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Včelařský spolek pro Březnici a okolí

oslaví 100. výročí svého založení
ve dnech 30. – 31. července 2011
v prostorách konventu (v koleji č. 1 – vedle kostela)
PROGRAM:

Slavnostní výroční členská schůze 30. 7. od 13.00 hod
30. 7. od 14 hodin přednáška MVDr. Jana Krabce:
„Včelí produkty a jejich léčebné účinky“
Součástí oslav bude Včelařská výstava
(rovněž v prostorách konventu) spojena s prodejem včelích produktů
a včelařských potřeb.

Doba otevření výstavy:

30. a 31. 7. od 9.00 do 17.00 hodin

Srdečně zveme všechny včelaře a milovníky přírody!

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
přestože školní rok končí, poklid ve škole nenastane.
Právě naopak. Jelikož se nám podařilo získat z dotačního programu Středočeského kraje FROM osmimilionovou dotaci, můžeme realizovat rekonstrukci sociálních
zařízení v objektu základní školy. Celkové náklady na
tuto akci budou ve výši 8 396 593,- Kč. Z uvedeného
výčtu vyplývá, že se mám podaří konečně vyřešit mnohaletý problém této budovy, který nás bude stát necelých 420 000,- Kč z vlastních prostředků. Stavba bude
realizována v průběhu letních prázdnin, a tak se žáci po
prázdninách vrátí již do nového, současné době odpovídajícího prostředí. Zároveň jsme uspěli také se žádostí
na opravu sochy Kalvárie na silničním mostu přes Vlčavu. Náklady na tuto zakázku jsou ve výši 248 600,- Kč.
Město se bude podílet částkou ve výši 12 430,- Kč.
I pro dobrovolné hasiče mám dobrou zprávu. Získali
jsme dotaci na nákup pěti kusů zásahové výstroje
v celkové částce 105 000,- Kč. Spoluúčast města je opět
pouze 5% z celkových nákladů.
Jak jsem přislíbil v minulém vydání Březnických novin, seznámím vás nyní s plánovanými investičními záměry na letošní rok. Některé akce byly již připraveny
v předchozím období a jejich realizace se zahájí v letošním roce. Začátkem tohoto měsíce předáváme staveniště
polikliniky – snižování spotřeby energie. Celkové náklady jsou ve výši 14 460 414,- Kč, z toho podíl města činí
2 321 109,- Kč. Termín dokončení je červen 2012.
A nyní jen ve stručnosti. V letošním roce bude zahájena historická úprava nábřeží v úseku od tenisových kurtů až k Černému mostu, odstranění ekologické zátěže –
„Analýza rizik Kovo“, za získanou dotaci ve výši
1 005 000,- Kč provedeme výměnu oken a novou fasádu
na budově s rejstříkovým číslem č. p. 48. Město se bude
podílet stejnou částkou.

Další akce, které máme připraveny, zmiňuji pouze bodově: komunikace Martinice, výměna oken KD – severní
část, městský rozhlas, sběrný dvůr, oprava fasády č. p. 64,
zateplení a oprava fasády na č. p. 67, rekonstrukce části
chodníku k vlakovému nádraží, rekonstrukce části silnice v ulici J. Švermy, plynofikace kotelny ZŠ, oprava střechy a krovu č. p. 10 - dvorní trakt, dokončení sociálního
zařízení v Konventu, oprava střechy č. p. 6, stavební
úpravy hasičské zbrojnice, zprovoznění kašny na náměstí, nový plot u č. p. 284.
Samozřejmě tímto celkový výčet plánovaných akcí nekončí. Některé jsou teprve ve stádiu „hledání možností“.
Nikdo snad nepochybuje, že se skutečně snažíme záležitosti týkající se našeho města postupně řešit.
O to více nás překvapila reakce některých občanů na
záměr zvýšení bezpečnosti chodců v části Sadové ulice,
od mostu k parkovišti, včetně vyřešení nebezpečného
výjezdu vozidel na hlavní komunikaci. Jedná se o prvotní krok. Následně připravujeme vodorovné značení
chodníku na stávající komunikaci a možnost omezení
vjezdu vozidel nad 3,5 t. Jsem rád, že většina občanů
reagovala kladně. Věřte, že mě potěšilo, poděkování maminky s kočárkem, že se již nemusí při cestě na polikliniku proplétat mezi nákladními auty a přivítala záměr
vyznačení chodníku. Doposud jsou chodci v této lokalitě
nuceni využívat vozovku, protože v této části ulice není
chodník ani na jedné straně vozovky.
Osobně bych si v budoucnu dovedl představit i variantu vytvoření „klidové zóny nábřeží“ s lavičkami a vhodným mobiliářem, obdobně jako je zrealizováno nábřeží
v Příbrami.
Jelikož je před námi období zasloužených letních dovolených, přeji vám všem krásné počasí, osobní i rodinnou
pohodu a vše dobré.
Jiří Štěrba, starosta
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Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 14. 6. 2011
I. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. a) kupní smlouvu na nově vytvořené pozemky mezi Městem
Březnice a p. B. B.a D. B. ve prospěch města v částce
3 726,-Kč dle přílohy.
b) kupní smlouvu na původní a nově vytvořené pozemky
mezi Městem Březnice a p. B. B. ve prospěch města v částce 5 440,- Kč dle přílohy.
c) směnnou smlouvu na původní a nově vytvořené pozemky
mezi Městem Březnice a firmou Canadensis s.r.o. s dorovnáním v částce 9 199,- Kč ve prospěch města Březnice dle
přílohy.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.
Pro: 13 proti: 2 (Doul, Motáň) zdržel se: 1 (Pinkava)
2. Stanovisko města ohledně žulových kostek v ul. Hlubyňská,
uvedené v prohlášení pro SÚS p.o. Benešov ze dne 13. 6.
2011.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
3. Nejvýhodnější nabídku firmy UNIKO PÍSEK, s.r.o. v celkové
ceně 6 997 161,- Kč (cena bez DPH) na akci ,,ZŠ Březnice stavební úpravy sociálního zařízení - 2. etapa část B a C“.
Celková cena na akci včetně DPH je 8 396 593,- Kč a podíl
města Březnice je 5%, tedy 419 829,65 Kč včetně DPH.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul)
4. Výsledek výběrového řízení na TDI na akci ,,ZŠ Březnice stavební úpravy sociálního zařízení - 2. etapa část B a C“.

Nabídku ve výši 63 468,- Kč včetně DPH podal Ing. Jaroslav
Shrbený, Bohutín.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
5. Nejvýhodnější nabídku firmy RIOS Příbram s.r.o. v celkové
ceně 12 050 345,- Kč (cena bez DPH) na akci ,,Poliklinika
Březnice - snižování spotřeby energie“. Celková cena na akci
včetně DPH je 14 460 414,- Kč.
Spoluúčast na akci je: Podpora z FS - 11 464 900,- Kč včetně
DPH.
Dotace z SFŽP ČR - 674 405,- Kč včetně DPH
Podíl města Březnice - 2 321 109,- Kč včetně DPH
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul)
6. Výsledek výběrového řízení na TDI na akci ,,Poliklinika
Březnice - snižování spotřeby energie“. Nabídku ve výši
168 000,- Kč včetně DPH podal Ing. Jaroslav Shrbený, Bohutín.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
7. Zadat veřejnou zakázku na akci socha ,,Kalvárie“ ak. sochaři
- restaurátorovi Petru Dufkovi, Mladá Boleslav za cenu
248 600,- Kč včetně DPH. Podíl spoluúčasti města Březnice
je 5% , což činní částku ve výši 12 430,- Kč včetně DPH.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0
Jiří Štěrba v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Bartoníček Stanislav v.r.
Vácha Roman v.r.

Město Březnice, SK Březnice 1918
a Pivovar HEROLD Březnice
Vás srdečně zvou na

„Setkání s Březnicí u Zlína“
setkání proběhne v sobotu 2. 7.
na stadionu v Březnici.

2011

Program:
od 13 hodin • sportovně pivní soutěže pivovaru HEROLD
• oslava 505 let od založení pivovaru
od 17 hodin • prestižní fotbalové utkání

SK Březnice 1918 – SK Březnice u Zlína

letní zábava před tribunou
hraje hudební skupina GOLF (vstupné na večerní zábavu 70 Kč)
od 21 hodin •

V případě nepříznivého počasí bude taneční zábava přesunuta do KD Březnice.
Těšíme se na Vaši účast!!!
Město Březnice, HEROLD Březnice, VIVA spol. s r.o., Ž-Trans, 1. březnická komunální, Auto VANDOL, Zelenina OPL, Blatenská tiskárna
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100 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU PRO BŘEZNICI A OKOLÍ
V letošním roce vzpomene Základní organizace Českého svazu včelařů svého stoletého výročí. Marně bychom
zřejmě hledali, kdo spolek zakládal, stejně tak i přesné
datum založení. Kde máme doklad, že to byl rok 1911
a ne 1910, nebo 1905? Úplně jistí si nejsme a doklad
zatím hledáme. Co však je nepochybné, že na Březnicku
bylo již ve druhé polovině 19. století mnoho zkušených
a úspěšných včelařů. Zúčastňovali se výstav v Příbrami,
Blatné i jinde. V obou těchto městech byl včelařský spolek založen již v roce 1881. Stěžejním dokladem, že spolek vznikl v roce 1911, byly oslavy v roce 1936. Slavilo
se 25 let od založení spolku, proto jeho zakladatelům
byly předávány čestné diplomy. Pokud by se i tento fakt
zdál nedostatečný, víme, že již v roce 1913 bylo v Březnici založeno Družstvo pro chov drobného užitkového
zvířectva. Mělo tři odbory: drůbežnický, králíkářský
a včelařský. Včelaře v družstvu zastupoval jednatel včelařského spolku. Ze stejného roku máme i zprávu o výroční členské schůzi, kde se hodnotil uplynulý rok 1912.
Po letech v roce 1991 slavil spolek 80 let své činnosti.

Tehdy byla připravena pěkná včelařská výstava. Takže
ze všech uvedených skutečností lze vyvodit, že spolek
byl se vší pravděpodobností založen v roce 1911. Podrobnosti o stoletém jeho vývoji uvádím v historii spolku
a včelaření na Březnicku. Knížečka je připravena k vydání. 0bsahuje několik příloh, seznam současných členů
spolku a funkcionářů, dává nahlédnout do života organizace, jejíž členové se snaží zachovat v přírodě velice
ohrožený druh. Je smutnou skutečností, že ubývá jak
včelařů, tak i počtu včelstev. Úkolem výstavy ke stému
výročí založení včelařského spolku bude seznámit veřejnost s rozsáhlou problematikou chovu včel, zároveň
ukázat, že včelí produkty jsou pro zdraví člověka velice
důležité.
30. a 31. července letošního roku bude možné v době
od 9.00 do 17.00 hodin navštívit v konventu (vedle kostela) včelařskou výstavu a 30. července ještě navíc
od 14.00 hodin přednášku MVDr. Jana Krabce Včelí
produkty a jejich léčebné účinky.
PhDr. Jaroslav Kozlík

SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e

55. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ ORGANIZACE
V srpnu letošního roku oslaví Základní organizace SPCCH
Březnice 55. výročí od svého založení. Dne 27. srpna 1956
byla na ustavující schůzi založena p. Zralým a p. Kolářem Základní organizace invalidů /ZOI/ v Březnici. Jejich hlavní náplní práce bylo pomoci tělesně postiženým a sociálně slabým občanům z Březnice a okolí. Na členské schůzi dne
25. září 1956 byl zvolen první výbor organizace v tomto složení: předsedou zvolen p. Kolář Alois, místopředsedou p. Zralý.
Členové výboru: Kůrka Jan, Švec Josef a Moudrý Jan.
Později při ZOI vznikly i tyto kroužky: pěstitelský, diabetiků a Klub mladých. Pěstitelský kroužek vznikl v roce 1960,
zanikl v roce 1973. Členové pěstovali heřmánek a další byliny
které odevzdávali do výkupu. Kromě bylin sbírali a odevzdávali i druhotné suroviny. Diabetický kroužek a Klub mladých
vznikly v roce 1971. Klub mladých byl v roce 1979 rozpuštěn.
Během dalších let se vystřídalo ve výboru i v dalších funkcích
mnoho našich spoluobčanů. Ve vedení kroužků například:
J. Kůrková, V. Lipanský, J. Šperer, F. Nekl, J. Vaněk, J. Bimr,
R. Dušková, R. Hrabík a další. Zasloužilým a dlouholetým
předsedou byl pan Ludvík Kindlman, místopředsedkyní paní
M. Nováková, jednatelkou paní Tillmanová a o kulturní vyžití
se vzorně staraly paní Pancová a paní Ptáčková. Kronikářem byl
Jiří Kovář. Děkujeme všem jmenovaným, ale i ostatním, za jejich nezištnou a obětavou práci. Většina již není mezi námi, ale
jsou zde jejich rodinní příslušníci a přátelé, kteří si na ně
s námi rádi vzpomenou.
ZOI poskytovala svým členům především ortopedické pomůcky, přidělovala poukazy na rekreace, pořádala pro své členy
odborné přednášky, besedy a promítání filmů a spolupracovala
ve městě s ostatními organizacemi. Velké oblibě se těšily poznávací zájezdy po naší vlasti, zájezdy do Německa a Rakouska, návštěvy divadla v Příbrami, také v Plzni a v Praze. Někteří využívali legitimace od MěNV v Březnici na slevu vstupného
do místního kina.
V roce 1992 dochází k reorganizaci Svazu invalidů, kromě jiného se změnil i název organizace na Sdružení zdravotně
postižených. Od roku 2002 se organizace přejmenovala na
Svaz postižených civilizačními chorobami /SPCCH/. Je to
občanské sdružení s členy trvale postiženými závažnými civili-

začními chorobami, pomáhá rozvíjet léčebnou a sociální rehabilitaci nejen dospělých, ale i dětí. Na našem okrese svaz řídí
Komunitní centrum Příbram. Spolupracujeme s OV SPCCH,
OV STP, s centry zrakově a sluchově postižených v Příbrami.
Od roku 2005 je předsedkyní březnické organizace SPCCH
paní Vlasta Forejtová, místopředsedkyní paní Marie Konvicová, ta je také pověřena prací kolem rekondic a ozdravných pobytů. Obě jmenované zastupují naši ZO při jednáních v Příbrami. Pokladní vykonává paní B. Vejšická, jednatelku paní J. Vondrášková, kulturním referentem je paní J. Placáková, v současné době jí pomáhá paní Feitová. Další členka výboru, paní
B. Kapounová, zastupuje základní organizaci na OV Sluchově
postižených. Tělesně postižené zastupuje na OV STP paní
V. Ježková.
Kroniku vedla od r. 2005 do r. 2006 paní R. Sedláková.
Od roku 2007 ji vede paní J. Štefanová.
V revizní komisi pracují paní J. Krylová, paní V. Ježková
a paní M. Vitvarová. Pro výbor pracují úsekoví důvěrníci.
Hlavní náplní základní organizace je i nadále pečovat o zdraví členů prostřednictvím ozdravných pobytů a rekondic a starost o kulturní vyžití členů. Důležité informace naleznou členové, ale i starší občané města i nadále v březnických novinách,
ve vývěsní skříňce na domečku a v neposlední řadě si je vyslechnou i na členských schůzích. V současné době má základní
organizace 395 členů. Kdo máte zájem, přijte mezi nás, těšíme se na Vás.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová

BLAHOPŘÁNÍ
V pondělí 13. června 2011 oslavila
85. narozeniny
paní Jarmila Krajmerová .
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
jí do dalších let přeje rodina.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Městská police

Z činnosti městské policie

Služba Městské policie je někdy tak
napínavá, že televizní horory jsou proti
tomu slabý odvar. Tentokrát se totiž
dramata odehrávají v našem městě, na
ulicích, po nichž denně chodíme a týkají
se lidí, které osobně známe.
Například 2. 6. jsme dostali telefonické oznámení, že
v pečovatelském domě chce paní J. V. spáchat sebevraždu. Naštěstí informace přišla včas, neš astná paní se dostala do rukou odborných lékařů a jejího psa, dalmatina, jsme zatím převezli do psího útulku ve Volenicích.
21. 5. ve dvě hodiny po půlnoci jsme zklidňovali problémového návštěvníka diskotéky, který obtěžoval mladé dívky a byl agresivní i vůči ostraze. Opilý P. P. nereagoval na výzvy hlídky Městské policie a opakovaně shazoval jednomu ze strážníků čepici. Jak to dopadlo? Mladý muž skončil na záchytné stanici Příbram.
O hodinu později byla na stejné místo přivolána rychlá záchranná služba, která s podezřením na otřes mozku odvezla do nemocnice pana Z. Co se přesně uvnitř
kulturního domu událo, se nadále vyšetřuje.
Další květnové a červnové události už byly naštěstí
klidnějšího charakteru. Kromě běžných kontrol bezpečnosti v ulicích a parkování jsme 4. 5. na dětském dnu
v Chrástu a také 7. 5. v Březnici na Stráži prezentovali
ukázky naší výstroje, zadržení pachatele a tentokrát
naštěstí pouze pro obveselení dětí jsme také pouštěli
houkačku.
Miloš Nusl
velitel MP Březnice

Z MĚSTA

7-8/2011

SŇATEK v Březnici uzavřeli
11. 6. 2011 - zámek Březnice
Robert Hanžl, Praha
Sidonie Langová, Ořech

Významné životní výročí oslavili
Jarmila Krajmerová, Březnice 132 (85 let)
Anna Beranová, Březnice 480 (99 let)
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VZPOMÍNKY
Dne 16. 7. 2011 uplyne 10 smutných
let od úmrtí pana Aloise Kubíka.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami
Dne 20. 8. 2011 uplyne smutných 5 let,
kdy nás navždy opustila paní Anna Sýkorová
z Březnice.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova

Česká spořitelna, a. s. pobočka v Březnici
oznamuje svým klientům změnu telefonního čísla
956 730 310, 956 730 311, 956 730 312

SRDEČNĚ ZVEME
Foto F. Otta

PODĚKOVÁNÍ
Členové Sboru dobrovolných hasičů města Březnice si tímto dovolují poděkovat bývalé starostce
města Březnice paní Krajmerové
a zastupitelům města Březnice
za poskytnutí příspěvku na zhotovení repliky
hasičského historického praporu.
Tuto repliku praporu jsme slavnostně převzali
od starosty města Březnice pana Štěrby
při hasičských závodech „O pohár starosty města
Březnice“ dne 11. června 2011. Děkujeme.

Občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice, pořádá při příležitosti březnické pouti v sobotu
dne 30. července 2011 pravidelné setkání, jehož
dopolední část proběhne od 9.30 hodin v Konventu.
V průběhu dopoledne bude podána zpráva o činnosti sdružení,
účastníky přivítá starosta Březnice pan Jiří Štěrba, součástí
programu bude přednáška PhDr. Jaroslava Kozlíka o včelařství. Dostatek prostoru bude dán neformálním setkáním účastníků.
Na dopolední setkání v Konventu naváže oběd, který zájemcům
nabídne nedaleká restaurace hotelu Vlčava.
Odpoledne bude od 15 hodin u zámku koncert salonního orchestru z Prahy, který přednese známé skladby z druhé poloviny 19. a z počátku 20. století.
Setkání je otevřeno všem březnickým občanům i přespolním
návštěvníkům našeho města.
MUDr. Jiří Beran
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FARNOST

Římskokatolická farnost Březnice
oznamuje:

V neděli 31. července 2011
oslavíme ve farním kostele
svatého Ignáce a Františka Xaverského

březnickou pou,
přičemž bohoslužby se budou konat takto:

Ranní poutní mše svatá bude v 8 hodin.
Slavná poutní mše svatá bude v 10 hodin.
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BIŘMOVÁNÍ V BŘEZNICI
Dne 29. května to v Březnickém kostele nezvykle ožilo.
Na 10 hodinu přijeli také věřící z okolních farností, aby
se mohli zúčastnit velké církevní události. Tou bylo přijetí svátosti biřmování.
Během bohoslužby, kterou celebroval českobudějovický
biskup Mons. Jiří Paour, OFMCap. Svátost biřmování
přijalo 17 věřících, kteří se na tuto událost připravovali
pod vedením jáhna Jana Mikeše po dobu půl roku.
Celá bohoslužba proběhla ve slavnostním duchu
a všichni účastníci odcházeli duchovně obohaceni.
Martina Vojířová, Zalužany

Všechny srdečně zveme k účasti na bohoslužbách!

Slavnost 1. svatého přijímání
V kostele sv. Ignáce a Františka Xaverského byla dne
5. června 2011 velká slavnost. Šli jsme poprvé ke svatému přijímání. Bylo nás šest dětí. Na tento velký den
jsme se pečlivě připravovali 3 měsíce s panem jáhnem
Janem Mikešem. Přijmout poprvé svátost eucharistie je
pro nás něco výjimečného a důležitého. V této svátosti
je přítomen sám Ježíš Kristus. „Blahoslavení, kdo jsou
pozváni k večeři Beránkově.“
Děkujeme za přípravu a krásnou mši.
Děti ze skupiny J. Mikeše
Mše svatá s udělením svátosti biřmování v kostele sv. Ignáce
Foto F. Slaník

Vážení občané města Březnice a přilehlého
okolí, s radostí a vděčností Bohu
si Vám dovoluji oznámit:

Foto F. Slaník

V sobotu 25. června 2011
v kostele Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích jsem přijal
z rukou českobudějovického biskupa
Mons. Jiřího Paoura, OFMCap.
kněžské svěcení.
Svou první mši svatou v Březnici budu sloužit
v kostele svatého Ignáce a Františka Xaverského
v neděli 3. července 2011 v 9.30 hodin
P. Jan Mikeš

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Jiřímu Krůtovi za krásný článek
se vzpomínkou na pana Ludvíka Fürsta k jeho nedožitým
100 letům uveřejněný v červnových BN.
Velmi nás to potěšilo a ještě jednou děkujeme.
Jménem celé rodiny Jana Opletalová roz. Fürstová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Na jasnou otázku by měla být jasná odpově
Čtenář minulého čísla Březnických novin nemusí mít zcela
jasno po přečtení titulku Výpis z usnesení ZM ze dne 12. 4.
2011 č. 110412/16. Na straně 2 novin je uvedeno usnesení, ale
je to Usnesení, které se týká 5. veřejného zastupitelstva dne
17. 5. 2011. K němu se snad zmíněný Výpis vztahuje lépe, protože bod I/2 se týká toho, že zastupitelstvo města bere na vědomí odpovědi na otázky MUDr. Berana vypracované kontrolním výborem a odborem správy majetku uložené výpisem
z usnesení ZM ze dne 12. 4. 2011 č. 110412/16.
Jak to tedy bylo? Na dubnovém zastupitelstvu jsem předložil soubor otázek vztahujících se k případné revitalizaci centra
Březnice. Tyto otázky měly být zodpovězeny na květnovém
zastupitelstvu. Smyslem otázek a odpovědí mělo být to, aby se
objasnilo, zda z případné akce nevzniknou pro město nějaká
rizika ekonomického rázu. Jak čtenář snadno pozná, na jasné
otázky jsou dány nejasné odpovědi, z nichž se o skutečném stavu mnoho dozvědět nelze.
Příkladem je hned odpově na otázku první tážící se na současný stav sítí pod Náměstím v místech, kde se předpokládají
povrchové úpravy. Z odpovědi není zřejmé, v jakém stavu sítě
skutečně jsou. Nedá-li se to zjistit jinak, pak by bylo nutno
provést studii stavu sítí, aby se předešlo případným komplikacím v průběhu prací, které by navýšily cenu stavby.

Nemá smysl zde rozebírat odpovědi jednu po druhé, většinou jsou to formulace nejasné, by se tváří rádoby fundovaně.
Za pozornost přeci jen ještě stojí odpově na moji otázku č. III
zaměřenou na financování nemalého podílu města na revitalizaci. Odpově zní: „Toto rozhodnutí je v kompetenci ZM“.
O čem však by mělo zastupitelstvo rozhodovat se čtenář nedozví. Žel, obdobně je to i u jiných odpovědí.
Většina zastupitelů města byla s tímto literárním dílem Ing.
J. Melichara zřejmě spokojena a klidně vše vzala na vědomí.
Čtenář BN asi sotva bude tak bohorovný.
Na téže čtvrté straně červnových BN je také text nadepsaný
„Výsledek šetření podnětu“. Tento příspěvek neobsahuje žádné datum, dle něhož by se čtenář mohl zorientovat v tom, kdy
se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnětem měl zabývat. Čtenář se tedy může zcela mylně domnívat, že je to záležitost čerstvá. Opak je však pravdou. Text patří již do nedávné
historie. Otázkou pak je, proč je text veřejnosti předkládán až
nyní? Navíc to zjevně není celý text, ale jen jeho část. Otázkou
také je to, zda pod textem uvedený Mgr. Pavel Herman o uveřejnění tohoto fragmentu byl informován a zda s tím takto souhlasil. Záplava zmiňovaných paragrafů snad má vzbudit dojem,
že je přeci vše v nejlepším pořádku, leč „hlava a pata“ tomu
chybí.
MUDr. Jiří Beran

DIAKONIE BROUMOV ,
občanské sdružení
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem
občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při
této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu,
abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou
odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že se naše spolupráce
bude rozvíjet i v příštích letech.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany
v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni.
V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti
a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením
certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem,
třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích
potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“. Bližší informace o naší činnosti najdete na www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.
PhDr. Vítězslav Králík
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Takto se chovají někteří …

Uzávěrka
BŘEZNICKÝCH NOVIN

… a takto vandalové.

Foto A. Fürst
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ČERVENEC
1. 7. 1850 zahájil v Březnici činnost kolegiální soud (před 161 lety)
2. 7. 1859 přihnala se bouře s krupobitím a zničila kolem Březnice úrodu,
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Městské muzeum
v Březnici
Náměstí 11

zvláště řepku (před 152 lety)

Tel.: 318 403 177
galerie@breznice.cz

4. 7. 1653 březničtí židé žádali vydání židovského chlapce, který utekl k Jezu6. 7. 1802

8. 7. 1934
10. 7. 1644
17. 7. 1863
25. 7. 1859
30. 7. 1897

itům a chtěl se dát pokřtít (před 358 lety)
uzavřena smlouva s březnickým varhanářem Janem Kochem o stavbu varhan k sv. Rochu, stály 548 zlatých a byly dokončeny do Velikonoc roku 1803 (před 209 lety)
odhalena na zámku pamětní deska básníku Jaroslavu Vacku – Kamenickému (před 77 lety)
položeny základy kaple sv. Rocha na hřbitově (před 367 lety)
schváleny stanovy Spolku pro střelbu a zábavu v Březnici
(před 148 lety)
naposledy konán v Březnici starý zvyk – shazování kozla z věže
(před 152 lety)
po prudkých deštích protrhaly se hráze rožmitálských rybníků
a Vlčava se rozvodnila (před 114 lety)

SRPEN
2. 8. 1903 byl slavnostně otevřen nový sál hotelu Musil (před 108 lety)
3. 8. 1940 město Březnice se zúčastnilo výstavy „Budování Prácheňska, která
5.
10.
12.
14.

8.
8.
8.
8.

1866
1422
1646
1421

16. 8. 1857
25. 8. 1852
27. 8. 1873
28. 8. 1599
31. 8. 1862

byla v Písku (před 71 lety)
přitáhli do Březnice Prušáci (před 145 lety)
dobyta a vypálena husitská Březnice katolickými pány (před 589 lety)
nocoval v Březnici císař Ferdinand III (před 365 lety)
zemřel Petr Zmrzlík ze Svojšína, přední vůdce husitů a přítel Mistra
Jana Husa, majitel březnického panství (před 590 lety)
ustanoven okresním lékařem MUDr. Hanuš Jurenka (před 154 lety)
objevila se na obloze kometa (před 159 lety)
vypukl v Bubovické ulici oheň a požár zachvátil polovinu města (před
138 lety)
byl Petr Vok z Rožmberka v Březnici na křtinách (před 412 lety)
konána první valná hromada „Březnické záložny“, při níž bylo vyhlášeno heslo: Rovnoprávnost a spravedlnost (před 149 lety)

Čerpáno z Březnických kulturních přehledů.

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

GALERIE LUDVÍKA KUBY
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 jihočeskými motivy.
O T E V Ř E N O : květen, září
červen, červenec, srpen

úterý – neděle
úterý – neděle

9 - 12
9 - 12

13 - 16 hodin
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
S E Z Ó N N Í V Ý S TAVA : „Emil Frei – kresby a pastely s nejen březnickými motivy“
Výstavní sál zámku Březnice 1. července – 31. července 2011. Zahájení výstavy bude v pátek 1. července v 17.00 hodin.

„Aleš Procházka – obrazy a grafiky“
Výstavní sál zámku Březnice • 5. srpna – 4. září 2011
Figurální východiska i plošnou geometrii představí výtvarník se smyslem pro vizuální zkratku, skvělý grafik, nenápadný, ale
přímý člověk - Aleš Procházka. Výstavu zahájí v pátek 5. 8. v 17 hod. ředitelka Galerie Františka Drtikola v Příbrami Hana Ročňáková.
Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice, Březnice 24. Rezervace vstupenek na tel. 318 403 177, 724 996 684. E-mail: galerie@breznice.cz, kultura@breznice.cz
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BŘEZNICE PŘED 100 LETY ...
„V. Adresář města Březnice 1911“ – František Konečný
Velkostatek
Allodiální panství Březnice. Majitel: Hanuš hrabě Pálffy z Erdödů, svobodný pán
z Újezda, c. k. komoří a majitel velkostatků Merklína a Hradiště, bytem v
Březnici. K panství březnickému náleží
zámek, 7 dvorů a 3 myslivny. –
Úředníci velkostatku.
Jan Žák, ředitel ústřední kanceláře. –
Josef Nevrla, hospodářský ředitel. –
František Jakš, důchodní. – Alois Padovec, správce. – Jaroslav Kopečný, správce.
– Ludvík Bernard, kontrolor. Antonín
Beneš, skladník. – Jan Tacheci, hospodářský správce ve Zlivě. – František Štěpán, hospodářský správce v Sochovicích.
– Antonín Drazdík, hospodářský správce
ve Vacíkově. – Albert Svatoš, lesmistr ve
Vacíkově. – Hynek Naxera, lesní v Holandru (Dobrá Voda). – Bedřich Gut, lesní ve
Slavětíně. – Adolf Nejedlý, lesní adjunkt.
Jaroslav Žák, lesní praktikant. – František Jílek, sládek. – Alois Padovec, podstarší. Josef Mrkvička, lihovarník. – Ma-

těj Kubát, zámecký zahradník. – Leopold
Korecký, cihlář.
Průmyslové závody
Zámecký pivovar hraběte Palffyho.Sladovna společenského pivovaru pražských sládků v Bráníku. –
Lihovar Hanuše hraběte Palffyho z Erdodu. –
Mlékárna v Březnici, pobočka Radlické
parní mlékárny na Smíchově (generální
ředitel J. Kirschner). –
První jihočeská továrna na margarin
a margarinové máslo v Březnici. –
Výroba hospodářských strojů Josefa Štolby v Březnici. –
Josef Šedivý, strojnictví. –
Kamenné lomy Václava Bláhy v Březnici. –
Mlýn a pila Jana Kotta. –
Cihelna Hanuše hraběte Pálffyho
z Erdödu. –
Cihelna J. Vojáčka. –
Alena Heverová

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

ČERVENEC

SRPEN

Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
- Dokavá lidé ještě neznali sekati obilí kosama, muselo se
všechno žíti srpy. Hospodář najal žence, muže i ženské na žně.
Do našeho statku chodívali někteří žíti bez říkání i z Mirovic.
Tenkráte nestyděli se za tuto práci lidé i ze zámožnějších tříd.
Bývalo ženců kolikráte i přes dvanáct. Přivedli sebou i děti,
které ovšem musela hospodyně živiti s ostatními. Tehdy byli
lidé na venkově živeni prostě sice, ale vydatně, takže byli tělesně vyvinuti, zdraví, silní a z práce si mnoho nedělali.
- Čásně ráno před východem slunce již se muselo jíti na pole;
snídani jim tam přinesli a teprve večer se chodilo domů.
V poledne odešly ženské, které si musely doma podojiti krávy.
Domácí děvečka – staršinka šla před polednem domů ukliditi
dobytek, pak sebou vzala do nůše oběd pro žence.
- Když se žalo žito, nedávalo se žádné pivo – rovněž při žatí
ovsa. Pouze voda byla přinesena žencům k občerstvení. Teprve
při žatí pšenice poskytnuto bylo pivo k odpolední svačině. Dopoledne pouze voda. Pokud žali pšenici, pekla hospodyně pro
žence buchty z bílé mouky. Při ječmeni a ovsi již ne. Nedostávali ženci ve všech statcích pivo, pouze jenom někde a teprve
po čase počali postupně i jinde pivo poskytovati.
- Na žatí obilí si nejvíce stěžovali mužští, poněvač museli býti
ustavičně sehnuti. Proto měli někteří uvázané na kolenou „polštáře“, aby klečíce, neroztrhali kalhoty. Když žence boleli tůze
ruce, měli „vychytané“, zavazovali si na ně „vychytávek“ – rostlinku. Za parných dnů nebyla to snadná práce, když museli býti
žence stále sehnuti, krev se „sháněla“ do hlavy, pot se řinul
z celého těla.
- Pracující toužili po ochlazení. Bylo-li úplné bezvětří, věřili,
pomohou-li si kaménky, že přivolají větérek: Převraceli devět
kamínků a říkali: „Vyjdi větříčku z domečku!“.

Mlhy na lukách, potocích a řekách zvěstují trvalé počasí.
Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
- Doklidilo-li se poslední obilí, pekávaly hospodyně za nějaký
čas pro všechny pracující „obžínky“. Byly to na velikém pekáči
upravené měchury z bílé mouky, hojně povidly a tlučeným slazeným mákem plněné, na povrchu silně tlučeným mákem posypané a pocukrované. Každý ze ženců obdržel jeden obžínek,
byl-li cizí, ještě bochník. Zakončení žní nazýváno „dožínky“.
„Dožinková“ muzika bývala některou neděli, ve dvorách mívali „merendu“.
- Hned po žních nastalo pilné mlácení cepy na semena, i do
mlýna. Mimo to musela se oddělávati robota. Kolikráte se mlátilo večer při lucerně a ráno před východem slunce.
- Žatí obilí se v našem kraji dosti dlouho udržovalo. Počalo se
už kosama sekati a ještě někteří hospodáři nepřestávali žíti
srpy. První léta i tam, co již používali kos, nechávali pšenici na
srpy, aby se tolik klasů nerozcuchalo a zrní nevyšlapalo. Při
sekání žita používalo se pružinek na kosiš atech upevněných.
Byl to kousek tenké smrkové větévky (prut) od kosištěte nad
kosu vedený, který usekané žito přiháněl. Jarní obilí se tím
sekati nemohlo, sice by se „cuchalo“. Hlavně na ovsy používána
byla hrabice s „rožněmi“(pruty). První mlátičku zakoupili společně František Košta č. 9, Václav Bidlo č. 11, a Šebek č. 13.
Když nastaly žentoury, zakoupil si ho v Plíškovicích první Jan
Dvořák.
- Než-li si hospodyně ve vesnicích počaly nakládati vejce pro
zimní spotřebu, sklízívaly je od 15. srpna – svátku Nanebevzetí Panny Marie, říkajíce, že od té doby vydrží po celou dobu
neporušené.
Alena Heverová
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BŘEZNICKÉ KRONIKÁŘSTVÍ (8)
V minulém čísle jsme se přiblížili k době před 2. světovou válkou, k roku 1936. Tímto rokem kronika končí
a následuje dlouhá mezera. Tuto oficielně a povinně založenou kroniku lze považovat za 1. díl. Následuje Pamětní kniha města Březnice, díl 2, 610 stran, je uložená
ve SOkA v Příbrami. Psal ji učitel Josef Štěrba. Kronikářem byl zvolen v roce 1954. Jako 1. díl zřejmě zamýšlel doplnění a pokračování kroniky, která skončila
v roce 1936. Podle informace dcery Josefa Štěrby ThMgr. Aleny Šounové je pravděpodobné, že se ke zpětnému
vylíčení a doplnění předchozí kroniky pro zaneprázdnění nikdy nedostal. Domnívám se však, že úmyslu
„v 1. dílu kroniky zachytiti celou historii od nejstarších
dob až do roku 1948“, což měl být „doplněk městského
muzea umístěného v zámku, ve kterém jsou uloženy
ukázky z nejstarších dob zámku a města“, se plně nevzdal. O čemž svědčí drobná brožurka, vydaná Osvětovým domem v Březnici v roce 1962 pod názvem Několik
slov o Březnici. Má 22 stran, včetně fotografií H. Jora,
obálka je od B. Nebeského. Doplňkem je i přehled událostí na konci války v Březnici, kdy zde J. Štěrba stanul

v čele Revolučního národního výboru. Po válce byl členem MNV. J. Štěrba se narodil v roce 1900 v Tochovicích, zemřel 2. července 1968. Po měš anské škole absolvoval v roce 1919 učitelský ústav v Příbrami. Potom
učil 3 roky na obecných školách na Roudnicku, dále do
roku 1927 na státní měš anské škole na Slovensku
v Košicích. Následoval návrat na měš anskou školu do
Roudnice, Horních Beřkovic do roku 1937 a natrvalo
do Březnice, kde učil matematiku a přírodovědné předměty. Byl členem sociálně demokratické strany, Sokola,
v obecní samosprávě – do roku 1948 finančním referentem, v hudebních a kulturních spolcích, v letech 1941-45
byl vládním komisařem v Boru, Počaplech a Vševilech,
v letech 1940 – 1950 předsedou místní a újezdní školní
rady, pokladníkem muzejního spolku, místopředsedou
Československého Červeného kříže a okrašlovacího
spolku. V únorových dnech se zúčastnil i zasedání ÚRO
v Praze. Kroniku začal psát v roce 1954, zpětně od roku
1948. V kronice jsou pečlivě a pravdivě vylíčeny události.
Pokračování v příštím vydání BN.

PhDr. Jaroslav Kozlík

ŽIJÍ MEZI NÁMI – ThMgr. JAN MIKEŠ
Při příležitosti kněžského svěcení dne 25. června 2011 přinášíme krátký rozhovor s ThMgr. Janem Mikešem, který
působí již téměř rok v březnické farnosti jako jáhen. Mnohým je již po té době znám, ale přesto je vhodné představit
jej širší veřejnosti v krátkém rozhovoru.
Mohl byste, prosím, povědět pár slov o rodině, z níž
pocházíte, a o vaší cestě ke kněžskému svěcení?
Narodil jsem se v roce 1985 ve Vimperku. Bydlel jsem
a vyrůstal v Horosedlech u Čkyně, kde rodiče soukromě
hospodaří na 80 ha. Mám jednoho bratra Jiřího, který
je zemědělský inženýr a pracuje jako projektant pozemkových úprav. Po absolvování základní školy ve Čkyni
jsem vystudoval čtyřleté gymnázium ve Vimperku, kde
jsem také v roce 2004 maturoval. Ve stejném roce jsem
se rozhodl pro kněžství a nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci, což je jednoletý přípravný kurz pro
budoucí bohoslovce. Od roku 2005 jsem studoval na
Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Studium jsem ukončil v roce 2010 a byl jsem promován
Magistrem teologie. V září téhož roku jsem byl
v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše vysvěcen na
jáhna a ustanoven ke službě ve farnosti Březnice, kde
jsem působil již od července jako pastorační asistent, a
kde působím dosud.
Jaký je váš názor na duchovní oblast v naší současné společnosti?
Jsem mile překvapen a jsem rád, že při mnohých rozhovorech s různými lidmi, se kterými se setkávám, na
nich vidím, že jsou otevření hlubším a složitějším otázkám, že nejsou povrchní. Za posledních dvacet let, kdy
se ze vzdělávání a oficiálního života společnosti ztratila
ateistická propaganda, se lidé, jejich názory a pohled na
svět, zvláště u mladší generace, skutečně proměnily. Církev začíná být vnímána jako přirozená součást společnosti a regulérní partner dialogu. Dnes se opravdu velmi zřídka setkám s člověkem, který o sobě prohlásí, že
je ateista a nebo, že nevěří vůbec v nic. Spíše o sobě většina lidí řekne, že v něco věří, že něco musí být. Mým

cílem a posláním je
ukazovat těmto hledajícím,
že
toto
NĚCO je ve skutečnosti NĚKDO! Že je
to živá osoba. Kristus, který je má rád,
kterému na nich záleží a který chce pro
ně dobro.

Jaké jsou zkušenosti z téměř ročního působení
v Březnici ?
Je velikým štěstím pro každého člověka, když to co
dělá, ho zároveň i baví. Já jsem své celoživotní poslání
našel v práci v církvi. To je práce pro Boha a pro lidi.
Kromě typických pastoračních povinností, jako jsou bohoslužby, křty, svatby, pohřby nebo výuka náboženství,
zaberou hodně času různá setkání a rozhovory. Pokud
mohu, snažím se každého povzbudit, nasměrovat nebo
pomoci i prakticky. Samozřejmě nejsem všemocný a nemám a ani nemohu mít řešení na všechno. Ale lidé jsou
rádi, že je tu někdo, kdo na ně vůbec má čas, kdo je
vyslechne, poradí, kdo jim pomůže hledat odpovědi na
otázky. Pro všechny bez rozdílu, protože práce duchovního, to neznamená jenom věnovat se věřícím, kteří chodí do kostela. Při nejrůznějších příležitostech se potkávám i s lidmi, kteří do kostela nechodí a k církvi se nehlásí. Mám radost z každého setkání s lidmi a doufám,
že oni jsou obohaceni setkáním se mnou alespoň stejně
tak, jako já se cítím obdarován setkáním s nimi.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran
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Dětský den 2. MŠ na Stráži Foto F. Slaník

Den dětí MC Pampeliška Březnice - 5. 6. 2011 Foto F. Slaník

Den dětí - Obec Baráčníků Foto F. Slaník

Slavnostní biřmování - kostel sv. Ignáce

Foto F. Slaník

Dětský den v Počaplech

Koncert v Synagoze Foto Městská knihovna
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Soutěž „O pohár starosty města Březnice“ Foto F. Slaník

Slavnostní předávání praporu Foto F. Slaník

Soutěž „O pohár starosty města Březnice“ Foto F. Slaník

Chyte vlny - neckiáda 11. 6. 2011

Foto F. Slaník

Chyte vlny - neckiáda 11. 6. 2011

Foto F. Slaník
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
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

ČERVENEC - SRPEN 2011
Herna pro rodiče a děti pondělí
až pátek 9 – 12 hod.
Kroužky a kurzy budou pokračovat opět od září – října 2011
25. 7. – 7. 8. 2011 bude herna
zcela uzavřena – čerpání dovolené
VEŠKERÉ FOTOGRAFIE Z AKCÍ MC NALEZNETE na
www.rajce.net - uživatel mcpampeliska (např. Den dětí,
Neckiáda, …)

Mimořádné akce v červenci a srpnu
19. 7. Výlet do Mačkova
• výlet vláčkem do rehabilitačního zařízení Mačkov
s návštěvou bazénu. Odjezd v 9.21 hod. z vlakového nádraží Březnice, zpět ve 13.46 hod.

Sportovní klub Jan Kott pro Vás připravuje již

III. HEROLDIÁDU
aneb rozlouèení s prázdninami
ve velkém stylu
EGYPTA
Tento ročník se s námi můžete vydat
na dobrodružnou výpravu do země písku,
slunce, pyramid, faraonů.
Do země opředené záhadami a mýty,
do země krokodýlů i mumií,
do země boha Rea – do bájného Egypta.

Setkáte se s královnou Kleopatrou, s Ceasarem,
ale také s Asterixem a Obelixem.
Inspirací pro tvorbu vašich kostýmů Vám může být
film „Asterix a Obelix – Mise Kleopatra“
nebo „Asterix a Obelix – Olympijské hry“.
Zhruba v polovině srpna proběhne
na březnickém stadionu výtvarná dílna.
Výrobky se budou prodávat na Heroldiádě
a výtěžek bude věnován dětské fotbalové přípravce.

VIII. Letní divadelní dílna
• již osmý ročník tradičních divadelních dílen pořádaných ve spolupráci s Divadlem Kapsa Andělská hora.
Proběhne ve dvou turnusech: 25. 7. - 31. 7. 2011
a 1. 8. - 7. 8. 2011
V těchto dnech bude herna uzavřena!

15. - 19. 8. Škola šermu – Jablko sváru
• bohové, hrdinové a bájná zvířata - to vše čeká na dobrodruhy na cestě za slávou. Akční zábava z poutavého
prostředí starořecké mytologie pro děti od 8 do 12 let.
Ve spolupráci s městem Březnice, Rosenthal o.s.
a K.G.B. o.s..Více informací na www.mcpampeliska.cz,
www.rosenthalci.cz .
Připravujeme na září: břišní tance, cvičení s dětmi

Jak jsme na stadionu SK
Březnice slavili den dětí?
Přece s princeznou Zlatovláskou
Během pohodového odpoledne děti plnily disciplíny
na motivy známé verze filmové pohádky o princezně Zlatovlásce. Sbíraly korálky, lovily rybičky, zachraňovaly
mouchy z pavučiny a mnoho dalších. Vyvrcholením jejich snažení, při plnění mnohdy náročných úkolů, byla
hostina, kdy spolu se Zlatovláskou a Jiříkem zasedly
k bohatě prostřenému stolu a královské hostině. Každý
soutěžící si domů, kromě úsměvu a statečného srdce,
odnesl i sladké odměny. Odměnu mohl získat vlastní
tvorbou např. obrázku Zlatovlásky nebo za správně
vyplněný pohádkový kvíz, u kterého se často zapotili
i rodiče.
Sportovní klub Jan Kott

Přesné termíny konání Heroldiády a workshopu
budou včas zveřejněny na plakátech.
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PŘEDNÁŠKY NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Během května a června byla výuka březnických středoškoláků
zpestřena několika zajímavými přednáškami, které jsou dokladem toho, že výuka je směřována i k odborné praxi.
„Moderní je nekouřit“
V rámci této přednášky měli studenti 1. a 2. ročníků možnost
zjistit, že kouření neničí pouze zdraví kuřáka, ale ničí i naše
blízké a nekuřácké okolí. Dalším negativním faktorem kouření
je i finanční stránka. Studentům bylo na konkrétních případech ukázáno, že kouření není dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a také tlaku vrstevníků. Sedm
z deseti kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Lektor vysvětlil zajímavou formou mechanismus vzniku závislosti a obtížnosti cesty zbavení se tohoto zlozvyku.
„Prevence kriminality a systém vězeňství v ČR“
Studenti besedovali s pracovnicí Věznice Příbram Bytíz Mgr.
Šárkou Kočovou o systému vězeňství v ČR, o programu zacházení s odsouzenými ve věznicích, jejich režimu dne, zaměstnávání odsouzených, ale i o dostatečné výši trestní sazby některých trestných činů aj.

„Bolest - nemoc jménem šikana“
Touto přednáškou byli studenti seznámeni s formami agrese
fyzické, psychické, sexuální a také „kyber-šikanou“ ve školním
prostředí. Studenti získali informace jak rozpoznat šikanu, jak
se chovat k agresorům a jak pomoci obětem. Přednáška byla
důležitou součástí preventivní práce v rozvoji zdravého životního stylu studentů a zvyšování jejich odolnosti proti negativním vlivům.
„Systém zdravotnictví v ČR“
Tato přednáška byla určena nejen pro studenty naší školy, ale
také pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami
z Březnice. Lektor Českého zdravotnického fóra, o.p.s. Praha
představil systém zdravotní péče v ČR, toky financí od plátce
zdravotního pojištění přes zdravotní pojiš ovnu až k poskytovateli zdravotní péče. Informoval také přítomné o tom, kdo má
povinnost platit zdravotní pojištění i jaká práva mají jako pacienti. Velice zajímavé bylo vyčíslení nákladů na zdravotní péči –
např. kolik stojí jeden den pobytu na jednotce ARO, vyšetření
magnetickou rezonancí atd.
Mgr. Jana Horníková

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice USPĚLI v soutěži O ZDRAVÉM
ŽIVOTNÍM STYLU
Soutěž „Sapere – vědět, jak žít“ vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti naší školy se zúčastnili II. kategorie, která byla určena pro studenty všech typů
středních škol.

Smyslem soutěže bylo nejen prověřit znalosti studentů
v oblasti zdravého životního stylu, ale současně vzbudit u mladé
generace zájem o zdravou výživu, uvědomit si vlastní odpovědnost za své zdraví a také se zaměřit na prevenci nemocí a problémů způsobených nedodržováním zdravých životních zásad.
Školního kola soutěže se zúčastnilo 105 studentů naší školy.
Studenti byli hodnoceni nejen za správné odpovědi v oblasti
např. živin a dalších složek stravy, energetických hodnot potravin, vhodného složení jídel, biopotravin atd., ale další body
mohli získat i za rychlost odpovědí.

Ve školním kole obsadili 1. místo Martin Zemek
ze 3. ročníku oboru Výpočetní technika, 2. místo
Eliška Strnadová ze 4. ročníku oboru Sociální
péče a 3. místo Barbora Nelibová z 2.ročníku oboru Agropodnikání. V okresním kole soutěže reprezentovali naši školu tito výherci už jako tříčlenný
tým. Podařilo se jim obsadit 1. místo. V krajském
kole soutěže se umístili na krásném 2. místě.

Bára Nelibová

Martin Zemek

První březničtí vysokoškoláci
PROMOVALI
Ve středu 15. 6. 2011 proběhla slavnostní bakalářská promoce na Fakultě životního prostředí při ČZU v Praze. Promováni
byli také první studenti střediska v Březnici. Po 3 letech pilného studia v tomto externím středisku, se ke státnicím propracovalo 22 studentů z Příbramska, z toho 2 studenti prospěli
s vyznamenáním, 4 studenti prospěli výborně, 11 studentů prospělo velmi dobře a 4 studenti prospěli dobře. Pouze 1 student
u státnice neprospěl. Řada promovaných bakalářů se rozhodla
v kombinovaném studiu na Fakultě životního prostředí pokračovat i v magisterském stupni studia, kde výuka již probíhá
pouze přímo v sídle fakulty v Praze.
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D
proděkan pro rozvoj fakulty

Studentům k jejich úspěchu blahopřejeme.
Rovněž jim patří velké poděkování za výbornou reprezentaci
VOŠ a SOŠ Březnice.
Mgr. Jana Horníková
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STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE POMÁHALI
Studenti 3. CS oboru Sociální péče se v dubnu zapojili
do celorepublikové humanitární sbírky „Píš alkový
den“, který pořádá občanské sdružení Píš alka Praha.
Jak už bylo napsáno, prodávali dřevěné píš alky a záložky a podařilo se jim vybrat 5 149,- Kč, kterými chtěli pomoci potřebným mladým lidem s postižením.
Když 50 % z vybrané částky bylo možné věnovat
ve městě, kde sbírka probíhala, na pomoc konkrétnímu mladému člověku s handicapem, rozhodli se, že
tuto část výtěžku - 2 575,- Kč - věnují Pavlu Štolbovi
z Březnice, bratrovi studenta naší školy, na pořízení elektrického invalidního vozíku.
Občanské sdružení Píš alka Praha přidalo k této
částce ještě další finanční prostředky, a to 12 425,- Kč,
a finanční dar dorovnalo na 15 000,- Kč.
Proto jsme velmi rádi, že naše škola VOŠ a SOŠ
Březnice mohla těchto 15 000,- korun Pavlovi předat jako příspěvek na zakoupení invalidního vozíku,
který mu určitě umožní aktivnější způsob života.
Mgr. J. Horníková
učitelka VOŠ a SOŠ Březnice

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně dojati činem sounáležitosti a solidarity děkujeme studentům VOŠ a SOŠ Březnice, žákům ZŠ a spoluobčanům v našem městě za finanční dar pro našeho
syna.
Rodina Štolbova

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům
VOŠ a SOŠ Březnice
V pondělí dne 20. 6. 2011 proběhlo v hudebním salonku
březnického zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům čtvrtých ročníků Střední odborné školy v
Březnici. Absolventi třídy 4. AS oboru Agropodnikání, 4. BV –
oboru Výpočetní technika a 4. CS – Sociálněsprávní činnost si
tentokrát ze slavnostního obřadu odnesli domů nejen maturitní vysvědčení, ale i protokol o vykonané státní maturitní
zkoušce a dodatek k maturitnímu vysvědčení, tzv. Europass,
vydaný v českém a anglickém jazyce. Úspěch studentů je o to
větší, že obstáli při nové a obtížné formě maturitní zkoušky, tj.
při státní maturitní zkoušce.
Slavnostního aktu předávání maturitních vysvědčení se zúčastnili starosta města pan Jiří Štěrba, ředitelka Agrární komory Příbram Ing. Zlata Koukolíčková, dále ředitelka školy
Ing. Marie Fiřtíková, zástupce ředitelky Ing. Pavel Čámský,
třídní učitelé PhDr. Věra Splítková, Ing. Jiří Převrátil a Ing.
Jaroslava Hájková. Přítomni byli i další vyučující odborných
předmětů a cizích jazyků. Předávání se uskutečnilo individuálně pro každou třídu zvláš . Účast rodičů a přátel studentů byla
tentokrát mimořádně velká u všech tří ročníků. Při předávání
vysvědčení pronesli své proslovy starosta města, ředitelka školy i třídní učitelé. Při aktu předávání vysvědčení vystoupila
také studentka 3. ročníku CS Karolína Eichlerová, která se
s absolventy rozloučila přednesem citátů slavných osobností ze
života a vlastní vtipnou básní složenou pro každý ročník zvláš .

Slavnostní atmosféru obřadu podtrhlo i poděkování studentů
rodičům, paní ředitelce i vyučujícím profesorům, které dojalo
všechny přítomné. Absolventům SOŠ a VOŠ Březnice přejeme
hodně úspěchů v jejich budoucím životě, profesní dráze i dalším vzdělávání. Věříme, že se do Březnice budou rádi vracet,
protože zde prožili nejkrásnější léta svého mládí.
Alice Fořtová
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Slavnostní zahájení absolutoria na VOŠ – obor Sociálněsprávní činnost
V pondělí dne 20. 6. 2011 bylo slavnostně zahájeno absolutorium studentů denního studia VOŠ – oboru Sociálněsprávní
činnost. Tyto závěrečné zkoušky zahrnují obhajobu diplomové
práce, ústní zkoušku z odborných předmětů, jako jsou metody
sociální práce, právo a psychologie a zkoušku z cizího jazyka
z odborných témat. Úspěšným absolvováním absolutoria získají studenti diplom, dodatek k diplomu v českém a anglickém
jazyce tzv. Europass a jsou oprávněni užívat titul DiS. za jménem (diplomovaný specialista).
V letošním roce se jedná o první absolutorium nově akreditovaného oboru na naší škole. Obor Sociálněsprávní činnost připravuje absolventy pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem
při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat
jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Absolvent je
schopen samostatně řešit různé problémy klientů, mobilizovat
a zdokonalovat schopnosti klienta svobodně a samostatně se
pohybovat ve společnosti, bránit sociálně slabší jednotlivce

a skupiny, a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti.
Je připraven samostatně zajiš ovat výkon specializovaných
agend v péči o rodinu, děti a mládež, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce při sociální rehabilitaci a resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat sociální
opatření. Během tříletého denního studia absolvují studenti
celkem 22 týdnů praxe, takže po ukončení studia jsou z nich
doslova již hotoví odborníci, kteří mohou okamžitě najít uplatnění ve svém oboru.
V červnu t.r. skládá absolutorium celkem 12 studentek denního studia. V příštím roce budou skládat poprvé absolutorium
i studenti čtyřletého dálkového studia stejného oboru, takže
celkový počet studentů u absolutoria bude mnohem vyšší.
Přejeme studentkám, aby se jim při absolutoriu dařilo a aby
úspěšně uplatnily výsledky svého tříletého studia na VOŠ
v praxi.
Alice Fořtová

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ ABSOLVENTKÁM VOŠ BŘEZNICE
V úterý dne 21. 6. 2011 následovalo opět v hudebním salonku březnického zámku slavnostní předávání diplomů absolventkám denního studia VOŠ v Březnici. Absolventky 3. ročníku VOŠ oboru Sociálněsprávní činnost při slavnostním obřadu
obdržely nejen diplom, vysvědčení o vykonání absolutoria, ale
i dodatek k diplomu, tzv. Europass, vydaný v českém a anglickém jazyce, který má usnadnit pochopení obsahu dosaženého
vzdělání a významu diplomu v cizí zemi.
Dodatek k diplomu absolventa VOŠ mohou vydávat vyšší
odborné školy svým absolventům v češtině a angličtině, a to i
zpětně. Národní centrum Europass ČR připravilo pro VOŠ
elektronické formuláře Europassu - dodatku k diplomu absolventa VOŠ v českém a anglickém jazyce a metodiku tvorby tohoto dokumentu. Europass, jako takový, je prvním jednotným
souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech držitele.
Slavnostního předávání diplomů se zúčastnili Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy a současně zástupkyně města Březnice,
Ing. Pavel Čámský, zástupce ředitelky a Mgr. Jitka Bartáková,
vedoucí studijní skupiny. Dále se obřadu zúčastnili vyučující
odborných předmětů a cizích jazyků a samozřejmě absolventky
a jejich nejbližší rodinní příslušníci, kteří se dostavili v hojném
počtu.
V letošním roce se konalo absolutorium, tohoto nově akreditovaného oboru, poprvé. Zkoušky skládalo celkem 12 studentek. U absolutoria prospělo všech 12 studentek, 6 z nich prospělo s vyznamenáním a odneslo si domů červený diplom.
Všem absolventkám blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a přejeme jim hodně úspěchů při dalším studiu či profesní dráze v sociální oblasti.
Alice Fořtová
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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 2. 7. do 31. 8. 2011 výstava fotografií Davida
Mášky „Magická krajina“

■

Od 7. 7. do 27. 8. 2011 výstava loutek „Potulná
pohádková země“ Vítězslavy Klimtové

■

Tématická výstava knih – Příroda kolem nás

Oddělení pro děti na ZŠ
V době letních prázdnin bude
Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ u z a v ř e n o .
Ráda bych touto cestou všem dětem a čtenářům dětské knihovny
popřála hezky prožité léto plné radostných zážitků. Se všemi se
těším na viděnou 5. září 2011.
Jindra Formánková
dětské oddělení knihovny

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou

na výstavu loutek
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ

POTULNÁ
POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Městská knihovna a Infocentrum

od 7. 7. do 27. 8. 2011

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Zajímavé tituly knih a novinky
Collins Jackie – Hollywoodské rozvody; Láska, čest a zrada
– další román známé světové autorky
Stone Katherine – Křehké vztahy – Carrie nastupuje jako naivní studentka na Stanfordovu univerzitu a domnívá se, že ví, co
může očekávat, ale nikdo ji nepřipravil na změny, kterým musí čelit
v okruhu svých nových přátel
Johnston Joan – Svérázná nevěsta – půvabná Pat čeká již osm
let na muže, kterého miluje; tehdy byla ještě malá holka a on slíbil,
že si pro ni přijde, a tak se Pat se rozhodne, že ho vypátrá, ale nic jí
však nemohlo připravit na tak šokující překvapení, jaké zažije
v první den setkání…
Clark Mary Higgins – Pamatuj na mě – po smrti synka při autonehodě prožívá Menley osobní tragédii; její manželství
s úspěšným obhájcem se téměř zhroutí, avšak narození dcerky je
novým příslibem, že se vztah upevní, ale tajuplné propletence událostí přerůstají v otevřenou hrozbu, která obestírá jejich životy…
Bradford Barbara Taylor – Skrytá láska – z válčící Bosny si
do Benátek odjíždí oddechnout úspěšný zpravodaj americké televize
a potkává zde okouzlující návrhářku skla…
Kid Bourbon – Prokletí modrého drahokamu – vzácný drahokam Měsíční kámen skrývá Pete, jediný mnich z řádu Kubalů, který
byl nelítostně vyvražděn; kámen má velkou moc a jeho ochránce je
ve smrtelném nebezpečí…
Westwater Judy – Nikdo mě nemá rád – malá Judy nikdy nepocítila lásku rodičů, ve třech letech se její život změnil v drsný boj
o přežití; otec i macecha ji nechávali na studeném dvoře, dívenka
v zoufalství vyjídala popelnice, aby se udržela naživu, ale brzy měla
zjistit, že svět dokáže být ještě krutější…
Ball David – Nikdy se nevzdám – Allison Turková a její manžel
Marshall nemohou mít vlastní děti a rozhodnou se adoptovat děvčátko z Číny…
Clem Bill – Dokonalá past – Lindsey konečně dosáhla osobního
i profesního štěstí - zasnoubila se a získala místo u významné farmaceutické firmy a společně s vedoucím dostane za úkol uvést na
trh převratnou novinku – nový psychotropní lék, ale začnou umírat její kolegové…
Watt Peter – Pláč ve tmě – australští farmáři si objednávají vyhnání – totální vyhlazení domorodých kmenů; při jedné takové čistce svědkové masakru Wallarie a Tom přísahají pomstu Macintoshovi, který masakr zosnoval; příběh se odehrává na pozadí skutečných
historických událostí...
Collins Jackie – Ženatí milenci – Cameron, osobní trenérka, se
ocitá v Hollywoodu, spřátelí se s filmovými hvězdami a začne chodit
s Ryanem; ten je ale ženatý a jeho mocný tchán chystá tvrdý protiúder…
Bradford Barbara Taylor – Nevítaný host – Paula je dědičkou
rodinného podniku a jednou se zcela nečekaně objeví návrhářka
Evan…
Coulter Catherine – Večerní hvězda – sedmnáctiletá Giana
ukončila lyceum ve Švýcarsku a vrací se do Londýna; je zamilovaná do Randalla a hodlá se za něj provdat, ale její matka okamžitě
pozná, že se zajímá pouze o její peníze a prosí o pomoc svého dlouholetého přítele…
Snellman Anja – Safari klub – „ Já jsem Darwin“, představí se
muž dívce a za noc jí královsky zaplatí; tehdy Helena ještě netuší,
jak vysokou cenu bude sama muset zaplatit za svůj nevinný žertík
– hru na lehkou ženu – při kamarádčině loučení se svobodou…
Bradford Barbara Taylor – Být nejlepší – román vypráví
o rodině, jejíž ženské členky od babičky, přes matku, až po vnučku
se rozhodly řídit vlastní vůlí…
Gortner Christopher W. – Poslední královna – svatba princezny Jany Kastilské a Filipa Sličného měla být sňatkem rozumu; Jana
svého chotě hluboce miluje, a když ho přistihne při nevěře, sžírá jí
žárlivost a její láska se stává prokletím…
Barrett Maria – Utajené touhy – Anna řeší nevěru svého manžela, přeje si být někde hodně daleko a udělat si ve svém životě pořádek; útočiště najde v Portugalsku, kde si ale vytoužený klid neužije, má pocit, že jí v domě někdo sleduje a najednou záhadně zmijí
její dcera…
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Městská knihovna a Infocentrum Vás srdečně zvou

na výstavu fotografií

DAVIDA MÁŠKY
MAGICKÁ KRAJINA
Městská knihovna
a Infocentrum
od 2. 7. do 31. 8. 2011

Odbor kultury Města Březnice Vás zve na

Odbor kultury Města Březnice Vás zve na

„Cesty za divadlem“

„Cesty za divadlem“

zájezdy na divadelní představení

zájezdy na divadelní představení

DIVADLO ABC
20. 9. 2011 v 19.00 hod.

Český Krumlov - otáčivé hlediště

SATURNIN
Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka

Ženy Jindřicha VIII.
aneb chudák král(em)
Čtvrtek 25. srpna 2011

Hudební představení na motivy slavného humoristického románu
o sluhovi, který způsobí v poklidném životě svého zaměstnavatele
řadu překvapivých zvratů.
To vše v režii Ondřeje Havelky
a doprovodu jeho slavného orchestru Melody Makers.
Hrají: Jiří Hána, Jitka Smutná, Zuzana Norisová,
Vladimír Čech a další
Rezervace vstupenek a podrobné informace na tel. 318 682 153,
318 682 453 nebo 731 456 761 • e-mail: kultura@breznice.cz
Odjezd autobusu v 16.30 hod. z Náměstí

Česká komedie o záletném králi Jindřichovi,
jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi,
který způsobil neuvěřitelné věci.
Rezervace vstupenek a podrobné informace
na tel. 318 682 153, 318 682 453 nebo 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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ZPRÁVIČKY NAŠEHO ODDÍLU
Zdá se vám, že jste o nás už delší dobu neslyšeli? To asi bylo
tím, že v zimě se naše aktivity odehrávají především
v klubovně, a nás není vidět. Tak to te chceme napravit a dokonce se trochu i pochlubit. Opět k nám přicházejí nová děvčátka a líbí se jim u nás. Těší nás ten zájem a doufáme, že i
dnešní nejmladší generaci má skauting stále co nabídnout.
Dokud počasí příliš nepřálo, pořádaly jsme výpravy za kulturou, třeba do muzeí do Prahy a do Písku, které se všem opravdu líbily. A je tu jaro, a my se těšíme na výpravy a hry v přírodě.
Opět jsme letos pomáhaly organizátorům Velikonočního běhu
Rožmitál – Březnice zde na stadionu. Unavení závodníci jistě
uvítali v cíli péči a úsměvy našich děvčátek. A další tradiční
akcí našeho oddílu, bez které by ani květen nebyl květnem, je
Květinový den Ligy proti rakovině. Prodaly jsme 250 kytiček a
získaly 6 000 korun. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou
věc, místním občanům, i těm, kteří jen náhodně projížděli naším městem. A už se zase těšíme na léto, na prázdniny a na
tábor, jehož přípravy pilně pokračují. Snad i letos nám bude
počasí příznivě nakloněno. Přejeme vám všem krásné léto, moc
a moc sluníčka a krásných letních zážitků a po prázdninách se
opět ozveme.
Eva Stehlíková
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Ananasová bowle
Suroviny: 1 čerstvý ananas, 1 l zázvorové limonády, 40 cl sody,
10 cl ananasového sirupu, 10 cl citrónové šávy
Ananas nakrájíme na plátky, ty pak oloupeme a překrojíme na osminky. Ananasový sirup, citrónovou š ávu a kousky ananasu vložíme do větší mísy (nádoby na bowli). Necháme vychladit. Těsně
před podáváním bowli dolijeme sodou a zázvorovou limonádou.

Jahody v ledu
Rozpis na 2 nápoje: 250 g jahod, 300 ml vody, 1 lžíce hnědého
cukru, 1 lžička mletého hřebíčku, 2 lístky máty
Omyté jahody vyskládáme na talíř a dáme je přes noc zamrazit. Zmrzlé jahody vložíme do mixéru, přidáme mátu, cukr,
hřebíček a zalijeme vodou. Vše umixujeme do hustého krému,
který rozlijeme do sklenic a ihned podáváme.

Melounová bowle
Recept na 8 – 10 sklenic: 1 červený meloun, 1 žlutý meloun,
15 cl mandarinkového sirupu, 7 cl limetového sirupu, 0,8 l sody
Na kousky nakrájené melouny zbavíme jadérek a vložíme do
nádoby na bowli. Melouny zalijeme mandarinkovým a limetovým sirupem a vše přelijeme sodou. Necháme vychladit.

Dětská bowle
Recept na 5 sklenic: 1 pomeranč, 1 jablko, 1 citrón, 2 mandarinky, 2 kiwi, 1 l ledového čaje (broskev, lesní ovoce), červený
rybíz, cukr
Do skleněného džbánu vložíme na kousky nakrájené ovoce, které zasypeme cukrem. Přidáme vymačkanou š ávu z citrónu
a vše necháme uležet v ledničce. Po vychladnutí dolijeme ledovým čajem a plníme do vysokých sklenic včetně ovoce.
Podáváme s dlouhou lžičkou a brčkem.
(Na rychlejší vychlazení použijeme kostky ledu).
Ovoce lze různě měnit. Lze použít trochu papáji, ananasu, malin, borůvek, hroznového vína ...

Pečený čaj

Foto Městská knihovna

PROVOZNÍ DOBA koupaliště
ČERVENEC - SRPEN 2011
O T E V Ř E N O pondělí až neděle 10 – 19 hod.
VSTUPNÉ:
děti do 6-ti let
zdarma
od 6 let do 15-ti let 20,- Kč
nad 15 let
30,- Kč

Suroviny: 2 kg libovolného ovoce (nejlépe drobné, větší je třeba
pokrájet), 500-750 g krystalového cukru, koření podle chuti(skořice, hřebíček, badyán), 1-2 omyté citróny, rum (dle chuti není nutný)
Postup: Očištěné ovoce odpeckujeme a větší nakrájíme na drobné kousky. Citrón oloupeme a pokrájíme na kousky, nebo jen vymačkáme š ávu. Všechno dáme do hlubšího plechu, zasypeme
cukrem a přidáme koření. Promícháme a vložíme do vyhřáté
trouby. Pečeme při 170°C 30-40 minut, občas můžeme promíchat. Ihned po vytažení z trouby vmícháme rum.
Plníme do skleniček se šroubovacím uzávěrem, položíme je víčkem dolů a necháme vychladnout.
Použití: do hrnku či sklenice dáme 3-4 lžičky ovocné směsi
a zalijeme vařící vodou. Získáme tím ovocný čaj lahodné chuti,
který je výborný horký i studený.

Salát z melounu a s pomerančovým džusem
Suroviny: červený meloun, 1/2 žlutého melounu, 1 hrušku, 1
nektarinku, 1/2 citronu, 1 dcl pomerančového džusu
Postup: Do mísy nakrájíme červený meloun, přidáme žlutý meloun, na kostičky nakrájenou nektarinku a hrušku. Zalijeme
pomerančovým džusem, pokud někdo chce, tak přisladí medem.
Ozdobíme plátky citrónu a salát je hotový. Podáváme vychlazený.

Salát z banánů, jablek a mrkve
Suroviny: 2 jablka, 4 banány, 2 karotky, 1/2 šálku oleje, 1 citrón, hrst ořechů, cukr
Postup: Očištěná jablka pokrájíme na tenké plátky, banány na
kolečka, karotku postrouháme. Zalijeme marinádou z citronu,
cukru a oleje. Posypeme hrstí sekaných ořechů.
Čerpáno: Internet

Redakce
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Březnické hudební večer y 2011
Léto u svatého Rocha

KOMORNÍ SBOR
z partnerského města LINDOW
řídí NIELS KÖPCKE
Židovské písně a hudba židovských autorů
první poloviny 20. století

Sobota 6. 8. 2011 od 18.00 hod.
kostel sv. Rocha

LÉTO S LUDVÍKEM aneb s uměním hravě
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Pondělí 11. 7. a čtvrtek 14. 7. 2011
13.00 – 17.00 hod.
Začátek ve 13.00 hod. - Galerie L. Kuby (Zámek Březnice, 1. patro)
Nahlédněte s námi pod pokličku toho, jak se dělá obraz. Čeká nás kresba, malba
a něco málo z umělcova života.
P ř i h l á š k y a i n f o r m a c e : tel. 731 456 761

V SYNAGOZE OPĚT PLNO
V neděli 19. 6. 2011 se od 18 hodin uskutečnil (jako
součást Březnických hudebních večerů 2011) v březnické synagoze další z každoročních koncertů. Tentokrát
zde vystoupil 16 členný smíšený pěvecký sbor Mišpacha
z Prahy. Uvedl řadu písní, v nichž posluchačům přiblížil
židovskou kulturu. Účinkující ocenili, že mají příležitost
vystupovat v autentickém prostředí synagogy, nebo
mnohé z písní byly právě pro takové prostředí určeny.
Oživením byl též výkon dětských zpěváčků a tak koncert probíhal ve velice příjemné atmosféře. Je nepochybné, že tyto koncerty si našly široký okruh posluchačů.
Opravy březnické synagogy nejsou doposud ukončeny.
Židovská obec v Praze na synagogu nezapomíná a má
v plánu v opravě pokračovat tak, aby tato památka
mohla co nejdříve sloužit ve větším míře kulturním účelům. Dokončení synagogy bude znamenat další atraktivní cíl pro návštěvníky města. Málokde se vedle synago-

Foto Městská knihovna

gy zachovala ucelená původní židovská obytná čtvr
a poměrně rozsáhlý židovský hřbitov.
MUDr. Jiří Beran
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CHYŤTE VLNY

Sbor dobrovolných hasičů Bubovice
Vás zve na

hasičskou soutěž

„O BUBOVICKÝ SOUDEK“
Kategorie ženy, muži

2. července 2011 od 14 hodin
Bubovice, louka U čtyř lip,
směr Pročevily
Občerstvení zajištěno!

Od 19 hodin následuje
u bubovického hostince
letní parket s taneční zábavou.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V sobotu 11. června 2011 se uskutečnila akce „Chy te vlny“,
která sklidila nevídanou pozornost u občanů všech věkových
kategorií.
Největší ohlas byl na dobu mezi 16.30 - 19.00 hod., kdy probíhal „Adrenalin na vlnách“ – soutěž a přehlídka všemožných
plavidel. Všichni aktéři byli výborně připraveni a neponechali
nic náhodě. Mohutné přípravy se opravdu vyplatily – nikomu
se nic nestalo, všichni dorazili do cíle v pořádku a někteří si odnesli i pěkná ocenění, která opravdu potěší. Jsem rád, že máme
mezi sebou tolik lidí, kteří mají dobrou náladu a smysl pro
humor. Doufám, že „Neckiáda na Vlčavě“ bude mít pokračování a zúčastnění si svůj výkon příští rok zopakují.
„HEROLD MARINE“ se už nyní těší na další ročník a získané ocenění svého snažení (3. místo) bude chtít přinejmenším
obhájit!
S pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“ a „Neckiádě“
zvláš .
František Pinkava
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Pivovar HEROLD Březnice,

K začátku měsíce června patří již neodmyslitelně na českobudějovickém výstavišti
velmi populární akce – Slavnosti piva
2011.
Letos se 15. ročník pivních slavností konal ve dnech 3. – 4. června. Nedílnou součástí výstavy jsou prezentace prodejců alkoholických i nealkoholických nápojů
s nabídkou destilátů, likérů, medoviny či
míchaných nápojů, ale také degustační soutěž „Pivo České republiky 2011“ a „Novinářské pivo 2011“ .
Hlavním garantem degustací, stejně jako
v letech minulých, je TÜV SÜD Czech s.r.o.
– inspekční orgán. Soutěž probíhá pod záštitou ministerstva zemědělství, hejtmana
Jihočeského kraje a primátora města České
Budějovice. Pořadatelem degustační soutěže
je Výstaviště České Budějovice a.s. ve spolupráci s firmou REVEL.
Degustace probíhala anonymně od středy
1. 6. 2011 do pátku 3. 6. 2011 kvalifikovanými odborníky z pivovarů České i Slovenské
republiky. Letos se do soutěže přihlásilo
52 pivovarů s 261 vzorky piv v 17 kategoriích:
světlé výčepní pivo, tmavé výčepní pivo, polotmavé pivo, světlý ležák, světlý ležák Premium, tmavý ležák, speciální pivo světlé,
speciální pivo tmavé, nealkoholické pivo,
ochucené pivo – sirup, byliny, med, příchuové apod., netradiční pivo – pšeničné, Ale,
stout, kvasnicové pivo, minipivovary – světlý ležák, minipivovary – tmavý ležák, minipivovary – speciální pivo, minipivovary –
tmavé speciální pivo, minipivovary – polotmavé pivo.
Do degustačních soutěží jsme se letos
v Českých Budějovicích přihlásili do 4 kategorií – světlé speciální pivo, polotmavé speciální pivo, tmavé speciální pivo a nealkoholické pivo.
Úspěch slavil 13 % tmavý speciál –
pivo HEROLD Bohemian Black Lager,
který se umístil na 1. místě v boji o titul
„Pivo České republiky 2011“. Ostatní
výrobky se na stupně vítězů neprobojovali,
což nás na jednu stranu zarmoutilo, ale
na druhou stranu nás těší, že i v tak velké
konkurenci Březnice nezanikla a je kvalitativně na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí
letos již získaná ocenění v Táboře na Zlaté
pivní pečeti (1. místo v kategorii polotmavých piv – 14 % polotmavý speciál - pivo
HEROLD Bohemian Granát Lager a 3. místo v kategorii netradičních piv – 12 % světlý
kvasnicový svrchně kvačený ležák – pivo
HEROLD Bohemian Wheat Lager). Dalším
oceněním, které pivovar v letošním roce získal, je „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2010“, a to hned pro dvě
piva – pro pivo HEROLD Bohemian Wheat
Lager – kvasnicový pšeničný světlý ležák
a pro pivo HEROLD Bohemian Black Lager
– tmavý speciál.
Mimo tyto oficiální degustační soutěže,
kam jednotlivé pivovarské subjekty mají
možnost přihlásit své výrobky, probíhají
také anonymní degustace různých společností, které si vzorky pro degustaci vybírají

PIVOVAR HEROLD
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a.s., Zámecký obvod č.p. 31, 262 72 Březnice
Schneider Weisse z Weisses Bräuhaus G.
Shneider & Sohn GmbH, 9. místo Kapuziner z Kulbacher Brauerei AG, Kulmbach,
na 10. místě Falkenfellser z Tucher Bräu
Fürth (Oetker Group) a na 11. místě Erdinger z Privat Braurei Erdinger Veißbräu,
Erding. Pivovar Erdinger byl velkým zklamáním této degustace, protože se jedná
o světového rekordmana v produkci pšeničného piva s ročním výstavem 1,5 milionu
hektolitrů. Byl jasně poslední a nedostal
vyšší ohodnocení od žádného z degustátorů. Více informací naleznete na stránkách
www.prvnipivniextraliga.cz nebo na
www.pratelepiva.cz nebo na www.pivovarherold.cz .

přímo na regálech v obchodních sítích jako
je např. Sdružení přátel piva nebo První
pivní extraliga.
Sdružení přátel piva udělilo našemu pivovaru v roce 2009 čestné ocenění v kategorii
„Pivovar roku“ – 1. místo rovněž tomu
bylo i v roce 2011, kdy nám udělili 3. místo
v této kategorii, společně s 3. místem pro
pivo HEROLD Bohemian Wheat Lager –
kvasnicový pšeničný světlý ležák.
První pivní extraliga nás překvapila dne
3. června 2011, kdy otestovala nejznámější
české a německé značky pšeničných piv.
Pšeničná piva se postupně vrací do nabídky
českých pivovarů, v Německu mají dlouhou
tradici a velkou konkurenci stovek značek.
Ve svých testech Pivní extraliga už potvrdila kvalitu českých ležáků se slovenskými,
ale porovnávat česká a německá pšeničná
piva se zdálo být velkou troufalostí. Přesto
zakoupili nejznámější značky: Erdinger
z pivovaru Erdinger Weissbräu, Maisel
z Bayreuthu, Schneider z Kelheimu, Franziskaner z Mnichova a pět dalších. S nimi se
poměřil Primátor z Náchoda a náš pšeničný HEROLD z Březnice.
Ještě před degustací je nutné vyřešit technické drobnosti – pšeničné pivo silně pění,
kvasinky bývají usazené na dně lahve a je
třeba je rozmíchat. Je nutné zvolit takový
postup otevírání a nalévání, aby pěna a
množství kvasnic bylo v každé degustační
sklenici rovnoměrné. Lehké obavy panovaly
z rozdílného hodnocení jednotlivých degustátorů, přece jenom nemají pšenice tolik napité jako klasické ležáky. Ale výsledky byly
jednoznačné a v bodovém hodnocení se členové První pivní extraligy vzácně shodli.
Vítězem se stal pšeničný HEROLD z Březnice, který za sebou zanechal na druhém
místě Franziskaner z Mnichova, na třetím
König Ludwik z König Ludwik GmbH &
Co.KG Kaltenberg, na čtvrtém místě Maiselś Weisse z Brauerei Gebr. Maisel KG Bayreuth, na pátém Primátor z Primátor
a.s. pivovar Náchod, na 6. a 7. místě Paulaner z Paulaner Brauerein GmbH & Co.KG
München a Shöfferhofer z Binding –
Brauerei AG, Frankfurt am Main, 8. místo

S celým sortimentem vyráběných piv Pivovaru HEROLD Březnice a.s. se máte
možnost seznámit na připravované akci
k oslavě 505 let od prvních dochovaných
zpráv o existenci našeho zámeckého pivovaru se sladovnou dne 2. 7. 2011 na fotbalovém stadionu. V rámci této akce, která se
bude konat pod záštitou pivovaru, za podpory Města Březnice a SK Březnice 1918, se
můžete zúčastnit celé řady soutěží a shlédnout fotbalové klání mezi Březnicí u Příbrami a Březnicí od Zlína. Pivo můžete zakoupit na vrátnici Pivovaru HEROLD
Březnice a.s. Provozní doba je neomezená
po celý týden včetně sobot i nedělí.
Druhy piv v prodeji: Cena 1 ks včetně DPH v Kč:
lahve
keg-sudy/kombi/
Pivo HEROLD
0,5litr 0,33litr 0,3 hl 0,5 hl
Nealko pivo
„Střízlík“
8,80
12,675,1.040,10° Traditional
Czech Lager
8,80
12,675,1.040,12° Bohemian
Blond Lager
12,50 12,90
800,1.290,12° Bohemian
Wheat Lager
15,90 13,90
980,1.590,13° Bohemian
Black Lager
14,90 13,90
920,1.490,14° Bohemian
Bronze Lager
14,90 920,1.490,14° Bohemian
Granát Lager
14,90 13,90
920,1.490,pivo „BASTARD“
13,90
dárkové balení 6-pack lahví 0,33 litr: 85,- Kč vč. obalů
lahve 0,33 litr jsou již v ceně
lahve 0,5 litr záloha 3,- Kč
keg-sud 0,3 hl záloha 1.000,- Kč
keg-sud 0,5 hl záloha 1.000,- Kč
přepravka na 20 ks lahví 100,- Kč

Ceny jsou platné při nákupu zboží v pivovaru a platbě v hotovosti. Slevy pro obchodníky je možné domluvit inviduálně.
Dotazy můžete zasílat na:
info@pivovar-herold.cz
nebo tel. 318 682 047 či fax 318 682 546
S pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“
František Pinkava
sládek pivovaru
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POČAPLY PRO DĚTI
V sobotu 4. 6. 2011 se na místním hřišti konal „Dětský den“. Děti si v průběhu odpoledne mohly se svými
soupeři změřit své dovednosti a obratnost v mnoha disciplínách, za které pak dostávaly sladkosti. Po splnění
všech disciplín byla připravena střelba z paintbalové pistole, hod granátem a samozřejmě nechyběla jízda ve vojenském autě, na kterou se děti moc těšily.
O týden později věnovalo dětem svůj čas i místní sdružení myslivců, které připravilo pro děti pestré odpoledne
plné her a soutěží na téma: Červen - měsíc myslivosti.
Hana Koňasová

CHRÁST POKRAČUJE
V NASMĚROVANÉ TRADICI!
Dne 28. května 2011 se konal v obci Chrást již XIII. ročník
„Tuháčkova běhu“. Hlavní trasa závodu vedla po místní asfaltové komunikaci z Chrástu přes Zadní Poříčí, Oslí, Namnice,
po nové komunikaci směrem na Strýčkovy, přes lesní komplex
Bukvice a po okraji lesa zpět do Chrástu.
Pro hlavní závod měli organizátoři běhu rozdělené sportovce
celkem do 12 věkových kategorií – od 15 let do smrti – celkem
bylo do závodu zapojeno 82 dospělých běžců. K této hlavní skupině však tradičně patřilo zastoupení v dětských a mládežnických kategoriích, kde je tra zkrácena na 300 a 600 metrů, mládež ve věku 11 – 15 let měla tra na vzdálenost 1.500 metrů.
Síla těchto sportovců čítala cca 50 zástupců.
Zdárný průběh závodu, který zajiš ovala obec Chrást v čele
s panem starostou Tomášem Čížkem, byl tradičně dobře organizován. Celý realizační tým (Obec Chrást, Pivovar HEROLD
Březnice a.s., Jan Tuháček a SDH Chrást) měl jako každoročně
plné ruce práce.
Od pátku, kdy se připravovalo vybrané občerstvení, přes samotné sobotní ráno (registrace, stany, lavice, TOI - TOI, stupně
vítězů, ozvučení, kontrola značení tratě, administrativa, zdravotní zabezpečení, tekutiny, sprchy...) až do podvečera, kdy vše
vrcholí zábavným programem. Počasí však nikdo neporučí, a to
sportovcům příliš nepřálo (přeháňky, sychravo, pod mrakem...)
- pije se hlavně čaj a káva pro zahřátí. Na dobré náladě se nic
nemění a na sportovních výkonech se to neprojevuje. První běžec dobíhá 9.500 metrovou tra tradičně pod 30 minut. Nás
však zajímá hlavně výkon jen jedné běžkyně, a to reprezentantky města Březnice, kterou je Daniela Mottlová, která ve své kategorii - ženy do 19 let - dobíhá v čase 0:54:21 a stává se vítězkou ve své věkové kategorii. Blahopřejeme - jen tak dál.
František Pinkava
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ZŠ praktická
a ZŠ speciální
Rožmitál pod Třemšínem
Vážení rodiče,
ZŠ praktická a ZŠ speciální v Rožmitále p. Tř. je škola, která
má regionální působnost. Z Březnice a okolí navštěvovalo a navštěvuje naší školu velké množství dětí. V současné době připravuji rozšíření služeb naší školy, o kterých bych Vás rád informoval.
V polovině června se na světlo světa konečně dostala novelizace vyhlášky č. 73/2005, kterou se mimo školského zákona
řídí činnost školy. Na slíbenou novelu jsme čekali více než rok,
teprve po jejím vydání má smysl uvažovat, jak si představuji
další činnost naší školy. Vycházím z toho, že naše škola je školou samostatně zřízenou pro děti se zdravotním postižením.
Zdravotním postižením pro účely zákona je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování, autismus a souběžné postižení
více vadami. V naší škole se také mohou vzdělávat žáci se zdravotním znevýhodněním, což je pro účely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí
k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při
vzdělávání.
Základní myšlenkou je rozšíření služeb naší školy.
Dosud jsme byli zaměřeni na děti s mentálním postižením. Pro ně máme vytvořené dva vzdělávací programy,
mnohé pak vyučujeme podle individuálních vzdělávacích plánů, které z těchto programů vycházejí.
Od 1. 9. 2011 přistoupíme ke změně názvu školy, který
bude mít jen druhové označení. Škola se bude jmenovat „ Základní škola, Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 622 “ . Mimo stávající problematiku se chceme
věnovat dětem se specifickými poruchami učení jako je
dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, specifickými poruchami chování, zejména ADHD a dalšími,
popř. dětem s vadami řeči. Zde připravujeme smlouvu
s „běžnou“ základní školou v Rožmitále p. Tř. o využití jejich vzdělávacího programu, který bychom vždy
upravili dle možností a schopností každého dítěte. Samozřejmé bude pokračování v péči o děti s diagnózou
autismus, zde již 8 let úspěšně spolupracujeme s Aplou
Praha.
V čem Vám, rodičům, můžeme být prospěšní?
Bohužel ne všem bylo dáno stejné nadání. Ani děti samozřejmě nemají stejné schopnosti a dovednosti, které je pak činí
úspěšnými při vzdělávání. Pokud je někdo nadaný a úspěšný,
většinou nemá problémy. Bohužel v opačném případě mohou
právě během školní docházky problémy nastat a kumulovat se.
Jen ten, kdo toto zažil na vlastní kůži nebo musel řešit se svými dětmi tento problém, dokáže plně pochopit, o čem píši.
Právě zde vidím smysl změn, které plánuji udělat. Chceme
dát jednoduše rodičům na výběr, zda nechat dítě ve
velkém kolektivu „běžné“ ZŠ nebo jej nechat vzdělávat v malém, 6-10 členném třídním kolektivu naší školy. Právě menší počet dětí ve třídě, a tím možnost individuálního přístupu, vidím jako šanci pro děti, které začínají nezvládat nároky běžné školy, či dokonce již nějaký ročník opakují.
Individuální přístup může být doprovázen snížením nároků,
které jsou na děti kladeny se zaměřením se na základní učivo.
Vážení rodiče, domnívám se, že tato základní informace bude
dostačovat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem fungování školy, je možné zavolat na telefonní číslo 318 665 272 nebo
604 209 780. Rád každý dotaz zodpovím, popř. potřebnou informaci zajistím. Možné je samozřejmě domluvit i osobní konzultaci či prohlídku školy. Závěrem přeji všem příjemně strávené letní období.
Mgr. Pavel Bártl
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SPORT

ZPRÁVY Z KOPANÉ
Poslední výsledky
a konečné tabulky
soutěžního ročníku
2010/2011

Březnice B – Jince B
11:1 (3:1)
Zárybnický 4, Soldát 2, Tuháček 2, Lojín,
Mikuláš, J. Volf

Muži – 1.B tř. sk E
Březnice – Podlesí
Fait
Hořovicko B – Březnice
Vácha
Březnice – Zdice
Motejzík 2
Všenory – Březnice
Černý, Rozmajzl
Březnice – Praskolesy
Motejzík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Všenory
Dobříš
Cerhovice
Podlesí
Lety
Vonoklasy
Březnice
Mníšek p. B.
Hořovicko B
Hostomice
Tochovice
Zdice
Žebrák
Praskolesy

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
17
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
7

0
3
5
7
4
4
4
3
3
5
5
5
4
4

1:0 (0:0)
2:1 (2:0)
2:0 (0:0)
6:2 (2:1)
1:1 (1:1)
1 108:29 61
6 62:28 54
10 48:45 38
9 39:44 37
12 53:56 34
12 46:52 34
12 39:45 34
13 49:55 33
13 49:58 33
12 41:54 32
12 35:48 32
13 37:49 29
14 43:52 28
15 45:79 25

Muži – IV. třída, sk. A
Březnice B – Klučenice
hosté nepřijeli
Věšín – Březnice B
Tuháček 2, Janků
Březnice B – Hvož any
Plechata, Tuháček
Pičín A - Březnice B
Fait

3:0 kont.
8:3 (5:0)
2:3 (1:1)
0:1 (0:0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26

23
18
17
15
13
14
12
11
11
11
9
4
4
2

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

1
5
7
8
9
11
10
11
11
13
15
20
20
23

145:23
92:49
89:55
104:57
84:72
70:70
63:43
67:62
55:79
80:69
62:106
58:98
51:112
25:151

71
57
53
48
43
43
40
37
37
34
28
14
14
7

OP dorostu
Jesenice – Březnice
0:4 (0:2)
Váně, Muzika, Plechata, vlastní
Obecnice – Březnice
2:2
Muzika, Plechata
Březnice – Drahlín
1:3 (0:2)
Plechata
Kos. Hora – Březnice
6:3
Plechata 2, Novotný
Březnice – Višňová
6:1 (2:1)
Barek 3, Holubka, Muzika, Plechata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kosova Hora
Drahlín
Dal. Dušníky
Tochovice
Obecnice
Bohutín
Březnice
Jesenice
Višňová
Dublovice
Jince
Krásná Hora

22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
21

19
17
14
13
11
9
9
7
5
5
5
3

2
2
4
1
2
6
4
2
2
1
0
2

1 97:24 59
3 89:33 53
4 106:43 46
8 62:54 40
9 57:54 35
6 62:45 33
9 73:55 31
13 68:72 23
15 56:76 17
16 42:109 16
17 33:121 15
16 30:89 11

OP žáci
Březnice – Podlesí
Březnice – Bohutín
Barek

0:4 (0:1)
1:6 (0:2)

1. Rožmitál
22 21 1 0 131:20 64
2. Bohutín
22 16 4 2 111:20 54
3. Podlesí
22 14 2 6 89:30 45
4. Trh. Dušníky 22 14 3 5 77:28 45
5. Kovohutě
22 12 3 7 91:33 41
6. Milín
22 10 2 10 53:66 34
7. Březnice
22 10 2 10 74:53 33
8. Nový Knín
22 10 0 12 59:87 30
9. Tochovice
22 8 1 13 67:65 26
10. Drahlín
22 3 1 18 30:112 10
11. Klučenice
22 3 0 19 20:93 9
12. Pečice
22 1 1 20 17:212 4
Po pen. rozstř. získaly navíc: Kovohutě,
Milín a Bohutín 2 body, Podlesí, Tochovice
a Březnice 1 bod.

OS přípravek
Březnice – Pečice
Dušek V., Šafránek,

2:0 (1:0)
1:2 (1:0)

Dušek V.
Podlesí – Březnice
Březnice – Obecnice

9:1 (5:0)
a 10:0 (2:0)
V. Dušek 8, Majer 3, Škudrna 3, Burda 2,
Chlanda 2, Češka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

32
30
32
32
30
32
32
32
32

30
21
20
18
18
17
5
4
0

0
2
3
4
1
1
1
2
4

2
7
9
10
11
14
26
26
28

185:35
121:41
115:54
148:64
111:60
102:87
38:192
42:153
27:203

90
67
65
59
55
53
17
14
4

Po pen. rozstř. získaly navíc: Březnice a
Kovohutě 2 body, Pečice a Hluboš 1 bod.
Jiří Nepivoda

Tenisový klub - TC Vitality Březnice hostil
nejlepší české 14-ti leté tenisové naděje
Ve dnech 23. - 27. 5. 2011 proběhl
v TC Vitality Březnice jeden ze tří prestižních tzv. „A“ tenisových turnajů starších
žáků „O POHÁR MĚSTA BŘEZNICE“,
kterého se zúčastnila většina nejlepších
českých mladých tenisových nadějí.
Celá akce měla vysokou sportovní úroveň a na jejím uspořádání se významnou
měrou spolupodílelo i město Březnice
v čele s jeho starostou Jiřím Štěrbou.
Slavnostního vyhlášení vítězů a předání
pohárů a věcných cen se zúčastnil také
pan radní Stanislav Bartoníček, který
společně s ředitelem turnaje Mgr. Jiřím
Veselým poděkoval oběma finalistům za
předvedený sportovní výkon a popřál jim
mnoho tenisových úspěchů v jejich další
kariéře. Tento turnaj byl první větší tenisovou akcí v letní sezóně 2011 uspořádanou v našem klubu a již 30. 6. 2011
bude následovat další dorostenecký tur-

naj kategorie „B“, jehož se
zúčastní tenisté do 18-ti
let z celé České republiky.
V následných měsících červenec až září proběhne
mnoho dalších tenisových
turnajů mládeže.
Závěrem bych chtěl ještě
jednou poděkovat vedení
města Březnice za podporu
výše uvedeného tenisového
turnaje „O POHÁR MĚSTA BŘEZNICE“ starších
žáků kategorie A. Pevně
věřím v další vzájemnou
spolupráci, která může významným způsobem zviditelňovat město Březnici.
TC Vitality Březnice
Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu

Zleva: předseda klubu Mgr. Jiří Veselý, vítěz Robert Čížek
– I. ČLTK Praha, finalista Vít Kopřiva – TJ Fulnek, radní
Stanislav Bartoníček
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Jezdecká společnost EQUITANA
Parkurové skákání – druhy překážek
v soutěžích dle obtížnosti
Průběžně se snažíme vás seznámit a představit vám jezdecký sport – parkurové skákání. V dnešním dílu našeho seriálu se
vám pokusíme stručně představit typy jednotlivých překážek
v různých obtížnostech soutěží.
V zásadě platí, že soutěže jsou rozděleny do obtížností podle
maximální výšky překážky. Začínáme na tzv. úrovni ZM (maximální výška 90 cm) a postupně po 10 cm (Z,ZL,L,S, ST) končíme na tvz. úrovni T – 150 cm. A v celkové obtížnosti soutěže
hrají významnou roli 2 základní skutečnosti. Jednak je to kurs
parkuru, to znamená průběh a směr tratě mezi překážkami,
kolik prostoru mají kůň a jezdec mezi jednotlivými překážkami a jaká je skladba překážek. Do určité míry jsou tato fakta
dána mezinárodními i národními pravidly skokového sportu
a určitý díl na zajímavosti a obtížnosti nese i stavitel tratě
a technický delegát. S jejich prací jsme vás seznámili ve třetím
dílu našeho seriálu.
Stejně tak je předepsáno, kolik a jakých druhů překážek
v jednotlivých obtížnostech soutěží má být a to i v různých
ekvivalentech. Základní překážkou je SVISLÁ PŘEKÁŽKA, což
je překážka jakékoliv konstrukce, která má všechny části, ze
kterých se skládá, umístěné ve stejné svislé rovině na straně
odskoku a bez odskokové bariéry. Tzv. „kolmák“.
Dalším druhem je šířková překážka – to je taková překážka,
která je postavena způsobem vyžadujícím výkon jak ve skoku
do dálky tak i do výšky, tzv. „oxer“. Zpravidla je složena ze dvou
překážek těsně za sebou.
Kombinované překážky – (kombinace) dvojskok, trojskok
a kombinaci více skoků představují skupinu dvou, tří nebo několika překážek – které jsou mezi sebou vzdáleny od 7 m minimálně do 12 m maximálně.
Alternativní překážky a žolík – jsou-li v určité soutěži na
parkuru umístěny dvě překážky se stejným číslem má soutěžící možnost zvolit a překonat jednu z nich. Žolík by měl být
mnohem vyšší než základní parkur.
V příštím dílu budeme psát hlavně o vás, o divácích. Jako
každý sport i jezdectví potřebuje svoje diváky, nadšence a příznivce. To, abychom vás pro tento sport získali, je hlavním cílem
našeho seriálu o parkurovém skákání. Každý rozumný pořadatel ví, jak pochmurná je prázdná tribuna bez lidí a jistě se snaží o to, aby případné obecenstvo co možná nejvíce zaujal. Stejně
tak tomu je v jezdeckém areálu v Martinicích, kde pamatujeme
dokonce i na děti. O tom ale příště.

Parkurové skákání – kolbiště a parkur
V závěrečném dílu našeho seriálu o jezdeckém sportu se budeme věnovat vlastnímu závodnímu prostředí, konkrétně závodní ploše a překážkám.
Prostor, ve kterém jezdecké dvojice absolvují závod přes postavené překážky, se nazývá kolbiště. Jedná se o zpravidla vodorovný prostor libovolného tvaru, přičemž nejčastější jsou ob-

délníky a čtverce. Pro zajímavější tvar a prostředí je možné
vsadit do prostoru kolbiště například stromy nebo keře či jinou
přírodní nebo umělou bariéru. Pro mezinárodní závody musí
mít kolbiště minimální velikost 4000 metrů čtverečních. Povrch kolbiště může být různorodý, nejčetnější je povrch travnatý nebo pískový. Oba povrchy, jedná-li se o kvalitní závodiště,
musí mít schopnost absorbovat při deštích velké množství
vody, musí být pružné kvůli doskoku koně a zároveň pevné pro
dobrý odraz při skoku přes překážku. Kvalitní jízdárenský povrch je jistě velmi důležitý pro dobré závody. Do pískových kolbiš se vmíchává vláknitá nebo drcená geotextilie, která váže
vodu a zrnka písku a dává tak písku jiné vlastnosti jako pružnost a pevnost. Travnaté povrchy se musí zase velmi dobře preventivně ošetřovat, jako každý kvalitní trávník.
Pro diváka jistě zajímavější než povrch vlastní jsou skokové
překážky. Mohou být vyrobeny ze dřeva, umělých hmot, hliníku nebo duralu či dalších materiálů. Základem všeho zůstává
zachování předepsaných bezpečnostních předpisů, rozměrů
a vlastností. Musíme si uvědomit, že v kolbišti tu a tam dojde
i k pádu koně a jezdce, a proto je nutné s touto skutečností počítat již při samotné výrobě překážek. Každý dobrý provozovatel jezdeckého areálu zná dobré dodavatele, dovede si vyžádat
takovou barevnou kombinaci, která ladí s jeho jízdárnou a je
následně i příjemná pro lidské oči. Vždy divák, který sleduje
závody v parkurovém skákání, vnímá tvary i barvy překážek
možná mimoděk, zato neustále.
Tvarů překážek je patrně nespočetné množství a to včetně
tzv. designových nebo sponzorských překážek. Součástí soustavy překážek bývá i vodní příkop, sloupky označující START
a CÍL závodu, květiny, stromky a keře v přenosných květináčích
a další dekorace.
Toto vše vám dává dohromady celek závodní plochy, který by
měl oku diváka připadat velmi lákavě a zajímavě. Atraktivní
vzhled kolbiště a parkuru je důležitý i pro pocity jezdců. Vždy
každý se rád dívá na pěkné, zajímavé a barevné prostředí než
na něco fádního a nudného. A pokud k tomu přidá pořadatel
jezdeckých závodů například doprovodný program nebo slosovatelné vstupenky, je to pro diváky již velké lákadlo. Přijte se
podívat na některé závody k nám do Martinic u Březnice, u nás
to tak funguje.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA, Martinice

Český kynologický svaz
a Základní kynologická organizace č. 254 Březnice
si vás dovolují pozvat na

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
v ktg. IPO 3 se zadáním titulu CACT a res. CACT
&

23. ročník závodu O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA BŘEZNICE

v kategoriích ZM, ZVV-1, ZVV-2, IPO-1 (závod je započítáván do Stč. krajské ligy)
ve dnech

6. – 7. 8. 2011 na stadionu a cvičišti ZKO Březnice

B l i ž š í i n f o r m a c e na internetových stránkách www.zko-breznice.wbs.cz nebo na tel. 724 719 432
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Vážení spoluobčané, topná sezona skončila,
tak je pomalu čas se připravit na novou . . .

Příspěvky

Jednou z věcí, kterou často majitelé a uživatelé spalinových cest opomíjejí
je dobrý stavebně-technický stav a pravidelné čištění. Kontrolu nebo čištění spalinové cesty si u kominické firmy musí zajistit každý sám. Lhůty
kontrol a čištění jsou dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 1x ročně pro spotřebiče o jmenovitém výkonu do 50kW na tuhá, plynná a kapalná paliva. 2x
ročně by navíc měla být spalinová cesta vyčištěna. Tuto povinnost si může
majitel dělat sám, je ale nutné o tomto čištění pořídit záznam do požární
knihy a předložit poté kominíkovi ke kontrole. U chatařů a chalupářů je
dostačující dle NV kontrola a čištění jednou ročně. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. Kontroluje se stavebně-technický stav, požární bezpečnost komínového
tělesa a jeho okolí, provozuschopnost průduchu. Na základě této kontroly
vydá kominík Zprávu o kontrole nebo čištění spalinové cesty v souladu
s NV č. 91/2010 Sb. Lidé by měli na toto nařízení dbát hlavně z důvodu
možného požáru nebo otravy oxidem uhelnatým ze zanedbaného komínu.
V blízkosti komínu se nesmí nacházet hořlavý materiál, dřevěné hořlavé
konstrukce a musí být zajištěn přístup k čištění a vybírání kondenzátu.
Komín nesmí mít poškozené zdivo s omítkou, musí být dobře vyspárovaný
a čistící a vybírací dvířka musí být dvojitá betonová nebo plechová - nepoškozená a musí těsnit.
Lidé často ignorují prevenci a obracejí se na kominíka jen pokud mají vážný problém. V horším případě pak zanedbaný komín řeší hasiči při požáru.
Od zanedbaného komínu bývá většina požárů domů.

KOMINICTVÍ Březnice • Jakub Labuda, Jan Noháček

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.

tel. 606 331 626, 318 682 846 • kominictvi.breznice@seznam.cz

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor k pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného
občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153

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
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
ZÁŘÍ 2011 – 19. 8. 2011 ve 12 hod.
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
•
•
•
•
•
•

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

Telefon

777 336 705
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Dvacet let úspěchu
Již dvacáté výročí své existence oslaví v letošním roce firma MPC System, společnost s r. o.,
která se zabývá inženýrskými a dodavatelskými službami v elektrotechnice. Ohlédneme-li
se oněch dvacet let zpět, měli bychom připomenout, že firma byla založena 1. srpna 1991
pány Ing. Janem Hrůzou, Arnoštem Schlemmerem a Ing. Emilem Jančou. První dva jmenovaní již bohužel nejsou mezi námi, a Ing. Emil Janča se stále podílí na vedení úspěšné
firmy, která působí nejen na českém, ale i na zahraničním trhu.
O historii, současnosti i budoucnosti firmy jsme si
povídali se spoluzakladatelem a generálním ředitelem
Ing. Jiřím Dostálem.
Celou dobu své existence sídlí firma v Březnici?
„Ano, v době založení měla firma sídlo v prostorách
březnického kláštera, kde jsme fungovali až do roku
2004, poté jsme firmu přestěhovali do nových prostor průmyslové části Březnice.“
Co znamená zkratka MPC v názvu firmy?
„Management and Production of Control System =
řízení a výroba řídících systémů.“
Můžete nám stručně přiblížit činnost firmy?
„Za dobu své existence se společnost profilovala do
role dodavatele, nabízejícího komplexní dodávky silnoproudé elektrotechniky, měřící, řídící a telemetrické systémy, polní instrumentace, související inženýrské služby od projektování, tvorby uživatelského software, přes oživování a zprovozňování celého komplexu v součinnosti s technologií, až k následné servisní
činnosti.
Mezi hlavní tržní segmenty, ve kterých se společnost
za dvacet let své existence zavedla, patří klasická i jaderná energetika, chemie, plynárenství, strojírenství,
stavebnictví, vodní hospodářství, hornictví, jak v ČR
tak v zahraničí.“
Máte několik významných ocenění a certifikátů,
můžete nám některé vyjmenovat?
„Na základě dlouhodobě vysoké kvality a funkční spolehlivosti dodávek a služeb se společnost MPC System,
spol. s r. o., úspěšně podrobila v roce 2000 certifikaci
QMS podle ISO 9001:2000 a následně recertifikačními
audity v roce 2003, 2006 a 2009 aktuálně podle ISO
9001:2008. V roce 2004 získala na základě certifikace
ruským certifikačním orgánem certifikát QMS dle
GOST - R, opravňující jí ke vstupu na ruský trh.
Na kongresu celostátní marketingové soutěže „Nejlepší podnikatel, manažer a firma ČR“ za rok 2010
byla naší společnosti propůjčena plaketa a certifikát
TOP CZECH QUALITY 1. stupně, dále se vedení a komise podnikatelské soutěže, jejímž garantem byl ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Kamil Jankovský, rozhodli udělit nám ocenění Nejlepší firma
v oboru.“
Kde můžeme najít stopy vaší činnosti?
„Začátkem devadesátých let se nám podařilo etablovat při rekonstrukcích tepelných elektráren, účastnili
jsme se na výstavbě jaderné elektrárny Temelín a získali oprávnění dodávat do jaderné energetiky. Podíleli jsme se na rekonstrukci vodního hospodářství,
pražského metra, tepelného hospodářství, dálkové
pásové dopravy v hornictví, rekonstrukcích tranzitního plynovodu a telemetrických stanic. K zajištění
těchto zakázek jsme úspěšně zavedli do projekčního

a výrobního procesu nové komponenty a technologie významných zahraničních firem. Stali jsme se systémovými integrátory a aplikátory předních dodavatelů řídících systémů jako Allen – Bradley, Modicon,
Simatic, Mitsubishi, Wago, včetně 1 jejich podpůrných vizualizačních systémů.
Mezi ty největší a nejzajímavější projekty, na kterých
jsme pracovali patří: řízení výrobního procesu P&G,
Rakona Rakovník (1992); řízení neblokovaných provozů ČEZ, a. s., Elektrárna Chvaletice (1994); řízení
technologie zauhlování, Plzeňská teplárenská, a. s.
(1995); rekonstrukce drtírny uhlí, Severočeské doly, a. s.,
Tušimice (1999); diagnostika turbíny JE ČEZ, a. s.,
Temelín (2000); distribuční rozvodny Multiaréna Sazka Praha (2003); komplexní dodávka NN rozvaděčů
Letiště Praha, Ruzyně (2005); kompresorová stanice
plynu Narjanmar, Ruská federace (2008); rekonstrukce čistírny odpadních vod, ČOV Trutnov (2009); dodávky rozvaděčů, střídačů a monitorování pro FVE
(2010).“
Co vás čeká v letošním roce?
„V letošním roce realizujeme významnou zakázku
v oblasti vodního hospodářství, a to rekonstrukci
elektročásti a SŘTP na ČOV Strakonice. Dále se podílíme společně s ČKD Praha DIZ a.s. na rekonstrukci
chladící kompresorové stanice plynu Rumeilan v Sýrii.“
Ještě stručně k fungování firmy, kolik máte zaměstnanců, a jaký je váš roční obrat?
„Naše firma zaměstnává čtyřicet pracovníků mezi
kterými jsou projektanti, technici, obchodní zástupci, ekonomové a elektromechanici. Pokud jde o roční obrat, tak ten je zhruba 80 miliónů Kč.“

Generální ředitel Ing. Jiří Dostál, jeden ze zakladatelů společnosti
Ing. Emil Janča a moderátor Miloš Knor při oslavách 20. výročí
založení firmy.

MPC System, společnost s r. o.
Pod Nádražím 297, 262 72 Březnice
www.mpc.cz
eš

BŘEZNICKÉ NOVINY

28

7-8/2011

INZERCE

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
 K O U P Í M E byt 1 + KK,
1 + 1, 2 + KK, 2 + 1
v Březnici. Družstevní ev.
v osobním vlastnictví. Nabídněte.
Tel. 603 287 602.
 H L E D Á M E pronájem bytu
nebo rodinného domu v Březnici
a okolí. Spěchá.
Tel. 607 555 483.
 Velice levně přenechám
na březnickém hřbitově
dvojhrob č. 742 s obrubníkem
a pomníkem z černého kamene.
Tel. 606 257 966.
 P R O N A J M U byt 3 + 1
v Březnici, ihned
k nastěhování. Info na tel.
607 100 354, 607 826 181.
 Chcete ostříhat Vašeho
pejska?
Volejte 737 645 735.

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

Výkup kovových odpadů

Marie Kováříková, pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.
Na Tržišti 503, 262 72 Březnice
Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

Provozní doba:

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

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

Nákladní autodoprava do 24 t nákladu,
kusové i sypké materiály,
možnost přistavení kontejneru
tel.: +420 724 879 650

Ekologická likvidace
a zpracování průmyslových odpadů
plasty, kartony a elektrotechnika
tel.: +420 725 610 563

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

724 803 045
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LIPATECH s.r.o. Hrnčíře
K Labeškám 190, Praha 4
+420 602 131 791
hrncire@lipatech.cz
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Firma
Roman Studnička

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

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

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

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

Březnice, Rožmitálská 38 (vedle obuvi)
tel. 731 489 362, 602 482 114

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

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR MASÁŽÍ
V BŘEZNICI
NABÍZÍME:

relaxační masáž rukou, nohou, zad a šíje,
detoxikační medovou masáž, baňkovou masáž,
Gua Sha, Breussovu masáž, masáž proti celulitidě
– efekt viditelný už po první aplikaci
KONTAKT:
Mgr. Lenka Růžičková • telefon 721 134 683
Dr. Jurenky, Březnice

AUTOSERVIS - Fürst
Blatenská 190, BŘEZNICE

NOVĚ PNEUSERVIS
akce 3+1 zdarma
-

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

tel. 603 246 667 • servis.furst@seznam.cz
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 7. Setkání s Březnicí od Zlína
- sportovně pivní slavnosti, fotbalové utkání a taneční
zábava
Fotbalový stadion
15. 7. Oldies KD Q 21.00 hod.
29. 7. Pou ová oldies KD Q 21.00 hod.
30. 7. Setkání rodáků Konvent Q 9.30 hod.

30. 7. - 31. 7. Slavnosti medu
100 let včelařské organizace v Březnici
Konvent Q 9.00 - 18.00 hod.

9. 8. Veřejné zasedání zastupitelstva
KD – vinárna

Q

16.30 hod.

13. 8. KONVENT PLNÝ LOUTEK
Konvent nádvoří Q 15.00 hod.
19. 8. Oldies KD Q 21.00 hod.
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ZÁMEK Březnice
Zámek Březnice o t e v ř e n denně
mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Galerie L. Kuby o t e v ř e n a denně mimo pondělí od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci červenci a srpnu
o t e v ř e n a denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Kulturní akce:
1. 7. – 31. 7. – výstavní sál zámku Březnice
Výstava: Emil Frei - kresby a pastely

nejen

s březnickými motivy
vernisáž: v pátek 1. 7. od 17.00 hod.
1. 7 – 31. 7. - výstavní bašta zámku Březnice
Výstava obrazů Marie Varvodičové

„Staré obrazy v nových kresbách“
vernisáž: v sobotu 2. 7. od 17.00 hod.

LÉTO A FILMOVÉ PLÁTNO
„Profesionální manželkou“ se 6. 7. stane Catherine Deneuve,
jako jejího manžela uvidíte Gérarda Depardieu. Slavnou hereckou
dvojici svedl dohromady dnes už neméně slavný francouzský režisér Francois Ozon v komedii o tom, že žena nemusí být pouze na
ozdobu. 10. 7. promítneme čtvrtý díl „Pirátů z Karibiku“, kteří
tentokrát poplují na vlnách tajemna a i nadále jim velí kapitán
Sparrow. Jestli se Vám líbil film Počátek režiséra Nolana, přijte na
„Zdrojový kód“(13. 7.). Zdánlivě podobný sci-fi příběh se liší
v tom, že Počátek sledoval různé vrstvy snů, Zdrojový kód zase souběžné reality. Důvtipně vymyšlený a řemeslně dobře zpracovaný
příběh v hlavní roli s Jakem Gyllenhaalem slibuje inteligentní
a napínavou podívanou. Napínaví budou i „Správci osudu“(20. 7.),
thriller v hlavní roli s Mattem Damonem, kterému ty napínavé, neustále pronásledované role, co se na plátně nezastaví, vyloženě jdou.
K létu patří romantika, noci plné hvězd a romantické velkofilmy.
„Voda pro slony“(17. 7.) je filmem přesně pro takovýto okamžik.
Zavede nás do cirkusového prostředí, kde nechybí krásná a samozřejmě neš astná akrobatka, mladý ošetřovatel zvířat, zakázaná láska, drama, dobrodružství a hlavně ti sloni. To vše zasazeno do
30. let a není k tomu co dodat.
O posledním filmu Larse von Triera „Melancholia“(24. 7.) se
mluví hlavně v souvislosti s jeho provokativními výroky na festivalu v Cannes a to je velká škoda. Jeden z otců hnutí Dogma 95, autor oscarového Tance v temnotách a v neposlední řadě filmový provokatér přichází se svou vizí konce světa. Podtitulek filmu zní „překrásný film o konci světa“ a říká tak vše. Čekejte něco krásného,
melancholického a hrozného zároveň a hlavně něco k zamyšlení.
O posledním filmu Sofie Coppolové „Odnikud někam“(3. 8.) řekl
Quentin Tarantino: „Film nás okouzlil od prvních scén…Je to příběh filmové hvězdy, která objevuje prázdnotu svého života očima
své jedenáctileté dcery. Je to portrét dnešního L.A.“ Zajímavě vypadá nový film německého režiséra Toma Tykwera, i on už je legendou své profese a zárukou kvality. „Tři“, poněkud nekonvenční
příběh zdánlivě konvenčního páru, který v současném Berlíně žije
svůj úplně obyčejný život. Až jednou on i ona potkají Adama, který
je oba okouzlí. A jak si ti tři se zapeklitou číselnou a hlavně životní
kombinací poradí, uvidíte v Březnici v kině 10. 8.
Příběh „Lidic“(17. 8.) je v českých dějinách varovným mementem, ilustruje skrytou zrůdnost lidské povahy a proto by měl být
neustále připomínán. V dlouho očekávaném velkofilmu uvidíte Karla Rodena a celou plejádu současných českých herců.
Dětem hrajeme celé prázdniny: Máma mezi Mar any
(3. 7.), Čertova nevěsta (27. 7.), Medvídek Pú (7. 8.), Rango (28. 8.)
Speciálně u posledního titulu platí, že „animáky“ nejsou jen pro
děti. Rango je podle recenzí výbornou komediální poctou klasickým
westernům a pobaví i dospělé.
Takový horký letní den je ideální zakončit ve stínu filmového
plátna. Samozřejmě i deštivý den můžete příjemně prožít dívaje se
na nějaký pěkný filmový kousek, proto se na Vás budeme těšit
v březnickém kině. Nezapomeňte, že v červenci a srpnu hrajeme od
19 hod., kromě pohádek a filmů pro děti, ty jsou všechny od 18 hod.
Pavlína Heverová

2. 7. a 16. 7. historický šerm na zámku v prostoru
míčovny za kaplí zámku od 16.00 hod.

SHŠ COLLEGIUM 1570 - Milevsko
23. 7. ve sladovně Pivovaru Herold (u zámku)
od 20.30 hod.

„BAROKNÍ TĚLO ODHALENO“
– barokní tanec
Romana Konrádová, Hana Slačálková
3. 8. – 31. 8. - výstavní bašta zámku Březnice
Výstava akvarelů Jarmily Růzhové a volné tvorby
Jiřího Berana

„Souvislosti? Možná…“,
vernisáž: v sobotu 6. 8. od 17.00 hod.
26. 7., 28. 7., 31. 7., 2. 8., 4. 8., 7. 8.
arkády za zámkem od 15.30 hod.

DIVADLO KAPSA - Andělská Hora
soubor pohádek pro děti + 2 pohádky z 8. letní divadelní
dílny
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 • www.zamek-breznice.cz
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
pro začátečníky
Zahote zábrany,
oprašte společenský oděv
a přijte se přihlásit na

TANEČNÍ KURZ pro starší
a pokročilé…
Šest lekcí v období září - listopad 2011
Přihlášky do konce srpna 2011 v kanceláři KD Březnice

INFORMACE na tel. 318 682 153, 318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz
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KINO BŘEZNICE
ČERVENEC
3. 7. neděle v 18.00 hod.

MÁMA MEZI MARŤANY
Animovaný film USA 2010 v českém znění
Vyneste odpadky, snězte brokolici…kdo potřebuje maminky? Devítiletý
Milo zjistí, jak moc tu svojí maminku potřebuje, když ji unesou Mar ané,
aby ukradli její „maminkovství“.
Režie: Simon Wells
Vstupné 39 Kč

Q

88 minut

Přístupno

Q
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SRPEN
3. 8. středa v 19.00 hod.

ODNIKUD NĚKAM
Film USA 2010, české titulky
Místy i komedie s hořkou příchutí prozření hlavního hrdiny – hollywoodského idolu, mistra všech flákačů, který bydlí v proslulém hollywoodském
hotelu Chateau Marmont, jezdí nadupaným Ferrari. Až jednou najde
za dveřmi apartmá svou jedenáctiletou dceru, která mu nastaví zrcadlo.
A jak to tak bývá…
Režie: Sofia Coppola
Hrají: Stephen Dorff, Elle Fanning, Benicio Del Toro a další

6. 7. středa v 19.00 hod.

Vstupné 44 Kč

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

7. 8. neděle v 18.00 hod.

Komedie Francie 2010, české titulky
Suzanne je spořádanou manželkou a hospodyňkou, Robert je despotickým
továrníkem. Po stávce a Robertově sesazení se Suzanne ocitá ve vedení
továrny, se kterým si kupodivu velice dobře poradí. V hlavních rolích dvě
hvězdy francouzského filmu.
Režie: Francois Ozon. Hrají: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu a další
Vstupné 44 Kč

Q

103 minut

Přístupno

Q

10. 7. neděle v 19.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách tajemna
Dobrodružný film USA 2011, v českém znění
Kapitán Jack Sparrow se vrací, do cesty se mu ale připlete tajemná Angelica.
Režie: Rob Marshall. Hrají: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey Rush a další
Vstupné 54 Kč

Q

137 minut

Přístupno

Q

13. 7. středa v 19.00 hod.

ZDROJOVÝ KÓD

Vstupné 42 Kč

Q

93 minut

Q

Přístupno od 12 let

17. 7. neděle v 19.00 hod.

VODA PRO SLONY
Romantický film USA 2011, české titulky
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30 let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí.
Režie: Francis Lawrence. Hrají: Reese Witherspoon, Robert Pattinson a další
Vstupné 49 Kč

Q

121 minut

Q

Přístupno od 12 let

20. 7. středa v 19.00 hod.

SPRÁVCI OSUDU
Thriller USA 2011, české titulky
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je vše úplně jinak a naše
kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány. Co se stane, když mu
by nevědomky plány překazíme?
Režie: George Nolfi. Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp a další
Vstupné 44 Kč

Q

106 minut

Q

Přístupno od 12 let

24. 7. neděle v 19.00 hod.

MELANCHOLIE
Film Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie 2011, české titulky
Překrásný film o konci světa. Dvě sestry, dva příběhy, dva osudy a jedna
planeta, která se nezadržitelně blíží k Zemi, aby ji zničila – poslední film
dánského provokatéra Larse von Triera.
Režie: Lars von Trier. Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John
Hurt, Stellan Skarsgaard, Kiefer Sutherland a další

98 minut

Q

Přístupno od 12 let

MEDVÍDEK PÚ
Animovaný film USA 2011, v českém znění
Medvídek, Tygr, Králíček, Prasátko, Sova, Klokanice, Klokánek a samozřejmě Ijáček řeší záhadu zmizení Kryštůfka Robina.
Režie: Stephen J. Anderson, Don Hall
Vstupné 39 Kč

Q

70 minut

Přístupno

Q

10. 8. středa v 19.00 hod.

TŘI
Film Německo 2010, české titulky
Novinářka Hanna a architekt Simon žijí v harmonickém svazku v Berlíně
už 20 let – různé aférky, plánování dítěte, svatby…každodenní starosti
a klid. Vše se změní v okamžiku, kdy do jejich života vstoupí atraktivní
Adam, ale ani jeden z nich o svých citech k Adamovi neví.
Režie: Tom Tykwer
Hrají: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow a další
Vstupné 44 Kč

Akční thriller USA, Francie 2011, české titulky
Kapitán Colter je zapojen do tajné vládní mise založené na experimentu
„zdrojový kód“. Ten mu dovoluje existovat v paralelní realitě, samozřejmě
pouze s určitým rizikem.
Režie: Duncan Jones. Hrají: Jake Gyllenhaal, Michell Monaghan a další

Q

Q

119 minut

Q

Přístupno od 15 let

17. 8. středa v 19.00 hod.

LIDICE
Film ČR 2011
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod
připletli do cesty dějinám. Velkofilm plný emocí dokazuje to, jak zdánlivé
maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár a další
Vstupné 54 Kč

Q

126 minut

Q

Přístupno od 12 let

24. 8. středa v 19.00 hod.

WESTERN STORY
Film ČR 2011
Střelená komedie nabitá létem…kolty proklatě nízko, saloony, kankán
a legendární Vinnetou a Old Shatterhand.
Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Bob Klepl, Petr Vondráček a další
Vstupné 42 Kč

Q

96 minut

Přístupno

Q

28. 8. neděle v 18.00 hod.

RANGO
Animovaná komedie USA 2011, v českém znění
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských
kouscích, obýval tenhle chameleon v havajské košili prostorné terárium.
Nic mu v něm nechybělo, snad kromě akce. A té má te víc než dost.
Režie: Gore Verbinski
Vstupné 39 Kč

Q

107 minut

Q

Přístupno

31. 8. středa v 19.00 hod.

X-MEN: První třída

27. 7. středa v 18.00 hod.

Akční sci-fi USA, české titulky
Legenda se vrací – pátý díl filmové série o superhrdinech z komiksů.
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: James McAvoy, Kevin Bacon a další

ČERTOVA NEVĚSTA

Vstupné 49 Kč

Pohádka ČR 2011
Nová pohádka Zdeňka Trošky na motivy pohádky Boženy Němcové o princezně, statečném Štěpánovi, čertech a dalších postavách, které do pohádky patří.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec a další

P ř i p r a v u j e m e : Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (21.9.),
Jmenuji se Oliver Tate

Vstupné 49 Kč

Vstupné 39 Kč

Q

Q

130 minut

101 minut

Q

Q

Přístupno od 12 let

Přístupno

Q

132 minut

Q

Přístupno od 12 let

Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá
příplatek 1,- Kč, a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním fondu
na podporu a rozvoj kinematografie.
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čísla je 19. 8. 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.

