborský 2 - Tuháček 2, Petrovic 2, Soldát)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pičín A
Hvož any
Březnice B
Pečice
Láz B
Jince B
Rosovice B
Věšín
Klučenice
Rožmitál B
Bohutín B
Obořiště
Jablonná
Pičín B

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

15
13
12
12
9
8
7
7
7
6
5
3
1
1

2
1
2
2
1
3
3
3
2
1
1
1
2
0

0 108:13 47
3 66:34 40
2 75:28 38
3 65:30 38
7 49:46 28
6 38:42 27
7 56:44 24
7 32:30 24
8 35:37 23
10 43:53 19
11 39:77 16
13 37:63 10
14 24:75 5
15 12:108 3

OP dorostu
Zduchovice – Březnice
1:6 (1:5)
(Kofroň - Plechatý 4, Holubko, Váňa)
Březnice – Kr. Hora
2:1 (2:0)
(Barek, Plechata - za hosty nehlášeno.)
Jince – Březnice
(Ungr - Ferko 2, Blovský, Barek)

1:4

Březnice – Dublovice
13:0 (5:0)
(Plechata 4, Barek 3, Blovský 3, Ferko,
Štika, Váně)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kosova Hora
Drahlín
Tochovice
Dal. Dušníky
Obecnice
Bohutín

14 12
14 11
14 10
14
9
14
8
14
6

2
1
0
2
0
5

0
2
4
3
6
3

50:11
58:21
41:27
58:26
38:29
47:25

38
34
30
29
24
23

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Březnice
Jesenice
Dublovice
Jince
Višňová
Krásná Hora

14
14
15
15
15
15

7
4
4
4
2
2

1
1
0
0
1
1

6
9
11
11
12
12

50:35
35:49
24:67
22:69
36:56
16:60

22
13
12
12
7
7

Odhlášeni - Zduchovice a Milín.

OP žáků, sk. A
Drahlín – Březnice
1:7 (1:1)
(Mazánek – Barek 3, Šilhavý 2, Tuháček,
Vácha L.)
Kovohutě – Březnice
3:2
(Glogar, Kříž, Stehlík - Barek, L. Vácha)
Březnice – Rožmitál

2:5 (1:0)

(Barek 2 - Pazderník 3, Kuba, Pecha)
Tochovice – Březnice
5:2 (3:1)
(Kluk 2, Sentenský, Svoboda, Matoušek Barek, Fait)
1. Rožmitál
16 15 1 0
86:9 46
2. Bohutín
16 12 3 1 82:16 40
3. Podlesí
16 11 3 2 68:10 38
4. Kov. Příbram 16 11 2 3 77:21 37
5. Trh. Dušníky 15
9 2 4 53:17 29
6. Milín
15
7 2 6 39:47 25
7. Březnice
16
7 1 8 66:35 22
8. Nový Knín
16
7 0 9 46:66 21
9. Tochovice
16
5 2 9 34:48 19
10. Jince
15
3 2 10 13:71 11
11. Klučenice
14
2 0 12 15:43 6
12. Drahlín
16
1 1 14 21:87 4
13. Pečice
15
1 1 13 14:144 4
Kovohutě, Podlesí, Tochovice a Milín získaly 2 body navíc po penaltových rozstřelech,
Bohutín získal 1 bod navíc po penaltovém
rozstřelu.

OS přípravek (7+1):
Hluboš – Březnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nečín
Pečice
Březnice
Kovohutě
Hluboš
Podlesí
Dal. Dušníky
Nový Knín
Obecnice

18
18
18
18
18
18
16
18
18

4:3 (2:1)
a 4:2 (2:1)
17
13
12
11
11
9
4
2
0

0 1 105:23
1 4 87:32
1 5 65:28
0 7 50:30
0 7 59:50
0 9 59:47
0 12 25:70
0 16 18:92
0 18 14:110

51
40
38
33
33
27
12
6
0

Březnice získala 1 bod navíc po penaltovém rozstřelu.
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Za SK Březnice 1918
Jiří Nepivoda
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 20. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Spartak Žebrák
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 22. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Podlesí

Sobota 7. 5. 2011 od 17.00 hod.

Sobota 21. 5. 2011 od 17.00 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

OP žáci sobota 7. 5. 14.45 SK Březnice 1918 – Trh. Dušníky
OP dorost neděle 8. 5. 10.15 Bohutín – SK Březnice 1918

OP žáci sobota 21. 5. 14.45 SK Březnice 1918 – Podlesí
OP dorost neděle 22. 5. 10.15 Jesenice – SK Březnice 1918

Přípravka neděle 8. 5. 9.00 a 10.30 SK Březnice 1918 – Nečín
IV. třída neděle 8. 5. 17.00 SK Březnice 1918 B – Jablonná

Přípravka neděle 22. 5. 9.00 a 10.30 SK Březnice 1918 – Pečice
IV. třída neděle 22. 5. 17.00 SK Březnice 1918 B – Klučenice
OP žáci středa 25. 5. 17.00 SK Březnice 1918 – Jince

Příští víkend
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

15.
15.
15.
15.
15.

5. 10.30
5. 10.15
5. 17.00
5. 17.00
5.

žáci
dorost
I.B třída
IV. třída
přípravka

Pečice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Tochovice
Vonoklasy – SK Březnice 1918 A
Bohutín B – SK Březnice 1918 B
Nový Knín – SK Březnice 1918

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

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

Příští víkend
Ne 28. - 29.5.
žáci
volný los
So 28. 5. 10.15 dorost
Obecnice – SK Březnice 1918
Ne 29. 5. 17.00 I.B třída Hořovicko B (hřiště v Bzové)
– SK Březnice 1918 A
Ne 29. 5. 17.00 IV. třída Věšín – SK Březnice 1918 B
Ne 29. 5.
přípravka Podlesí – SK Březnice 1918
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺
/ Vstupné: 20 Kč, ženy a děti zdarma
Sponzoři:
MĚSTO BŘEZNICE

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

LETNÍ SEZÓNA V TENISOVÉM
KLUBU TC VITALITY BŘEZNICE
S tejně jako v každém tenisovém klubu, tak i v TC
VITALIY Březnice se nezadržitelně blíží začátek nové
letní sezony. Všichni tenisté se s velkým nadšením vracejí, po dlouhé zimě, opět na venkovní antukové dvorce.
Náš tenisový klub nabízí radost a potěšení z tenisu
všem svým členům i ostatním zájemců o tenis. Prioritou
našeho klubu nadále zůstává práce s mládeží. Náš klub
bude reprezentovat v letošní letní sezóně 5 mládežnických družstev. V klubové tenisové škole Jiřího Veselého
se bude připravovat pod vedením vysoce kvalifikovaných
tenisových trenérů, hovořících čtyřmi světovými jazyky
a se zkušenostmi z mezinárodního tenisu, cca 90 dětí.
Mnozí ze začínajících malých tenistů si zahrají za náš
klub v jarních měsících svůj první opravdový tenisový
zápas. Velmi významnou výhodou našeho tenisového
klubu je skutečnost, že disponuje dvěma krytými tenisovými dvorci, což umožňuje trénink dětí a mládeže za jakéhokoliv počasí a nikdy se nemůže stát, že trénink je
z důvodu špatného počasí zrušen. V průběhu léta se
uskuteční v našem klubu také mnoho celostátních mládežnických turnajů a tréninkových kempů. Vrcholem
by měl být tzv. „áčkový“ turnaj starších žáků
O POHÁR MĚSTA BŘEZNICE. Je to turnaj nejvyšší kategorie srovnatelný s mistrovstvím ČR,
a v historii březnického tenisu se ještě takový turnaj nikdy nekonal. V letošním nebo nejpozději v příštím roce bychom rádi uspořádali v našem klubu mezinárodní tenisový turnaj mužů kategorie FUTURES, který

se započítává do světového mužského tenisového žebříčku ATP. Český tenisový svaz nám přislíbil svoji významnou podporu a pomoc při organizaci této akce a pevně
věříme, že se nám podaří oslovit místní, regionální a příbramské obchodní partnery, kteří by se na této prestižní
sportovní tenisové akci spolupodíleli. Zcela jistě by tím
došlo k výraznému zviditelnění celého regionu i města
Březnice.
Všem závodním i rekreačním tenistům přeji úspěšnou
letní tenisovou sezónu, hodně parádních forhendů
a bekhendů a hlavně hodně legrace a zábavy při hře.
Mgr. Jiří Veselý
Předseda TC VITALITY Březnice
www.tenisova-skola.cz
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ZAHÁJENÍ HERNÍ SEZÓNY
V sobotu 2. dubna ožil zámecký park. Ne, neobjevili se zde
Bílé paní, strašidla ani Filipína, ale několik ozbrojených jednotek airsoftových a painballových družstev. Členové Základny
airsoftu, paintballu o. s. Březnice si v parku připravili 8 stanoviš s vojenskou tematikou, kde si mohli malí i velcí vyzkoušet
např. střelbu na terč, zručnost při plazení, rychlost a přesnost,
týmovou spolupráci nebo orientaci se zavázanýma očima. Děti
celý den mohly tato stanoviště procházet a sbírat razítka na
„vojenský ukoláček“. Za splnění všech úkolů pak dostávaly
malé ceny. Soutěžili nejen kluci, ale i holky, tatínkové a babičky. Slunné počasí a na začátek dubna nadprůměrné teplo přilákaly do parku však více mimobřeznických. Místních přišlo jako
vždy méně. Zájemci si mohli vyslechnout i krátkou přednášku
o airsoftu, vyzkoušet si střelbu z různých zbraní, potěžkat několikakilovou výzbroj. Během akce mohla občany města překvapit dýmová clona linoucí se z parku a několik vystřelených
výbuchů. Pro návštěvníky této akce, která měla za úkol otevřít
herní sezónu a přivítat jaro, bylo připraveno i občerstvení. Akce
byla zahájena v 11 hodin, přesto se zde hloučky malých zvědavců objevovali již dlouho před a nenápadně okukovaly ozbrojence a z jejich pohledů byl znát i respekt k uniformě. Konec her
byl vyhlášen po 16 hodině. Maminky si libovaly, že děti poslouchají, protože takovou poslušnost svých dětí dlouho nezažily.
Dle malé anketky se dětem připravený program líbil a pořadatelé se těší na další spolupráci s městem a organizacemi a hlavně dětmi. Jako mínus této akce vidí pořadatelé financování
z vlastních prostředků.

Z ankety:
Co se ti tady nejvíc líbilo?
Střílení na terč z těch pistolí na barevný kuličky a plazení.
Chtěl by sis tu akci zopakovat?
Určitě!
A co František Pinkava ml. Jako hlavní pořadatel, jak je s akcí
spokojen?
Obával jsem se malé účasti, ale vše předčilo mé očekávání
a jsme rád, že přišlo dost dětí. Jsme rádi, že vše proběhlo
v klidu a bez problémů. Zároveň bych chtěl ohodnotit i velké
zapálení pro věc všech členů sdružení.
Eliška Pinkavová

POHÁROVÉ UTKÁNÍ – ONDRÁŠOVKA CUP – OSMIFINÁLE
Středa 20. 4. 2011 od 17 hodin

SK Březnice 1918 – Český Lev Union Beroun (krajský přebor)

2:1(1:0)

Branky:

Motejzík, L. Češka - Král

Sestavy:

Březnice: Petráň – Šimánek, Cvrk, Češka L., Motejzík (Holubko), Partika, Paprštein, Češka V., Ferko,
Fait (Janků), Černý (Tuháček)
Beroun: Hejcman – Smetana, Iliaš, Přibyl, Krčma, Voříšek, Novák, Urban, Houžvík, Šíma, Kolařík
(Král)

SK Březnice 1918 postoupila do čtvrtfinále – hrací den středa 4. 5. 2011

JEZDECKÁ SPOLEČNOST EQUITANA Dvojice jezdec a kůň a jejich vybavení
Jak je na první pohled patrné, parkurové skákání je sportovní disciplína, ve které společně soutěží dvojice – jezdec
a jeho kůň. Jsou pravidla, která musí oba ze dvojice dodržet.
Povinná výstroj jezdce obsahuje jezdeckou přilbu s tříbodovým úchytem, jezdecké sako (černé, tmavě modré nebo tmavě
zelené, červené nebo šedé, případně sako klubové), jezdeckou
košili s bílou vázankou (u žen s límečkem), jezdecké kalhoty
zvané rajtky (bílé, ženy mohou mít i béžové), jezdecký bičík
(maximálně 75 cm dlouhý) a vysoké kožené jezdecké boty nebo
tzv. „čapsy“, což jsou návleky na jezdcovy nohy z kůže a semiše
s vyztuženou lýtkovou částí. Sahají od kolenou ke kotníkům,
jsou upevňovány zipem nebo suchým zipem a brání odírání
třmenových řemenů o jezdcova lýtka. V případě, že se jedná
o oděv v klubových barvách, nepodléhají tyto barvy v soutěži na
národní úrovni schválení České jezdecké federace.
Při mimořádném horku může sbor rozhodčích povolit start
bez jezdeckých sak, příjezd vítězů na dekorování je však i poté
v saku povinný. Diváci tak občas mohou zahlédnout i kuriozní
situace, kdy jezdec si honem vypůjčuje od kolegů u vchodu do
parkuru sako, protože umístění na dekorovaném místě nečekal. A bez saka nejsou pro vítěze floty!
Do povinné výstroje koně se řadí skokové sedlo (na rozdíl od
všestranného sedla má méně hluboké posedlí, nižší zadní roz-

sochu, výraznější kolenní opěrky a bočnice tvarované více dopředu), třmeny – dobré jsou s šikmým třmenovým můstkem,
nebo tzv. bezpečnostní (pokud se jezdci při pádu zachytí noha,
třmen vypadne z úchytu), podbřišník – při vyšších stupních je
vhodný tzv. okopávací kryt, který zabrání, aby se kůň při skoku
kopl do břicha, a kamaše pro koně, aby se kůň nezranil na nohou, když při skoku shodí překážku či upadne.
A předepsána je i výstroj zakázaná. V případě parkuru je to
cokoliv, co by koni bránilo ve vidění. Výjimku tvoří tzv. čabraka, která chrání uši koně před mouchami. Dále jsou zakázány
závažím zatížené kamaše nebo skokové zvony.
Je-li všechna výstroj čistá a řádně připravená, je na jezdce
i koně velmi pěkný pohled. I v jezdeckém sportu jako všude kolem se rozhodčí v posledních letech potýkají s určitými tendencemi k rozvolnění a nedodržování pravidel. Organizátoři, kteří
usilují o úroveň pořádaných závodů a kvalitní zážitek diváků,
však preferují přísné rozhodčí a na korektní výstroji jezdce
i koně ve svých areálech trvají. U nás v Martinicích uvidíte vše
tak, jak má být.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA, Martinice
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Rozhovor s kameníkem
Michaelem Nedvědem
Co vás přivedlo do Březnice a jak jste se dostal
k řemeslu?
Narodil jsem se v roce 1963 v Hudčicích, nedaleko Březnice. V tomto místě se nachází řada žulových lomů a od
nepaměti je spojováno s kamenickou výrobou. V naší
rodině je kamenické řemeslo tradováno po několik generací. Z této doby se dochoval i jeden z nejstarších ručně
psaných cechovních kamenických listů naší rodiny.
Od malička jsem se s řemeslem setkával u svého dědy
Františka Fiřta, který celý život pracoval jako kameník.
Kde jste se učil řemeslu?
Řemeslu jsem se vyučil v Lipnici nad Sázavou. Práce
s kamenem spočívala nejprve v těžbě a lámání, opracování obrub schodů, kanalizačních kvádrů, restaurování
a výrobě historických replik (renesanční hlavice žulových sloupů na zámku Kozel), profilování stupňů točitého schodiště na Pražském hradě, až po broušení, leštění
a řezání kamene. V Česku byla tato škola jediným vzdělávacím zařízením v tomto oboru a měla vysokou prestiž. V současné době se v kamenickém řemesle vyučí
3 učni za rok, oproti cca 27 v minulých letech (1979).
Vzdělání jsem ukončil v roce 1981 výučním listem v oboru kameník. Pokládám za velké štěstí, že od učednických let v Lipnici nad Sázavou až do současnosti mohu
spolupracovat s Milanem Houškou, který se na všech
projektech podílí rovným dílem.
Co se vám na práci s kamenem líbí?
Je to práce s přírodním materiálem, vzniklá díla jsou
trvalé hodnoty a dlouhodobě se nemění. Vlivem času
nabývají na hodnotě a jsou odkazem kultury pro budoucí generace. Práce s kamenem je fyzicky náročná a vyžaduje určité umělecké nadání.
Máte tedy možnost se v rámci svého řemesla vyjádřit i umělecky?
Ano, při své práci se setkávám s architekturou. Umělecké dílo má mnoho podob. Je to například plot, kašna,
fasády domů nebo sousoší. Součástí kamenického řemesla je i znalost historie a to nejen materiálů, ale i vrcholných děl architektury (Národní divadlo, univerzita Karlova, Národní muzeum, hrady, zámky).
Ze kterých svých realizací máte největší radost?
Za 30 let práce s kamenem se denně setkávám s různými
projekty, které jsou více či méně zajímavé. Mezi zajímavější zahraniční projekty patří například rekonstrukce
Ermitáže v Peersburku v Rusku (hlavní vstup, repre-

Fasáda budovy komplexu River City Praque (dokončena 2009)
Foto z archivu Michaela Nedvěda a Milana Houšky

zentační místnosti, dlažby a fasáda, na vše byl použit bulharský mramor), rekonstrukce zastupitelského
úřadu ve Washingtonu v USA (historická fasáda, jako
materiál byl použit místní pískovec z původního lomu
z počátku 20. století, historická ostění vstupních i vnitřních dveří, dlažby v zahradách) nebo plastický obklad
hořickým pískovcem v muzeu Marka Twaina v New Yorku. Z domácích projektů si cením fasád na komplexu
budov River City Praque v Praze: Danube House, Nile
House, Amazon Courte (viz foto). Tyto projekty byly
oceněny i odbornou veřejností.
Jak vidíte budoucnost kamenického řemesla?
Kámen se v tomto kraji zpracovává po staletí. Každý se
s kamenem denně setkává, aniž by ho vnímal jako umění. Bere ho za samozřejmou součást života. Stačí se rozhlédnout. I když v současné době převažuje průmyslová
výroba, může se zdát, že ruční práce tohoto typu řemesla byla odsunuta do pozadí. Opak je ale pravdou, profesní manuální zručnost a cit pro práci s kamenem zůstanou i do budoucna nenahraditelným.
Jaké jsou vaše zájmy a záliby?
Zajímám se o techniku sekání písma. Zejména o historické náhrobky, erby a kamenické znaky v souvislosti
s hřbitovní a sakrální architekturou. Dále se zajímám
o historii vojenství. Své znalosti propůjčuji i při tvorbě
filmů a seriálů jako odborný poradce dobového oblečení,
vojenské výstroje a výzbroje. Ze seriálů bych jmenoval:
Vyprávěj a Zdivočelá země, z filmů: Operace Silver A,
Tři sezóny v pekle, Post Bellum, Sama v čase normálnosti, Smyčka nebo Kočár z Brixenu. V současné době
probíhá natáčení filmu Ve stínu z období 50. let 20. století. V souvislosti s historií se zabývám restaurováním
historických vozidel a motocyklů.
Otázky položil MUDr. Jiří Beran

VEČER S RODÁKEM – beseda s Mgr. Jaroslavem
Kopáčkem
Správa státního zámku Březnice ve spolupráci s občanským sdružením Bozeň – Spolek rodáků a přátel
Březnice, pořádá v pátek 13. května v pořadí již třetí
Večer s rodákem. Hostem tentokrát bude Mgr. Jaroslav
Kopáček. Ve vzpomínkách se vrátí do dnů konce druhé
světové války, které v Březnici ve svém dětství prožíval.
Většinu života strávil jako hudebník v Praze. Hrál
například v poválečném Osvobozeném divadle.
Dlouhá léta působil v České filharmonii, s níž procestoval kus světa. Zavzpomíná na významné osobnosti

českého hudebního života od
let padesátých až téměř po
současnost. Zazní autentické
hudební ukázky z jeho profesionální dráhy i živá hudba
v interpretaci Hany Beranové
a Přemysla Zíky. Večer se
koná v hudebním sále zámku
od 19 hod.
MUDr. Jiří Beran

Mgr. Jaroslav Kopáček
v šedesátých letech
(foto z vl. archivu)
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Dodávka a montáž plastových oken a dveří,
garážových vrat, plovoucích podlah
a interiérových dveří.
Rekonstrukce interiérů a bytových jader
tel.: 775 222 496 • e-mail: info@vj-interier.cz
www.vj-interier.cz

Firma
Roman Studnička

Firma NERAK
Rožmitál spol. s r. o.

VÝKUP PALET
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené

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

PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

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

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

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)
MOŽNOST NAŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVIN
Volný přístup celý den, celoročně každý den. D ě k u j e m e
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
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

•
•
•
•
•
•

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

TV servis Rudolf Vaněk
- 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

O t e v í r a c í d o b a : pondělí - pátek 9 - 12 13 - 17 hod.

Březnice, Rožmitálská 38 (vedle obuvi)

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

tel. 731 489 362, 602 482 114

LIPATECH s.r.o. Hrnčíře
K Labeškám 190, Praha 4
+420 602 131 791
hrncire@lipatech.cz
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Jsme tu pro Vás s jarní nabídkou našich služeb.

Allianz Penzijní fond opět nabízí
3% zhodnocení.
– nejlepší pojištění majetku na trhu –
– povinné ručení sleva až 65% –
V r. 2011 k povinnému ručení Vám dáme zdarma pojištění
přívěsného vozíku a motocyklu,
dále zdarma živel (kroupy, voda) a střed se zvířetem,
a to vše do limitu 100 000 Kč bez spoluúčasti.

Jednorázová Investice Rapidinvest

Zhodnocení 7 % ročně
– pouze limitované množství
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
Platby Allianz pojišovny můžete u nás platit bez poplatku.
Za každou nově uzavřenou smlouvu krásný dárek.

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. V roznášce 155 Kč/ks.

Prodej se uskuteční v sobotu 14. května 2011
BŘEZNICE - u autobusového nádraží v 18.00 hod.
Případné bližší informace tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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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:
Út, Čt, Pá 16.15 - 18.00 hod.
nebo kdykoli po telefonické domluvě na č.

724 803 045

ŽELEZÁŘSTVÍ Březnice
Renata MÁZDROVÁ
NOVĚ

V PRODEJI

• lepidla UHU, ALTECO, BISON
(znáte z TV) kůže, kov, obuv, plast, guma
• náhradní díly na jízdní kola
• obojky, vodítka
• výroba klíčů
• broušení
• textilie, fólie, igelity, streč

INZERCE
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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.

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana 2 400 Kč
1/2 strany 1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

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

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218, 318 682 453
E-mail: infobreznice@volny.cz
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
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ČERVEN 2011 – 20. 5. 2011 ve 12 hod.
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O D Á M byt v Březnici 3+1. Tel. 773 556 565.
K O U P Í M E stavební parcelu či rodinný dům
v Březnici. Děkujeme za nabídky, RK nevolat.
Tel. 606 615 775.
PRODÁM byt 1+k.k. v centru Březnice, v osobním vlastnictví, 1. patro, lodžie. Tel. 603 474 568.
PRODÁM byt 1+k.k. v Březnici. Spěchá, jen vážně.
Tel. 728 484 675.
100,- Kč ODMĚNY nabízím tomu, kdo přečte nevidomému v době od 8.00 do 10.00 hod. noviny nebo informace z internetu. Tel. 602 124 563.
Jste si jisti, že vás zaměstnavatel zajistí až
d o d ů c h o d u ? Vytvořte si již nyní zadní vrátka
dalším příjmem (VŠ, SŠ). Tel. 723 100 371.
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KINO BŘEZNICE
1. 5. neděle v 18.00 hod.

LONDÝNSKÝ GANGSTER
Kriminální drama Velká Británie, USA
2010, české titulky
Po třech letech strávených za mřížemi
opouští Mitchel věznici. Je odhodlán začít
nový život, ale do cesty se mu připlete starý
přítel Billy – jak jinak než gangster.
Režie: William Monahan
Hrají: Colin Farrell, Keira Knightley, Ben
Chaplin a další
Vstupné 44 Kč

Q

103 minut

Přístupno od 15 let

Q

4. 5. středa v 18.00 hod.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA
Film Švédsko 2009, české titulky
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce
se pomstít lidem, kteří se jí pokusili zabít
a vládním institucím, které jí téměř zničily
život. Filmové zpracování třetího dílu knižní trilogie Stiega Larssona.
Režie: Daniel Alfredson
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace a další
Vstupné 54 Kč

Q

147 minut

Přístupno od 15 let

Q

8. 5. neděle v 18.00 hod.

FIMFÁRUM
Animovaný film ČR 2010
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. O kloboučku s pérem
sojčím aneb král měl tři syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli a Rozum a štěstí.
Režie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová,
David Súkup
Vstupné 39 Kč

Q

75 minut

Přístupno

Q

11. 5. středa v 18.00 hod.

ČERNÁ LABUŤ
Psychologický thriller USA 2010, české
titulky
Nina je balerínou newyorského baletu, její
život je plně pohlcen tancem. Jak se postaví
k nové konkurenci, která se v souboru objeví při přípravě uvedení Labutího jezera?
Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Winona Ryder a další
Vstupné 44 Kč

Q

101 minut

Q

Přístupno od 12 let

15. 5. neděle v 18.00 hod.

ODCHÁZENÍ
Film ČR 2010
Filmový debut dramatika a bývalého prezidenta vypráví o přelomovém okamžiku lidského života. Dr. Vilém Rieger zastával po
P Ř I P R AV U J E M E :

dlouhá léta funkci kancléře, ale nedávno
o ni přišel a vyrovnat se s tímto pro něj
není lehké.
Režie: Václav Havel
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Eva
Holubová, Vlasta Chramostová a další
Vstupné 42 Kč

Q

93 minut

Přístupno

Q

18. 5. středa v 18.00 hod.

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Kriminální thriller 2010, české titulky
Russell Crow má 72 hodin na to, aby
zachránil to nejcennější ve svém životě.
Režie: Paul Haggis
Hrají: Russell Crow, Liam Neeson, Olivia
Wilde a další
Vstupné 49 Kč

Q

122 minut

Q
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Přístupno od 12 let

22. 5. neděle v 18.00 hod.

KRÁLOVA ŘEČ
Film Velká Británie, Austrálie 2010, české
titulky
Po smrti svého otce, anglického krále
a skandální abdikaci strýce je Bertie, který
celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím IV. Británie stojí na prahu 2.světové války a zoufale potřebuje silného vůdce.
Režie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 5. Koncert pod májkou
Náměstí

Q

14.00 hod.

5. 5. Kladení věnců
Hřbitov

Q

17.00 hod.

5. 5. Panorama Osvobozené
divadlo V + W
KD

Q

19.00 hod.

6. 5. Oldies
KD

Q

21.00 hod.

17. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD, vinárna Q 16.30 hod.
20. 5. Oldies
KD Q 21.00 hod.

ZÁMEK
Březnice
Zámek Březnice o t e v ř e n denně mimo
pondělí od 9 do 16 hod.
Galerie L. Kuby o t e v ř e n a denně mimo
pondělí od 9 do 16 hod. a od 13 do 16 hod.

25. 5. středa v 18.00 hod.

Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci květnu o t e v ř e n a do 8. 5. o víkendech od 11 do 17 hod., od 10. 5. otevřeno
denně, mimo pondělí, od 10 do 18 hodin.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ

Beseda: pátek 13. 5., hudební sál, od 19 h.

Vstupné 44 Kč

Q

118 minut

Q

Přístupno od 12 let

Western USA 2010, české titulky
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Herecký
objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za pomstou.
Režie: Ethan a Joel Coenovi
Hrají: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin a další
Vstupné 44 Kč

Q

109 minut

Q

Přístupno od 12 let

29. 5. neděle v 18.00 hod.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Romantická komedie USA 2011, české titulky
Patří kamarádství do postele? Budoucí doktorka Emma a předchozím vztahem zklamaný Adam se po jedné společně strávené
noci rozhodnou pro náhodná setkávání, při
kterých půjde jen o to jedno. Jak dlouho to
může fungovat, je jen otázka času.
Režie: Ivan Reitman
Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher
a další
Vstupné 44 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno od 12 let

Autopohádky (1. 6.), Poznáš muže svých snů,
Útěk ze Sibiře

Dětské představení: 4. 5. v 9 hod. CVRČEK A SPOL.
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.

Večer s rodákem – beseda
s Mgr. Jaroslavem Kopáčkem
ve spolupráci s o.s. Bozeň – Spolkem
rodáků a přátel Březnice

Koncerty:
sobota 7. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV

JAROSLAV HUTKA
úterý 10. 5., hudební sál od 18 hod.
koncert ZUŠ Březnice

Capella Flauta – flétnový soubor
A. Závodský – klavír
sobotu 28. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV

Eva Henychová – kytara
Další akce: sobota 7. 5., zámecký park
OSVOBOZENÍ BŘEZNICE
vojensko-historická akce k 66. výročí konce
2. světové války
pořádá Klub vojenské historie Mirotice
Připravujeme:
neděle 19. 6., synagoga Březnice od 18 hod.

MIŠPACHA
koncert židovské hudby
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. 6 vyjde 31. 5. 2011 – uzávěrka
čísla je 20. 5. 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.

