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Odbor kultury Města Březnice Vás zve na „Cesty za divadlem“
zájezdy na divadelní představení

DIVADLO ABC • 20. 9. 2011 v 19.00 hod.

SATURNIN
Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka
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.
H r a j í : Jiří Hána, Jitka Smutná, Zuzana Norisová, Vladimír Čech a další
R e z e r v a c e v s t u p e n e k a podrobné informace na tel. 318 682 153, 318 682 453 nebo 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

O d j e z d a u t o b u s u v 16.30 hod. z Náměstí

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
i když jsme se v letošním létě u nás doma ještě moc neohřáli,
řada z Vás, kteří jste zůstali ve městě, měla možnost účastnit
se celé řady kulturních i sportovních akcí.
V minulém vydání Březnických novin jsem Vás seznámil se
záměry města na letošní rok i s projekty, jejichž realizace přesáhne i do roku příštího. Jelikož ale nezůstáváme jen u záměrů, uvádím akce, které jsme již realizovali či jsou v současné
době v „běhu“.
Většina z Vás se již seznámila s nově otevřeným supermarketem Penny. S touto stavbou souviselo i vybudování chodníků,
inženýrských sítí, komunikace v Hlubyňské ulici, přilehlého
parkoviště včetně výstavby nového autobusového nádraží
a osvětlení. Nové osvětlení bylo dokončeno i v obci Bor, dále
v lokalitě od mostu k poliklinice a okolo zámku, kde nyní správa zámku připravuje i nasvícení hradeb. V ulici Jana Švermy je
položený nový asfaltový koberec v délce přes 150 metrů,
v souladu s projektem je před dokončením i nový chodník
od Špýcharu směrem k nádraží. V části Sadové ulice je v rámci
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti vyznačen i chodník pro
pěší. Zároveň bylo realizováno i nutné dopravní vyznačení omezené tonáže na mostě u hasičské zbrojnice. Před základní školou je opraven pomník padlým hrdinům. V samotné škole proběhla během prázdnin rekonstrukce sociálních zařízení v celé
budově. Takto rozsáhlou stavbu jsme mohli uskutečnit díky
dotaci Středočeského kraje ve výši 8 milionů korun, kdy město
ze svého rozpočtu přidá pouze 5 % z uvedené částky. I v 1. mateřské škole byla realizována potřebná rekonstrukce sociálního
zařízení a v 2. MŠ nutná rekonstrukce podlahy jedné třídy.
V prostorách Konventu jsme taktéž vybudovali nové sociální
zařízení. Investujeme ale i do oprav bytového fondu. V č. p. 45
jsme u dvou bytů realizovali lokální plynové topení včetně nových rozvodů. V č. p. 21 byla provedena rekonstrukce bytu č. 6,

investice směřovaly i do opravy bytu č. 1 v č. p. 419 i v č. p. 16.
V č. p. 64 proběhla výměna oken v bytě č.13.
Tolik ve stručnosti akce, které jsou již dokončeny. V současné
době začíná stavba nové plynové kotelny v základní škole, probíhá rekonstrukce kotelny zdravotnického zařízení, kde bude
ještě v letošním roce provedena výměna nových oken v celém
objektu. Na mostě probíhá postupná rekonstrukce sochy Kalvárie, na náměstí začínáme s opravou fasády na č. p. 64 i zateplením podchodu domu č. p. 67, včetně nové fasády. Zároveň je připravena výměna oken a oprava fasády na č.p. 48. Kulturní dům
se dočká dokončení výměny oken i na severní straně a zadní
trakt č. p. 10 nové střechy. Připravujeme i opravu polorozpadlého vstupního schodiště u kulturního domu včetně vytvoření
bezbariérového přístupu. V měsíci září přibude i dalších 18 tzv.
rozhlasových hnízd, abychom zvýšili pokrytí vysílání místního
rozhlasu do doby, než bude realizován záměr IZS, který je odvislý od úspěšnosti v již vyhlášeném grantovém řízení. Poptali
jsme i dodání 5 ks kompletní zásahové hasičské výstroje. Připravujeme zprovoznění kašny, která bude moci být zrekonstruována díky vstřícnosti Nadačního fondu Bozeň – fondu pro
Březnici. Tento fond poskytl městu Březnice potřebné finanční
prostředky ve výši 130 000,- Kč. Uvedenému nadačnímu fondu
zároveň město děkuje za poskytnutí finančního příspěvku
v částce 70 000,- Kč na nákup skříněk do základní školy a za
příspěvek v částce 50 000,- Kč na nákup nového automobilu pro
potřeby pečovatelské služby.
Od tohoto měsíce začínají svou činnost i Technické služby
města Březnice pod vedením p. Bartuňka. Rada města zřídila
Bezpečnostní komisi, jejímž předsedou byl zvolen p. Bartoníček.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pohodové prožití zbývajících letních dnů. Věřím, že se s příchodem nového školního
roku bude dětem líbit v novém prostředí naší školy a všem
hezké září přeje
Jiří Štěrba, starosta
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Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 28. 6. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. zápisy z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 17. 5. 2011 a 14. 6.
2011 a zprávy o plnění usnesení.
2. výsledek výběrového řízení „Březnice - ulice L. Kuby, předláždění části
chodníku“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Březnice - ulice
L. Kuby, předláždění části chodníku“ a s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou TORUS Příbram , s.r.o. za celkovou cenu díla v částce 483 415,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č.2.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
3. výsledek výběrového řízení „Březnice - Dům č. p. 64 - oprava fasády“.
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Březnice - Dům č. p. 64 oprava fasády“ a s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou JMZET
s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem za celkovou cenu díla v částce 289 887,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Dále souhlasí se zařazením akce do rozpočtu města na rok 2011 a zahrnutím do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 11 proti: 1 (Noháček) zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. výsledek výběrového řízení „Březnice - Konvent č. p. 1, dokončení sociálního zařízení“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce „Březnice Konvent č.p.1, dokončení sociálního zařízení“ a s uzavřením smlouvy o dílo
s vybranou firmou TORUS Příbram, s.r.o., za celkovou cenu díla v částce
280 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
5. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 10 - oprava střechy
a krovu, dvorní trakt“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce
,,Březnice č. p. 10 - oprava střechy a krovu, dvorní trakt“ a uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou Skala Karel, Březnice za celkovou cenu
díla v částce 167 933,07 Kč bez DPH a se zařazením akce do rozpočtu města
na rok 2011 a zahrnutím do rozpočtového opatření č. 2. Dále pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
6. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 662 - realizace opravy
střechy a krovu“. Zastupitelstvo města odkládá realizaci akce do dalšího
období v závislosti na vývoji finančních prostředků.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
7. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 6 - realizace opravy
střechy a krovu“. Zastupitelstvo města odkládá realizaci akce do dalšího
období v závislosti na vývoji finančních prostředků.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
8. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 10 - nebyt. prostor
dvor. trakt - kolna realizace“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce
,,Březnice č. p. 10 - nebyt. prostor dvor. trakt - kolna realizace“ a uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou Pavel Benják, Březnice za celkovou cenu
díla v částce 96 300,- Kč včetně DPH v případě volných finančních prostředků a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
9. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 10 - fasáda dvorního
traktu“. Zastupitelstvo města odkládá realizaci akce do dalšího období
v závislosti na vývoji finančních prostředků.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
10. výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice č. p. 21 - realizace opravy střechy a krovu“. Zastupitelstvo města odkládá realizaci akce do dalšího
období v závislosti na vývoji finančních prostředků.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
11. zápisy ze schůzí kontrolního výboru ze dne 16. 5. a 15. 6. 2011.
12. zápisy ze schůzí výboru pro správu majetku ze dne 27. 4. a 8. 6. 2011.
13. zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy ze
dne 14. 6. 2011.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. a) závěrečný účet města Březnice za rok 2010 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez
výhrad.
b) hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2010
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
2. změnu katastrální hranice v rámci komplexní pozemkové úpravy Nestrašovice. Členové zastupitelstva souhlasí se změněným průběhem katastrální hranice mezi k.ú. Bor u Březnice a k.ú. Nestrašovice, která je zároveň hranicí obce. Nový průběh hranice k.ú. (po pozemkové úpravě) je
zakreslen v přiložené mapě. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu pana
Jiřího Štěrbu, aby podepsal příslušnou dohodu mezi Městem Březnice
a Obcí Nestrašovice, která řeší uvedenou změnu katastrální hranice.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
3. Dohodu mezi Městem Březnice a Společenství domu č. p. 123 Březnice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. přijetí daru ve výši 50 000,- Kč od Nadačního fondu Bozeň, fondu pro
Březnici na nákup služebního automobilu pro pečovatelskou službu v
Březnici. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č.2. Dále
zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru ve výši 70 000,- Kč od Nadační-

ho fondu Bozeň, fondu pro Březnici s tím, že k uvedené částce přispěje
město Březnice částkou 70 000,- Kč a poskytne účelově vázaný příspěvek
na nákup nábytku do tříd příspěvkové organizaci ZŠ Březnice. Tento příspěvek ZŠ vyúčtuje a doloží příslušnými účetními doklady (fakturou, výpisem z účtu). Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň). Návrh usnesení byl přijat.
5. čerpání finančních prostředků ve výši do 200 000,- Kč z rezervního fondu 1.MŠ Březnice na rekonstrukci dětského hygienického zařízení a ukládá OSM provést výběrové řízení na akci rekonstrukci dětského hygienického zařízení 1.MŠ ve spolupráci s ředitelkou mateřské školky.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
6. realizaci opravy havarijního stavu podlahy v 2. mateřské škole a čerpání
finančních prostředků a financování akce z rezervního fondu mateřské
školy ve výši 82 290,- Kč, dle předložené nabídky p. Hartla.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 5 (Nepivoda, Teska, Vácha, Motáň, Bendová)
Návrh usnesení byl přijat.
7. opravu části ulice Jana Švermy dle nabídky firmy STRABAG za cenu
díla 262 836,- Kč včetně DPH. Tato částka bude zařazena do rozpočtového
opatření č.2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 5 (Nepivoda, Paprštein, Vácha, Fiřtíková, Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.
8. zařazení akce „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Březnice“ do akčního
plánu na rok 2012.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
9. zadat zakázku k provedení opravy a zprovoznění kašny 1. březnické
komunální do částky 130 000,- Kč s DPH. Tato částka bude zařazena do
rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 8 (Fiřtíková, Vácha, Nepivoda, Paprštein, Fořtová,
Krajmerová, Noháček, Pinkava). Návrh usnesení nebyl přijat.
10. zadat zakázku k provedení opravy a zprovoznění kašny 1. březnické
komunální za nabídnutou cenu 91 200,-Kč včetně DPH. Tato částka bude
zařazena do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 8 (Fiřtíková, Vácha, Nepivoda, Paprštein, Fořtová,
Krajmerová, Noháček, Pinkava). Návrh usnesení nebyl přijat.
11. zadat zakázku k provedení opravy a zprovoznění kašny 1. březnické
komunální v částce 120 000,- Kč včetně DPH. Tato částka bude zařazena
do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 8 (Fiřtíková, Vácha, Nepivoda, Paprštein, Fořtová,
Krajmerová, Noháček, Pinkava). Návrh usnesení nebyl přijat.
12. nákup vozidla za cenu 250 000 Kč včetně DPH pro pečovatelskou službu. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 2. Zastupitelstvo města pověřuje radu města nákupem automobilu, doporučuje nákup
předváděcího vozidla ve stáří do dvou let a maximálního proběhu 30 000 km.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
13. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
14. 1. 9. 2011 jako rozhodné datum zániku 1. březnické komunální s.r.o.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 2 (Pinkava, Noháček). Návrh usnesení byl přijat.
15. v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 971/1 a pozemku
p. č. 971/4 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
16. v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 305/6 v k.ú. Bor
u Březnice a obci Březnice.
Pro: 14 proti: 1 (Pinkava) zdržel se: 1 (Motáň). Návrh usnesení byl přijat.
17. uvolnění částky 60 000,- Kč na realizaci výměny 12 ks oken při rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Březnice. Tato částka bude zařazena
do rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
III. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 178/1, 178/12, 173/1,552/1
a 552/2 v k.ú. Přední Poříčí a obci Březnice.
Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 3 (Teska, Vácha, Nepivoda). Návrh usnesení byl přijat.
IV. zastupitelstvo města odkládá:
1.žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu 2.MŠ Březnice na výměnu oken, která jsou v havarijním stavu. Zastupitelstvo města
schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši do 45 000,- Kč na drobné opravy
a údržbu.
Pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
V. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. souhlasí s realizací opravy a zprovoznění kašny na náměstí.
Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 6 (Fiřtíková, Vácha, Nepivoda, Fořtová, Krajmerová, Noháček). Návrh usnesení byl přijat.
VI. Zastupitelstvo města ukládá:
1. OSM projednat možnosti zařazení kapliček do majetku města.
Pro: 15 proti: 1 (Noháček) zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r., starosta města
Ověřovatelé zápisu: Paprštein Jaroslav v.r. , Ing. Procházka Petr v.r.
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Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 9. 8. 2011
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 28. 6. 2011 a zprávu o plnění usnesení.
2. výsledek výběrového řízení na akci ,,Rekonstrukce domu č. p. 48“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce ,, Rekonstrukce domu č. p. 48",
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou UNIKO Písek spol.
s. r. o., za celkovou cenu 1 810 354,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul). Návrh usnesení byl přijat.
3. výsledek výběrového řízení pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici“ pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby. Zastupitelstvo města schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici“ pro stavební
povolení a výběr zhotovitele stavby firmě Ing. Václav Ureš, Příbram, za
celkovou částku 957 240,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. výsledek výběrového řízení na akci „Dům č.p. 67 - zateplení průchodu
a oprava fasády z náměstí“. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací akce
„Dům č.p. 67 - zateplení průchodu a oprava fasády z náměstí“, s uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou Pavel Benják, Březnice za celkovou
cenu 202 767,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Doul). Návrh usnesení byl přijat.
5. výsledek výběrového řízení na akci ,,Základní škola Březnice - plynová
kotelna - realizace“. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce ,,Základní
škola Březnice - plynová kotelna - realizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s firmou Karel Sladký, Příbram za celkovou cenu 2 666 796,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
6. ukončení činnosti (ukončení podnikání) RNDr. Fűrychové a její odchod na
SFŽP a její doporučení v pokračování činnosti firmou SPF Group, v.o.s., Praha.
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2011.
b) Smlouvu s fa SPF Group, v.o.s., Praha
a pověřuje starostu města podpisem dodatku a smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
7. Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci „Odvolání proti rozhodnutí rady
města č.RM7- 2011/40“, který odvolání zamítl a rozhodnutí rady města
potvrdil.
8. oznámení o prodeji pozemků zapsaných na LV č.46 v k.ú. Březnice a LV
č.46 v k.ú. Přední Poříčí, obec Březnice.
9. zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 3. 6. 2011.
10. zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 10. 6. 2011.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č.3/2011.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
2. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„ZŠ Březnice - stavební úpravy sociálního zařízení - 2. etapa část B a C“ ve
výši 7 999 999,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
3. vypsání výběrového řízení na firmu pro zpracování a realizaci aukce dodávky elektrické energie pro Město Březnice.
Pro: 14 proti: 1 (Motáň) zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
4. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava sochy Kalvárie na mostě Březnici“ ve výši
236 170,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
5. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Nákup 5 ks zásahových obleků včetně helem“
ve výši 105 117,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
6. podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, osa 2
snižování emisí a imisní zátěže životního prostředí ve městech na nákup
komunální techniky.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
7. podání žádosti o dotaci na sportovně-rekreační areál v Martinicích - název projektu „Podpora volnočasových aktivit a spolkové činnosti ve městě
Březnice“ - z fondu ROP Střední Čechy - osa 3.3 - 65. výzva.
Pro: 10 proti: 0 zdržel se: 5 (Doul, Motáň, Krajmerová, Fiřtíková, Vácha)
Návrh usnesení byl přijat.
8. rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.

9. a) Smlouvu o partnerství mezi Městem Březnice a ZŠ Březnice
b) Smlouvu o partnerství mezi Městem Březnice a SH ČMS - Sborem
dobrovolných hasičů v Martinicích
c) Smlouvu o partnerství mezi Městem Březnice a spol. Rubilis s.r.o.
Martinice a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 4 (Krajmerová, Motáň, Doul, Nepivoda)
Návrh usnesení byl přijat.
10. v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů prodej pozemků p. p. č. 540/38 o výměře 87 m2 za cenu 175 Kč/m2
a p. p. č. 540/24 o výměře 120 m2 za cenu 179 m 2 oba v k.ú Přední Poříčí
a obci Březnice panu R. S., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 20. 4. 2011 do 6. 5. 2011. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemků hradí kupující.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň). Návrh usnesení byl přijat.
III. Zastupitelstvo města souhlasí:
1. se zahájením přestavby kotelny a výměnou oken dle projektu snižování
spotřeby tepla – Poliklinika a schvaluje uvolnění potřebných finančních
prostředků ve výši 6 038 240,- Kč na překlenutí doby, než budou finanční
prostředky poskytnuty SFŽP. Dále ukládá finančnímu odboru zahrnout
potřebné finanční prostředky do rozpočtového opatření č. 3.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
IV. Zastupitelstvo města revokuje:
1. usnesení zastupitelstva města č. 110628/23-b ze dne 28. 6. 2011.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Březnice coby kupujícím a prodávajícími panem B.B.Březnice a panem
D.B. Březnice, jejímž předmětem jsou nově vytvořené pozemky parc.
č. 135/6 (KN) o výměře 506 m2, parc. č. 309/8 (KN) o výměře 249 m2, parc.
č. 135/10 (KN) o výměře 10 m2, vše k.ú. Martinice u Březnice (dle geometrických plánů Ing. Rudolfa Smíška ze dne 14. 5. 2003, č. 105-90/2003 a ze
dne 15. 11. 2007, č. 144-302/2007), za kupní cenu 3 726,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Březnice coby kupujícím a prodávajícím panem B.B., Březnice, jejímž předmětem jsou pozemky č. parc. 442/2 (KN) o výměře 19 m2 , parc. č. 442/5 (KN)
o výměře 5 m2, a nově vytvořené pozemky parc. č. 135/5 (KN) o výměře
982 m2 a parc. č. 135/8 (KN) o výměře 111 m2 (dle geometrického plánu
Ing. Rudolfa Smíška ze dne 14. 5. 2003, č. 105-90/2003), vše k.ú. Martinice
u Březnice, za kupní cenu 5 440,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odstavce a) zákona
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, směnu následujících nemovitostí ve vlastnictví města Březnice:
- nově vytvořeného pozemku č. parc. 431/3 (KN) o výměře 1 604 m 2 vyděleného z původního pozemku parc. č. 431 (PK) o výměře 2 793 m2 geometrickým plánem Ing. Rudolfa Smíška ze dne 5. 5. 2011, č. 171-61/2011,
- nově vytvořeného pozemku parc. č. 198/6 (KN) o výměře 2 115 m2 vyděleného z původního pozemku parc. č. 198 (PK) o výměře 16 688 m2 geometrickým plánem Ing. Rudolfa Smíška ze dne 5. 5. 2011, č. 171-61/2011,
- nově vytvořeného pozemku parc. č. 427/6 (KN) o výměře 602 m2 vyděleného z původního pozemku parc. č. 427/3 (KN) o výměře 3 810 m2 geometrickým plánem Ing. Rudolfa Smíška ze dne 5. 5. 2011, č. 171-61/2011,
vše katastrální území Martinice u Březnice, kdy celková výměra těchto
pozemků ve vlastnictví města Březnice určených ke směně činí 4 321 m2
s těmito nemovitostmi ve vlastnictví společnosti CANADENSIS, s.r.o.:
- dílem „i“ o výměře 329 m2 vyděleného z původního pozemku parc. č. 193/1
(PK) geometrickým plánem Ing. Rudolfa Smíška ze dne 14. 5. 2003,
č. 105-90/2003,
- nově vytvořeným pozemkem parc. č. 252/12 (KN) o výměře 835 m2 vyděleného z původního pozemku parc. č. 288 (PK) o výměře 4 432 m2 geometrickým plánem Ing. Rudolfa Smíška ze dne 15. 11. 2007, č. 142-256/2007,
- pozemkem parc. č. 442/3 (KN) o výměře 1 268 m2, vše katastrální území
Martinice u Březnice, kdy celková výměra těchto pozemků ve vlastnictví
společnosti CANADENSIS, s.r.o. určených ke směně činí 2 432 m2 vč. finančního dorovnání ceny za pozemky.
Záměr směny byl zveřejněný na úřední desce města od 18. 7. 2011 do
5. 8. 2011.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň). Návrh usnesení byl přijat.
V. zastupitelstvo města neschvaluje:
1. zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1406/23 za pozemky města p.p.
č. 1478/1 a 1456 vše v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2207 v k.ú. a obci Březnice o výměře cca 99 m2.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0. Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v.r., starosta města
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Beran Jiří v.r. , Ing. Procházka Petr v.r.
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Městská police

SŇATEK v Březnici uzavřeli
ZÁMEK Březnice
8. 7. 2011
David Hála, Březnice
Miroslava Brůžková, Březnice
Lukáš Čejka, Praha
Jana Kaňáková, Praha
9. 7. 2011
Jan Klíma, Březnice
Zuzana Šípová, Rožmitál pod Třemšínem
Aleš Pangrác, Bělá nad Radbuzou
Iveta Rotová, Praha
Martinice
9. 7. 2011
Markéta Pražanová, Březnice - Martinice
Vít Babáček, Příbram
ZÁMEK Březnice
15. 7. 2011
Michaela Peterková, Příbram
David Dvořák, Příbram
Michaela Kolářová, Praha 10
Karel Ryšánek, Praha 5
Radnice - reprezentační sál
16. 7. 2011
Zuzana Lišáková, Drahenice
Jaroslav Havlička, Uzeničky
ZÁMEK Březnice
16. 7. 2011
Lenka Vávrová, Březnice
Alexander Johann Georg Helbig, Německo
27. 7. 2011
Pavlína Vohradská, Háje
Jiří Příman, Příbram
6. 8. 2011
Petra Hohlová, Podlesí
Jan Pechač, Příbram
13. 8. 2011
Klára Koptová, Praha
Václav Šimek, Praha
20. 8. 2011
Šárka Tomášková, Vysoká u Příbramě
Tomáš Voříšek, Praha
Hana Klánová, Březnice
Petr Boukal, Hlubyně
Reprezentační sál radnice
Pavla Kumherová, Březnice
Jiří Kozák, Bezdružice

Významné životní výročí oslavili
Anna PAULOVÁ, Březnice 124 (90 let)
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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Z MĚSTA

Z činnosti městské policie
Prázdniny, na které se děti vždy tolik
těší, jsou pro nás, příslušníky Městské
policie, vždy obdobím, kdy musíme být
ještě bedlivější než jindy během roku.
Právě volnější prázdninový život s sebou nese spoustu nebezpečí, kterým se
snažíme předejít nebo alespoň zamezit.

Zajímá vás, jaké události jsme v červenci řešili?
7. 7. se nám podařilo telefonicky kontaktovat paní B.,
která se chtěla pokusit o sebevraždu. Po krátké rozmluvě upustila od svého úmyslu, rozhodla se komunikovat
o svých problémech a slíbila, že vyhledá odbornou pomoc.
14. 7. jsme předali k ekologické likvidaci vrak Opel Kadet, jehož majitel během jednoho roku opakovaně na
výzvu k odstranění nereagoval.
23. 7. jsme při soukromé cestě na Orlík zcela náhodou
objevili u brány v lese odstaveného favorita, jehož krádež nám byla nedávno oznámena.
29. 7. hodinu po půlnoci objevila hlídka Městské policie
vypáčenou stavební buňku u vlakového nádraží. Vedle
buňky byly naskládané na zemi různé kovové předměty
(tažné tyče, šrouby, čerpadla, tlumiče), a tak stačilo jen
hodinu počkat, a tři podezřelé osoby se pro svůj lup skutečně dostavili. Jejich výprava tentokrát skončila na policejní služebně.
V noci z 29. na 30. 7. bylo u jednoho stánku s pou ovým
občerstvením tak živo, že jsme byli nuceni majitele vyzvat, aby se svým občerstvením Březnici opustil. Jeho
hosté totiž byli nejen hluční, ale dokonce i skákali po
zaparkovaných autech a nikdo na náměstí se tu noc
v klidu nevyspal.
To, že po pouti byly z mostu u kostela k vidění dopravní
značky naházené do řeky, je už jen pikantní detail.
Městská policie vám přeje hezký zbytek léta a těší se na
vaši podporu i spolupráci. Příklad odstaveného ukradeného vozidla v lese může inspirovat i vás k větší pozornosti tím, že nás upozorníte na podezřelé okolnosti,
můžete spolu s námi i vy někoho zachránit, pomoci mu
nebo ho alespoň uchránit před nepříjemnostmi.
Miloš Nusl
velitel MP Březnice

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat
panu Ing. Františku Slaníkovi za fotografie,
které ochotně poskytuje redakci Březnických novin.
S jeho svolením jsou zveřejňovány nejen v novinách,
ale také na webových stránkách města Březnice.
Odbor kultury
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
D I VA D L O
V neděli dne 11. září 2011 pojedou zájemci ZO do Plzně.
Velké divadlo J. K. Tyla připravilo dílo španělského baroka, drama Pedra Calderóna de la Barca, Život je sen.
Hra vypráví o nelehké životní pouti prince Segismunda, kterého vlastní otec, polský král Basilio, drží od dětství ve vězení, v nevědomosti o světě…
Představení je od 19.00 do 21.00 hodin.
Odjezd z Březnice, z náměstí je v 17.00 hodin.
Zájemci hlaste se u pí Feitové na telefon 721 603 455.
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu dne
5. října 2011 v domečku od 10.45 do 12.30 hodin.

POZVÁNKA
V rámci pořadů Příbramské hudební večery dostala
ZO SPCCH pozvánku na 8. října 2011, 18.00 hodin,
aula ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami. Vystoupí České saxofonové kvarteto v pořadu Od Gershwina po klasiku
a mistr republiky ve stepu Ing. M. M. Saidl.
Při hromadné objednávce vstupné pro členy 200,- Kč.
Ostatní za 250,- Kč. Zájemci hlaste se u pí. Feitové nebo
u členů výboru.
Dne 11. října 2011 se koná v sále KD v Březnici
od 14.30 hodin podzimní členská schůze.
Všichni členové jsou srdečně zváni.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová
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V BŘEZNICI FUNGUJE OSOBNÍ
GEOPORTÁL
Chcete si změřit výměru budoucího pozemku nebo zjistit,
jakou vzdálenost každý den ujdete do práce? Obyvatelé Březnice to zjistí během několika kliknutí.
Obyvatelé Březnice mohou nyní využívat Goeportál
Autor: Geoportál
Radnice v Březnici zřídila pro své obyvatele na stránkách města službu, která pomáhá jednoduše zjiš ovat geografické údaje
o městě.
Služba Geoportál dokáže překrývat jednotlivé vrstvy, které systém nabízí.
Existují i další servery, které pomáhají v orientaci obyvatel
v jejich okolí, ale v Březnici zřídilo vedení města interaktivní
odkaz přímo na stránkách města, který se zaměřuje výhradně
na město a navíc pracuje velmi rychle. „S tímto nápadem přišel tajemník města Ing. Jiří Bernard a pro občany jsme spustili
aplikaci na městských internetových stránkách v polovině července a v současnosti probíhá její plnění dalšími daty,“ přiblížil vznik nápadu starosta Březnice Jiří Štěrba.
Po rozkliknutí portálu se vám zobrazí snímek Březnice a vy si
zvolíte, jak chcete mít Březnici rozčleněnou. Volba letecké mapy
ukáže letecký pohled na město s možností přiblížit si hledané
místo. Hybridní mapa popíše v mapě jednotlivé ulice a také
ukáže čísla komunikací spolu s leteckým pohledem na Březnici.
Třetí varianta v této nabídce je mapa základní. Ta zobrazí
mapu ulic a komunikací bez geografického členění.
Velmi důležitou funkcí je katastr nemovitostí. Po jeho zapnutí se Březnice rozčlení na jednotlivé pozemky i s přesným popisem. Tuto funkci můžete kombinovat s leteckou i základní
mapou. „Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná pouze
o mapové podklady a propojení s katastrem nemovitostí, lze
nyní okamžitě zjistit například vlastníka parcely, na které je
nepořádek nebo čí plocha je neposekaná,“ přiblížil další význam práce s portálem tajemník Březnice Ing. Jiří Bernard.
Vlastimil Ševr
(Převzato z Příbramského deníku)

Žijí mezi námi - KOVÁŘ ROMAN PAUSCH
Na stránkách Březnických novin postupně představujeme v krátkém rozhovoru některé zajímavé osobnosti
města a okolí. Naposled (v čísle 7-8/2011) to byl kaplan
ThMgr. Jan Mikeš. Nyní čtenářům přiblížíme bubovického kováře Romana Pausche, s nímž se možná již někteří setkali na jarmarcích a trzích, kde u kovářské
výhně vytváří na kovadlině mnohé umné a zároveň velmi vkusné předměty.
Kovářství je tradiční řemeslo, které dnes již není tak
rozšířené ve své podobě řekněme užitkové oproti časům
minulým, kdy mnoho předmětů denní potřeby bylo vyrobeno kovářem a kovář se všestranně uplatnil.
V současné době převládá výroba kovaných předmětů,
které krom užitkové hodnoty mají též hodnotu estetickou. Jak jste se ke kovářskému řemeslu dostal?
Vyrůstal jsem na severní Moravě a vždycky mě fascinovala rukodělná tvorba. Už od malička jsem nejvíce
času trávil v kůlně mého dědy, který byl manuálně velmi zručný a vynalézavý. U něj jsem viděl, co a jak se dá
vytvořit a získával jsem základy práce s kovem. Když
jsem se rozhodoval jakému řemeslu se vyučím, pokukoval jsem hlavně po práci s kovem, tedy černém řemeslu.
Poblíž mého bydliště v Horním Benešově byla střední
odborná škola, zaměřená na renovaci součástek a náhradních dílů. K mému rozhodování přispěla možnost

vyučit se zde i kovářem a podkovářem, také svářeč bylo
to, co se mi vždycky líbilo a co jsem chtěl umět. Bohužel
podkovářství, které se zde také vyučovalo, bylo zrušeno,
jako neperspektivní obor, a tak jsem se vyučil renovátorem dílů a kovářem. Po vyučení jsem nastoupil na státní statek v Horním Benešově a do vojny působil zde.
Bohužel systém zemědělství se tehdy rozpadl a již na
vojně jsem obdržel výpově z důvodu zrušení organizace.
Co vás přivedlo do našeho kraje?
Shodou okolností se mi naskytla práce právě na Březnicku, kde pracovala i moje nastávající manželka.
Na Březnicku jsem také zakotvil a pokud vše bude fungovat tak, jak má, rád bych zde i zůstal. Po různých životních peripetiích se nám podařilo zrekonstruovat dům
a já si mohl zařídit kovárnu, o které jsem vždy snil.
Jakým kovářským pracem se věnujete?
I když jsem zaměstnán v příbramské firmě jako skladník a svářeč, tak se stále více věnuji kovářskému řemeslu a obětuji tomu veškerý volný čas. Zakázky, na kterých pracuji, jsou jak uměleckého charakteru, tak čistě
účelové. Věnuji se výrobě mříží, bran, plotů, klik, vývěsních štítů, nechybí i drobné svařované konstrukce a jiné
práce spojené s kovárnou a černým řemeslem.
Rozhovor připravil
MUDr. Jiří Beran
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FARNOST

BŘEZNICKÉ POUŤOVÁNÍ
Většina z nás, včetně mě, si dnes nedokáže představit
každodenní život bez dopravních prostředků. Vlakem,
autobusem či autem denně jezdíme do práce, do školy,
k lékaři, na úřady, na návštěvy nebo i do kostela. Ovšem
byly doby, kdy se lidé i na velké vzdálenosti vydávali
pěšky.
Z cest, které dříve lidé podnikali, patřily k podstatným
poutě na poutní místa. Tradici poutí nalézáme již ve
Starém zákoně, kdy židé pravidelně putují na svátky do
Jeruzaléma. Nový zákon přebírá tuto tradici a Kristova
pou do Jeruzaléma, jeho umučení, smrt a zmrtvýchvstání dává i pouti nový rozměr. Křes ané v prvních staletích začínají podnikat poutě především do Jeruzaléma za
účelem návštěvy posvátných míst a modliteb, ale i na
místa, kde byli pohřbeni učedníci či další významní svatí. Specifický poutní kult má Panna Maria. Vzhledem
k dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie, které jsme si
připomněli slavností minulý měsíc 15. 8., nemůžeme hovořit o poutích k jejímu hrobu. Ve světě jsou jí zasvěcována místa, kde se zjevila (Fatima, Lourdy…) nebo kde
vládne silná mariánská tradice. Jedná se o místa, kde
jsou známé mariánské sošky, obrazy atd.
V Čechách se poutní tradice vyvíjela od raného středověku. Hlavními cíli křes anských poutí byla známá
místa zasvěcená Panně Marii a patronům naší vlasti.
Pokud bychom chtěli dnes navštívit nějaké poutní místo, nemusíme jezdit daleko, protože jedno z nejvýznamnějších českých poutních míst máme na dosah ruky.
Svatá Hora u Příbrami, zasvěcená Panně Marii, je
i v dnešní době velice často cílem mnoha poutí. Nejprve
byla na tomto pahorku postavena kaplička, z vděčnosti
za záchranu života zasvěcena Panně Marii. V období novověku byla kaple přestavěna a celá budova byla v průběhu staletí dostavována a upravována. Během třicetileté války přešlo tehdy již významné poutní místo Svatá
Hora pod správu řádu jezuitů z Březnice. V současné
době patří Svatá Hora pod duchovní správu kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele, Redemptoristům.
Pěší pou na toto významné místo jsme podnikli společně s devíti mladými farníky z Březnice a okolí. Večer
5. 8. jsme se sešli nejen ke společné modlitbě, ale
i k vytváření společenství v Mirovicích na faře. Pak jsme
dojeli do Březnice, kde jsme začali své celonoční putování, které bylo naplněno modlitbami a touhou přiblížit se
Bohu i tradici, která je v naší vlasti odedávna zakořeněna. Zvolili jsme si tradiční cestu 20 kapliček, které začínají právě v Březnici. Veliký význam má také to, že na
Svatou Horu jsme doputovali 6. 8., v den, kdy církev
slaví Proměnění Páně na hoře Tábor. Tato slavnost má
také souvislost s putováním. Učedníci s Kristem vyšli
na horu, kde se jim Kristus zjevil v plné slávě, a oni zde
po určitou dobu setrvali. Podobně jsme i my na Svaté
Hoře setrvali a zúčastnili se mše svaté.
Začíná nám podzim, v tomto období čekáme sychravé
počasí, zrající ovoce, poslední sklizně, ale i velice důležitou náboženskou událost. 28. 9. se koná celonárodní
pou ke svatému Václavu do Staré Boleslavi. Svatý Václav je jedním z hlavních patronů naší vlasti, čeští panovníci v čele s Karlem IV. ho měli vždy ve veliké úctě, mnoho kostelů v Čechách a na Moravě je tomuto českému
knížeti a světci zasvěceno. Také chorál „Svatý Václave“
patří v české tradici k nejstarším dochovaným. Tento

Poutní místo - Svatá Hora v Příbrami

světec, který zemřel mučednickou smrtí probodnutím
přede dveřmi kostela právě ve Staré Boleslavi, je v českých zemích uctíván jako „svatý“ a „ochránce vlasti“
přibližně od 11. století.
I Březnická farnost se k této oslavě hlavního českého
patrona také připojí, a to 28. 9. 2011 poutí do Staré
Boleslavi. Všichni jste srdečně zváni, doufám, že nás
poutníků bude co nejvíce, abychom si nejen připomněli
staré tradice, ale dali vzejít i tradicím novým.
P. Jan Mikeš

P O Z V Á N Í na

NÁRODNÍ POUŤ
do STARÉ BOLESLAVI
Datum konání:

28. 9. 2011

Program pouti:
7.00 hod.
10.00 hod.
12.00 hod.
14.00 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.

Odjezd z březnického náměstí
Slavná mše svatá
Kulturní program
Prohlídka baziliky s výkladem
Odjezd ze Staré Boleslavi
Očekávaný návrat
Cena: 200,- Kč

Přihlásit se na pou je možné
na Děkanském úřadě v Březnici.

Kontaktní osoba:
P. Jan Mikeš, mobil 724 292 901
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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

ZÁŘÍ 2011
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9 – 12 hod.
pondělí
od 15.30 hod. CVIČENÍ S OVERBALLY – kroužek pro děti od
3 do 6 let – NOVINKA – od 5. 9.
úterý
od 10.00 hod. SVAČINKA A ČTENÍ POHÁDKY OD MAMINKY
– dopolední program pro nejmenší
od 15.30 hod. NĚMČINA pro mírně pokročilé s Libuší Fořtovou – od 6. 9.
od 17.30 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Heverovou od 20. 9.
středa
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou od 7. 9.
od 17.00 hod. NĚMČINA pro mírně pokročilé s Renátou Cvrkovou od 7. 9.
čtvrtek
od 10.00 hod. DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro
nejmenší – NOVINKA – od 1. 9.
od 17.30 hod. BŘIŠNÍ TANCE – pro začátečnice s Blankou
Němcovou – NOVINKA – od 8. 9.
pátek
od 15.30 hod. POHYBOVÉ HRÁTKY pro děti od 5 do 10 let
s Lenkou Jorovou od 23. 9.
od 17.30 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky se Zuzanou Klímovou – NOVINKA – od 9. 9.
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé se Zuzanou
Klímovou od 9. 9.
Připravujeme na ř í j e n :
JUDO pro děti s Karlem Křížem - 2 skupiny rozdělené podle
věku a váhové kategorie. Každé pondělí a čtvrtek od 17 hodin
v prostorách posilovny Muscle Factory Březnice. Začínáme
3. 10. 2011

Mimořádné akce
10. 9. od 15.00 hod. 11. narozeniny MC Pampeliška
• tradiční oslava narozenin na zahradě MC, tentokráte se skákacím hradem, malováním na obličej a samozřejmě narozeninovým dortem.
15. 9. od 15.30 hod. Šperková dílna
• korálková výroba šperků s Fritzie Černou v herně MC. Cena
50,- Kč
17. 9. 2011 od 10.00 hod. Den s Pastelkou
• výtvarný koutek MC Pampeliška bude součástí rodinného dne
na Xaverově pořádaného pojiš ovnou Allianz. Více na plakátech.
Připravujeme: podzimní burza 17. - 21. 10., nedělní divadélko
MC Pampeliška Březnice, 9. května 510, 262 72 Březnice
pořádá

KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY
- DOSPĚLÉ
L e k t o r k a : Zuzana Klímová
První, ukázková, lekce proběhne v pátek 9. 9. 2011
od 17.30 do 19.00 hod. a pak každý další pátek, ve stejném čase,
v učebně MC Pampeliška (budova 1. MŠ Březnice).

Orientální
břišní tanec
Zahájení kurzů pro začátečnice
v Březnici
dne 8. září 2011 od 18.00 hod.
a pak každý další čtvrtek
v Mateřském centru Pampeliška
(budova 1. MŠ Březnice)
První hodina je seznamovací, a proto zdarma.

Přijte se uvolnit, rozhýbat tělo
a osvěžit mysl v orientálních rytmech…
Těší se na Vás Blanka Němcová

Info na tel. 721 290 572 (B. Němcová)
nebo v MC Pampeliška

LÉTOVÁNÍ 2011 – ÚBORSKO
Letní tábor pod záštitou ZŠ Březnice se stává tradicí a zájem o něj rok od roku stoupá. V letošním roce se ho v rekordním počtu zúčastnilo 40 žáků místní ZŠ. Velké poděkování
patří členkám občanského sdružení „Podbrdské tvoření“ paní
B. Brůnové, E. Čabrádkové, M. Šlapákové, paním učitelkám
Mgr. N. Červenkové, Mgr. J. Hlaváčové. Tyto obdivuhodné ženy
umožnily prožít dětem překrásný týden prázdnin (v termínu
24. 7. - 30. 7. 2011) v západní části Šumavy v rozmanité vesničce Úborsko. Ubytování bylo zajištěno v příjemném prostředí penzionu „U Jandů“, kde byl prostor pro sportovní a letní
radovánky: tenisové kurty, hřiště i bazén. V den příjezdu na
děti čekalo milé překvapení v podobě projíž ky na koni. Tento
velkolepý zážitek byl zachován na památku v podobě fotografie, ke které si děti vyrobily originální rámečky. Další tvoření
umožnilo malým umělcům si osvojit výtvarné techniky, kde se
přiblížili k různým řemeslům. Vyráběli smaltované přívěsky,
klíčenky z látky ve tvaru domečků a srdíček. Pro hbité prstíky
bylo možné navlékat korálky a novinkou byla výroba figurek
tzv. „Kofoláčků“. I přes rozmarné letní počasí se velmi povedl
výlet do centra Chodska Domažlic. Zde mohly děti obdivovat
nejen kulturní památky, ale i nádhernou přírodu kolem sebe
z rozhledny Černá věž. Poslední den byl zpestřen vystoupením
mažoretek.
Za SRPŠ Iveta Hrzalová
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Informace z 2. MATEŘSKÉ ŠKOLY
MOTTO:
„Vychovávat děti znamená především respektovat jejich dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně je milovat.
Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti.”
sdružení rodičů a přátel školy za organizační i finanční podpoZahájení dalšího školního roku se přiblížilo a naše mateřská
ru, městské policii za zajímavé ukázky, Ing. Slaníkovi za zdoškola je připravena na přivítání nových školáčků. Ale ani
kumentování akce a také Josefu Tomáškovi a jeho přátelům.
o prázdninách, přestože byla školka uzavřena, zaměstnanci neCelý prostor vysekali, uklidili a upravili.
zaháleli. Ve všech prostorách proběhl generální úklid. Velká třída byla vymalována a další rekonstrukcí prošlo i malé odděle23. června pak následovalo ve školce další setkání, rozloučení
ní. Došlo k vybourání nevyhovující podlahy, udělání nových bes předškoláky. V 16 hodin slavnostně nastoupili oblečeni do
triček s logem školky, která zakoupilo SRPŠ. Od paní ředitelky
tonů, položení nového lina
a třídních učitelek pak děti dostaly knihu s přáním a podpisy
a koberce. Výrazně se tak
všech zaměstnanců a drobné dárky. Následoval hudebně soutěžní
zlepší prostředí, kde si děti
hrají.
pořad „Hrajeme si pro zdraví” a velká hostina, kterou připravili
rodiče. Pak na rozloučenou pusa od mámy a táty a děti se již těšily
Přestože začíná nový školna následný program, který byl v režii učitelek. Diskotéka, večerní rok, ještě se vrátím ke
ní procházka po městě, příprava postýlek, přípitek dětským šamdvěma akcím, které proběhpaňským, pohádka na dobrou noc a nocování se svými kamarády v
ly na závěr toho starého.
„mateřince”. Předškoláci vše zvládli, nebyly žádné slzy, ani stýsSoutěže, opékání vuřtů ve
kání. Věříme však, že v jejich vědomí zůstane vzpomínka na tyto
Vlčí jámě, ukázka městské
okamžiky.
policie, hledání pokladu a na
Letošní školní rok nebude jen ve znamení přivítání nových
závěr zasazení stromku, tak
dětí, ale 2. mateřská škola „Sluníčko” oslaví dvacetileté výročí.
lze popsat akci, která se
14. září se uskuteční v březnické Městské knihovně a Infocentru
uskutečnila 7. 6. Velká účast
vernisáž. Výstavu výtvarných prací dětí, výrobky z hlíny, nebo
rodičů i dětí a pobyt na Stráfotografie z různých období a akcí školy pak můžete shlédnout
ži až do pozdního odpoledne
ve stejných prostorách již od 6. září. Všichni jste srdečně zváni.
svědčil o tom, že se setkání
vydařilo. Poděkování patří
Miroslava Macháčková, Jana Krajmerová

Městská knihovna a Infocentrum a 2.MŠ v Březnici Vás srdečně zvou na výstavu

20 let ve 2. MŠ „Sluníčko“
Prezentace školy a výstava prací dětí 2.MŠ bude zahájena
v prostorách Městské knihovny a Infocentra

6. září a potrvá do 30. září
Vernisáž k výstavě proběhne 14. září od 17 hodin.

OSLAVA JUBILEA V LINDOW - BANZENDORFU
Po skončení mládežnického léta se naše 12tičlenná skupina a
skupina 11 polských dětí s doprovodem přemístila z Flecken
Zechlinu do partnerského města Lindow (Mark). Pobyt v Německu nám tentokrát ještě neskončil, protože jsme byli pozváni na oslavu jubilea partnerství s Poláky.

K této příležitosti byli pozváni i zástupci města Březnice
pan ing. Petr Procházka, místostarosta, dále pan Jan Kovář,
člen rady města a paní Jana Krajmerová, členka zastupitelstva,
kteří dorazili na místo těsně před začátkem oslavy.
Slavnost k 10-ti letému trvání partnerství mezi polským Jemiolowem a německým Lindow se konala v sobotu 13. 8. 2011
v „Kulturní stodole Banzendorf“. Mezi téměř 170 přítomnými
bylo 30 Poláků, 15 Čechů a 6 Francouzů, zástupců francouzského města Harfleur, jehož partnerství s Lindow trvá již 40 let.
Slavnost byla zahájena pestrým průvodem, kterého se zúčastnilo přes 100 účastníků. Domácí obyvatelé stáli před svými
domy a mávali zahraničním hostům. Organizátoři vyzdobili
jeviště v kulturní stodole vlajkami všech čtyř států a vlajkou
Evropské unie. Stěny byly dekorovány fotografiemi dokumentujícími historii partnerství. Členky sdružení žen tzv. „Landfrauen“ připravily vedle jeviště pro přítomné hosty pohoštění –
kávu a koláče, které samy napekly. V 15.00 hod. začala oficiální
část oslavy, ve které jsme si vyslechli oficiální proslovy představitelů obce a partnerského sdružení. Pan Peter Wilbers, bývalý
starosta a současný člen partnerského sdružení hovořil o desetileté historii partnerství s Polskem, u jehož zrodu byl přítomen.
(pokračování na str. 9)
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OSLAVA JUBILEA V LINDOW BANZENDORFU
(dokončení ze str. 8)
Hovořil o událostech uplynulých 10 let, o tom, jak se z partnerů
stali blízcí přátelé. Starosta partnerské obce Stanizlaw Mucha
poděkoval za srdečné přijetí, spolupráci i za materiální pomoc.
Řekl doslova: „Cítíme se tu jako doma!“ Také čeští a francouzští
hosté poděkovali za vřelé přijetí. Pan Danilo Lieske, předseda
správy Lindow, ve svém projevu vzpomněl 50. výročí postavení
berlínské zdi, která rozdělila Evropu, a zdůraznil, jak je dobře,
že v Evropě již neexistují hranice. Poté předal dárek místostarostovi Březnice Ing. Petru Procházkovi.

Předseda partnerského sdružení Dieter Eipel řekl, jak je
důležité, že přátelství mezi zeměmi se stále více rozvětvuje.
Poté pronesli krátkou řeč zástupci Polska, Čech i Francie a vokální soubor pana Nielse Köpckeho zazpíval po každém projevu lidovou píseň příslušné země. Zástupci jednotlivých partnerských zemí dostali drobné dárky jako poděkování za práci
ve prospěch partnerství. Poté hosté zhlédli vystoupení taneční
skupiny a následoval další program s DJ hudbou a volnou zábavou.
Ze setkání jsme odjížděli s přáním, aby se nám také podařilo
navázat taková nezištná přátelství, která neznají hranice a která mohou přispět k lepšímu porozumění mezi našimi národy.
Alice Fořtová

MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ LÉTO MLÁDEŽE - Jugendkunstsommer 2011
Ve dnech 7. 8. – 12. 8. 2011 se společně s pedagogickým doprovodem
opět zúčastnilo 10 studentů VOŠ
a SOŠ Březnice letos již 7. ročníku
mezinárodního „Uměleckého léta
mládeže 2011“ ve Flecken Zechlin
v Německu, který pořádá spolková
země Braniborsko za vydatné podpory EU. Studenti z březnické školy
byli na toto soustředění mládeže pozváni již podruhé naším partnerským
městem Lindow, který také tento pobyt částečně finančně podpořil.
Účast na letošním Mezinárodním
uměleckém létě mládeže byla opravdu vysoká – sešlo se zde celkem 90
mladých lidí z Německa, Braniborska, Berlína, Polska a Čech. Pro velký počet účastníků musel být zvýšen
i počet nabízených workshopů, kterých bylo celkem devět. Mladí lidé si mohli vybrat dle svého
zájmu např. fotografický, filmový, divadelní, sochařský, kutilský, hudební, taneční, novinářský nebo graffiti workshop. Tyto
workshopy vedou profesionálové a umělci, kteří se navíc rádi
věnují práci s mladými lidmi a dovedou je zasvětit do svého
umění. Většina z nich sem jezdí každým rokem.
Tématem letošního uměleckého léta bylo „Menschenbilder –
The Dream of the Real Life“. Ihned po rozdělení do workshopů
začali mladí lidé s elánem tvořit svá díla, která se jim pod vedením zkušených vedoucích velmi dařila. Od pondělí do čtvrtka účastníci pilně pracovali, aby ve čtvrtek večer mohli na veřejné prezentaci v obci předvést výsledky svého snažení. A bylo
se opravdu nač dívat! Je téměř neuvěřitelné, co dokázali mladí
lidé během tak krátké doby vytvořit. Všichni také byli na své
výtvory patřičně hrdí. Nejeden účastník si slíbil, že sem příštím rokem pojede znovu.

A jak se mladí lidé dorozumívali? Po překonání počátečního
ostychu zde brzy zněl smích, veselí, domlouvalo se různě, jak
to šlo, ale postupně se začal používat cizí jazyk a většina z nich
se poměrně dobře rozhovořila. Hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, ale také němčina, polština i čeština.
Umělecké léto mládeže 2011 bylo velmi úspěšné a náš dík patří všem, kteří na organizování této akce mají svůj velký podíl.
Jsou to především paní Annett Bauer, paní Kerstin Schade, pan
Ulrich Schnauder, Rolf Kleine, ale také vedoucí workshopů jako
Kevin, Otto, Nicol, Frank, Beate, Alex, Juliane, Mine a Jonah.
Děkujeme také představitelům našeho partnerského města Lindow, předsedovi partnerského sdružení panu Dietru Eipelovi
a panu Petru Wilbersovi za to, že nám účast na této akci umožnili.
A jak prožívala umělecké léto naše nová studentka Eva?
To se dozvíte z jejího článku, který pro Vás napsala.
Alice Fořtová
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MLÁDEŽNICKÉ LÉTO V NĚMECKU
O prázdninách jsem se zúčastnila mezinárodní akce s názvem „ Mládežnické léto 2011“, která je zaměřena na kreativitu mládeže a probíhala ve dnech 7. - 12. 8. 2011 v německém
městečku Flecken Zechlin. Účastnili se zde Němci, Češi i Poláci. A jak jsme se dorozumívali? Rukama, nohama a směsí angličtiny s němčinou.
První den jsme se seznámili se všemi workshopy. Vybírat
jsme mohli z celkem 9 workshopů: tanečního, hudebního, kutilského, divadelního, novinářského, sochařského, fotografického, filmového a graffiti workshopu. Nabídka byla velmi pestrá.
Následující den jsme všichni začali pracovat ve zvoleném workshopu na svých pracích a výtvorech, které každý workshop prezentoval o několik dní později na slavnostním večerním ukončení. Tato závěrečná prezentace byla přístupná i veřejnosti.
K vidění bylo divadelní představení ve třech jazycích, taneční
vystoupení, umělecké fotografie, graffiti, obří kaleidoskopy,
sádrové sochy a filmová projekce.

Na závěr večera hrála kapela složená z účastníků hudebního
workshopu a zakončila tak napínavý večer. Atmosféra byla příjemná, přítomní odcházeli s úsměvem na tváři, což si myslím,
že bylo hlavním posláním celého týdne. V pátek ráno při odjezdu dostal každý noviny z dílny novinového workshopu, které
obsahovaly vše důležité, co se za celý týden odehrálo.
Eva Brňáková, studentka 1. r. VOŠ a SOŠ Březnice

SLAVNOSTI VE MĚSTĚ LINDOW
OČIMA STUDENTKY
V pátek 12. 8. 2011 přejela naše česká skupina společně
s polskou z Flecken Zechlinu do partnerského města Lindow,
k oslavám výročí partnerství. Byla nám umožněna vyhlídková
plavba parníkem, na kterém jsme i poobědvali. Zajímavá byla
také prohlídka hudební akademie a divadla v prostorách zámku. V sobotu ráno jsme se prošli městem Lindow a kolem jeho
jezer. Po obědě v pizzerii nás autobus převezl na slavnost, která se konala v „Banzendorfské kulturní stodole“, bývalém statku, upraveném k pořádání kulturních akcí.

Měli jsme možnost vidět pestrý a veselý průvod složený
z ozdobených traktorů, kočárů taženými koňmi a pána s kozou
- průvod uzavíraly „Landfrauen“ jízdou na ozdobených kolech.
Po průvodu měli zástupci partnerských měst projevy, slyšeli
jsme zpěv ve čtyřech jazycích a shlédli taneční vystoupení. Bylo
nám připraveno i domácí pohoštění.
Celý týden byl náročný, ale velmi zajímavý.
Eva Brňáková, studentka 1. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice

NOVÉ SPORTOVNÍ STUDIUM V PŘÍBRAMI
První sportovně technický obor na VOŠ v širokém regionu.
Od 1. září 2011 je otevřen nový sportovně - technický obor na
VOŠ v Příbrami, při SPŠ a VOŠ, Příbram II, Hrabákova 271.
Jedná se o studium sportovních, biomedicínckých a technických předmětů, s cílem připravit absolventy na práci v oblasti
sportu, sportovních klubů a zařízení. Další uplatnění absolventi najdou v oblasti cestovního ruchu, volného času, rehabilitace,
regenerace i v orgánech státní správy. Je připraveno tak, aby
studenti mohli při své sportovní přípravě pokračovat ve studiu
na vyšším typu školy. Je určeno pro absolventy všech středních
škol, od gymnázií až po maturitní obory na učilištích a odborných školách. Zřízení tohoto oboru je důsledek letité vysoké
úspěšnosti SPŠ a VOŠ Příbram v oblasti sportu a největšího
soustředění výkonnostních a vrcholových sportovců na naší ško-

le. Studijní program byl vytvořen ve spolupráci OHK Příbram
a sportovních center 1.FK Příbram, VO Vavex Příbram i dalšími sportovními oddíly. Výsledky absolventů řadí naší školu
mezi nejúspěšnější školy v České republice. Školou prošli např.:
Josef Csaplár, reprezentační trenér, Robert Žák, fotbalový trenér, Stanislav Nohýnek, František Rajtoral, Milan Mišůn, fotbalisté. Filip Rejlek,Vojtěch Zach, Petr Havrlík, Tomáš Hýský
a Michal Kriško, vše volejbalisté nejvyšší volejbalové soutěže.
Další sportovci reprezentující sportovní odvětví v hokeji, plavání, cyklistice, tenise, golfu apod.
Kapacita studentů je 40 do prvního ročníku a je připravováno
pokračování studia tak, aby studium bylo zakončeno bakalářskou úrovní. Bližší informace na stránkách školy www.spspb.cz
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ a VOŠ Příbram
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ
1. 9. 1931 zahájila svoji činnost Okresní pojiš ovna požární v Březnici
(před 80 lety)

2. 9. 1833 byly v noci převezeny rakve Kolovratů z hrobky na březnickém hřbi4. 9. 1720
8. 9. 1861
12. 9. 1794
18. 9. 1938
23. 9. 1801
27. 9. 1650
28. 9. 1923

tově do nové hrobky v Blovicích (před 178 lety)
byla vložena městská privilegia do zemských desek, o což se usilovalo od roku 1651 (před 291 lety)
z iniciativy MUDr. Hanuše Jurenky pořádán velký tábor lidu na
Třemšíně, na praporu bylo heslo: Nedejme se! (před 150 lety)
se narodil Hanuš z Kolovrat (před 217 lety)
otevřen patriarchou PhDr. A. Procházkou nově vystavený kostel
„Husův sbor“ (před 73 lety)
se narodil v Březnici rytec Josef Skala (před 210 lety)
slavnostně „vyzdvižena“ na hřbitově nově vystavěná kaple sv. Rocha
(před 361 lety)
zahájilo svoji činnost Bio Sokol v Březnici, představení se konala pravidelně každou sobotu a neděli (před 88 lety)

Čerpáno z Březnických kulturních přehledů.

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.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Rozličné obyčeje a pověry o svatbách.
Když se rodičové snoubenců dohodli na námluvách o podmínkách z obou stran kladených a ve svatební smlouvě zajištěných,
bývaly obyčejně nejbližší neděli ohlášky
a konány přípravy ke svatbě, zejména měloli býti svatební veselí okázalejší.
Mezi tou dobou má již ženich vyhlédnutého
družbu a nevěsta družičku, kteří bývají
z příbuzenstva.
Na obou stranách činí se horlivé přípravy
k vystrojení svatby. Ze mlýna přivezena dostatečná zásoba mouky, delší dobu sklízeny:
vejce, máslo, tvaroh, vykrmována drůbež,
případně i kus vepřový. K pečení a vaření
sezvány z příbuzenstva nebo i sousedky šikovné. Ač bývala konána svatba vždy v úterý, již od pátku se pilně peklo. V neděli obyčejně chodil ženich s nevěstou k přátelům
a sousedům zváti na svatbu. Bývalo obyčejem, že zvali i ty sousedy, se kterými v nějaké nevůli žili, namnoze zvali i výměnkáře.
Někde toto obstarával tlampač – kecal, který pak i o veselce různými žerty bavil svatebčany. Pozvaní poděkovali a posílali “pomoc“ – míru pšenice, mák, tvaroh – podle
domluvy, co v domácnosti potřebovali.
V den svatby má družička na starosti
opentlit koně bílými a červenými stuhami,
pak podělit všechny hosty po proutku čerstvé myrhy. Hostům v obou rodinách byla
poskytnuta snídaně. Rodiče ženicha udělili
jemu požehnání, pak teprve odjeli do domu
nevěsty. Ta dbá, aby nebyla od ženicha
spatřena, nýbrž aby první na něho ona pohlédla. Věřilo se, že v opačném případě by
byla v manželství pod jeho nadvládou. Po té

udělí požehnání rodiče nevěsty oběma
snoubencům - ženich s nevěstou pokleknou
na stoličku, otec s matkou poznamenají je
křížem a rozloučí se. Nedlouho před polednem přijíždí se na oddavky do kostela. Při
cestě zpátky bývá svatba vítána střelbou
z pušek. Na hostině hrají hudebníci a svatebčany baví tlampač vtipy.
Velký a rozmanitý výběr jídel byl o svatbách. Na ukázku podávám pořadí jídel na
selské svatbě v roce 1901 (před 110 lety!)
Hostům bylo předkládáno: Hovězí polévka
s knedlíčkama, uzené maso s křenem, hovězí maso s rajskou omáčkou, farcovaná pečeně, pečený zajíc, na černo upravený králík, telecí pečeně, vepřová pečeně, bábovka,
koláčky a koláče s kávou nebo čaj s rumem.
Čepení záleželo v tom, že ženské odvedly
nevěstu do komory, tam sejmuly věneček
a upravily ji na hlavu čepec.
Když měli novomanželé odjeti, udělili jim
rodičové opět požehnání. Ženské měly na
starosti veliké koláče – měchury „očepáky“
uložit na vůz, aby se nepoškodily. Všeobecně byly vdané ženské nazývány „báby“
a měly naložit a převézt též peřiny do nového domova nevěsty. Mívaly zvláštní povozy
a počínaly si až příliš rozpustile zvláště,
když přebraly „rosolky“. Mívaly také opentlený smrkový stromeček, kterým mávaly ve
vzduchu za zpěvu a výskání, jelo-li se přes
ves.
Svobodná děvčata chtívaly koláček z první
pece a z pekáče, který byl v levém rohu –
aby se brzy vdaly. Jiné dívky věřily, že se
brzo vdají, když usednou na ještě teplé místo, kde seděla nevěsta.
Příští neděli měli u ženicha „přátelský
oběd“. Přijeli rodiče nevěsty ji navštívit
a při domácí hostině a přátelském rozhovoru více hodin setrvali.
Alena Heverová
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Městské muzeum
v Březnici
Náměstí 11
Tel.: 318 403 177
724 996 684
galerie@breznice.cz
Badatelský den:
pondělí 8 – 12 13 – 16
(případně po předchozí domluvě)

BŘEZNICE PŘED
100 LETY ...
„V. Adresář města Březnice 1911“
– František Konečný
Obecná chlapecká a dívčí škola:
František Běle, řídící učitel. Učitelský sbor: Páter Jan Bejček, katecheta - Václav Fiala – Anna
Jezberová – Frant. Kubát – Albína Němečková
– Karel Novák – Páter Josef Rypl – Ludmila
Novotná - Marie Pecková – Ludmila Prokopová –
Augustin Puchmajer. Školník: Kristian Hudeček
Měš anská chlapecká a dívčí škola:
Jan Kout, ředitel. Učitelský sbor: Páter Jan
Bejček katecheta – Ludvík Fürst – Karel Hummel – Boh. Kadlec – Matěj Kuthan – Albína
Němečková – Anna Pauserová – Rudolf Pavlů –
Anna Fischerová – František Trčka. Školník:
Václav Novák.
Živnostenská pokračovací škola pro chlapce:
Jan Kout, ředitel. Učitelský sbor: Ludvík Fürst
– Karel Hummel – Bohumil Kadlec – Antonín
Košta – František Kubát.
Živnostenská pokračovací škola pro dívky:
Jan Kout, ředitel. – Učitelský sbor: Ludvík
Fürst – Karel Hummel – B. Kadlec – Mat. Kuthan – František Michálek – Anna Pauserová –
František Trčka.
Hospodářský pokračovací kurs:
Jan Kout, ředitel. Učitelský sbor: Ludvík Fürst –
Karel Hummel – Jaroslav Kopečný – František Wolf.
Z měš anské školy březnické před 100 lety:
Čtyřicátý školní rok byl zahájen 16. září 1910,
do školy bylo zapsáno 118 žáků, ředitelem školy
byl Jan Kout. Učitelský sbor tvořilo pět odborných učitelů a učitelek, jeden učitel obecné školy, jedna industriální učitelka a učitelka francouzského jazyka.
Z mimoškolních aktivit: dne 11. prosince 1910
měl k posluchačům hospodářského kurzu Josef
Stocký (posluchač české techniky v Praze) pěknou přednášku „O vzniku ornice“.
10. června konali žáci vycházku do žulových
lomů a mlékáren v Bělčicích, 2. července byly
dívky v Berouně, na Tetíně a Karlštejně.
Na závěr školního roku dne 10. července 1911
byla zábavná vycházka do Dobré vody, o níž pořádány hry, tance, deklamováno a zpíváno.
Mimořádná a slovy autora F. D. Zenkla, smutně
památná, byla schůze, která se týkala stavby
škol v Březnici. Účastnili se jí členové obecního
zastupitelstva a místní školní rady i zástupci
okolních obcí, okresní hejtman, okresní lékař
z Blatné, okresní školní inspektor z Příbramě,
vrchní inženýr z Písku a oba obvodní lékaři
březničtí. Výstavba byla zamítnuta, přestože
některá vystoupení byla velmi emotivní: když
řídící učitel líčil, jak dítky v nevyhovujících prostorách škol omdlívají, pláčí a zvracejí a trpí
zdravotními následky.
Doplněno z „Hlídky Okresního osvětového sboru v Březnici“, přílohy „Věstníku“ Městské spořitelny v Březnici.
Alena Heverová
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FOTOSTŘÍPKY

Setkání rodáků a přátel města

Foto F. Slaník

Vernisáž k výstavě Emila Freie

Foto F. Slaník

Včelařský spolek oslavil 100. výročí založení

Foto F. Slaník

Vernisáž k výstavě Aleše Proházky

Setkání s Březnicí u Zlína na stadionu v Březnici

Foto F. Slaník
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Foto F. Slaník
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FOTOSTŘÍPKY

Poutní mše svatá v Dobré Vodě

Foto F. Slaník

Koncert Pražského salonního orchestru na zámku

Foto F. Slaník

Mše svatá v kostele sv. Ignáce

Návštěva komorního sboru z Lindow

Konvent plný loutek - divadlo, řemesla, muzika

Foto F. Slaník
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Foto F. Slaník

Foto Mgr. P. Heverová
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VČELAŘI oslavili 100. výročí založení spolku
Deštivé i poněkud chladné počasí o březnické pouti neodradilo od návštěvy konventu. Zejména sobota 30. července byla zde rušná. Dopoledne se v jeho prostorách
sešli březničtí rodáci a přátelé města. Odpoledne se konala slavnostní výroční schůze včelařů. Schůzi zahájil
předseda ZO ČSV Josef Němec. Následovaly projevy starosty města Jiřího Štěrby a předsedy okresního sdružení ČSV Ing. Pavla Mesteka. Po přednášce PhDr. Jaroslava Kozlíka o vývoji organizovaného včelařství na Březnicku (autora knížky 100 let Včelařského spolku pro
Březnici a okolí) následovalo předávání čestných uznání
od základní organizace, okresního sdružení i od republikového výboru. Slavnostní ráz schůze zdůraznila přítomnost předsedy okresního sdružení a starosty města.
Starosta ve svém projevu vyjádřil podporu aktivitě vedoucí k zachování čistého prostředí, jehož ukazatelem
jsou i včely. S uznáním se vyslovil o práci včelařů. Město Březnice patří mezi nejvýznamnější podporovatele jejich činnosti, což se projevilo i při letošním výročí. Na
pořádání výstavy významně přispěla také obec Chrást,
dále Zemědělské družstvo Pňovice, Agrospol Bubovice,
Lobkowicz – Drahenice spol. s.r.o., obce Koupě, Počaply,
Hlubyně, Vševily, Volenice, Zemědělské obchodní družstvo Starosedlský Hrádek a p. Řežábková z Dobré Vody.

Zájem o produkty včel prokázala i četná účast na zajímavé přednášce MVDr. J. Krabce. Překvapivě velký zájem byl o výstavu. Prohlédlo si ji 1 171 návštěvníků.
Velký zájem vzbuzoval panel s živými včelami. Na úspěchu
výstavy se podílelo i Střední odborné učiliště včelařské
v Nasavrkách zapůjčením panelů o životě včel a o medu,
jeho zdravotním významu. Množstvím vystavených předmětů, používaných při práci včelařů od 19. století až po
současnost, přispěli včelaři základní organizace, kteří
také odpovídali během výstavy na četné dotazy. Na nádvoří konventu prodával Ing. V. Hoch med, medovinu
a výrobky z včelích produktů. Prodej včelařských potřeb
a včelích produktů nabízel p. Sedláček z Příchovic. Své
dovednosti předváděl J. Jedlička. Byl zde i stánek
s výšivkami a nechyběl ani oblíbený Herold. Pořadatele
výstavy potěšil nevšední, vstřícný a příkladný přístup
Mgr. P. Heverové, pracovnic knihovny a infocentra
i muzea zejména při přípravě propagačních materiálů,
pozvánek a při instalaci předmětů na výstavě. Díky si
zaslouží i všichni včelaři naší organizace, nebo výstavou skutečně žili, což je povzbuzením i pro budoucnost.
Věříme, že úspěch výstavy se snad stane pro některé návštěvníky podnětem pořídit si vlastní chov včel.
PhDr. Jaroslav Kozlík

LÉTO U SVATÉHO ROCHA
Březnice navázala v roce 2009 partnerství s německým městem Lindow.
V rámci vzájemné spolupráce jsme společně uspořádali koncert vokálního souboru z Lindow Kulturscheune v kostele svatého Rocha na březnickém hřbitově. Zpívat přijelo šest mladých vokalistů, které vedl a řídil Niels Köpcke. Niels je duší
tamní Kulturscheune, což je něco jako „kulturní stánek“, kulturní dům, místo, kde se odehrává velká spousta hudebních
vystoupení.
Na programu koncertu byla židovská hudba a písně židovských autorů první poloviny 20.století. Program byl z části veselý, rozverný - jednalo se o hudbu ze starých filmů a muzikálů, a z části tklivý, smutný a hloubavý. Dlouhodobou snahou
pana Köpcke je nezapomenout na osud židovského národa.
A ten neustále připomínat, vracet se k němu a hledat v něm
poučení. Většina předvedených skladeb byla panem Köpckem
zaranžována a upravena.
Jako přídavek zazpívali vokalisté českou zlidovělou píseň,
která pochází z Březnice „U panského dvora“. Po ní sklidili nekončící aplaus ve stoje.
Koncert byl vynikající, řadil se ke špičkám letošní sezony
Březnických hudebních večerů.

Zajímavé bylo i propojení židovské hudby a místo katolického kostela, mohli bychom jej označit za symbolické. Kostel svatého Rocha je krásným a důstojným prostředím pro akce podobného charakteru.
Přátelé z Lindow navštívili dopoledne před koncertem
Památník Antonína Dvořáka na Vysoké, kde se jim jako hudebníkům velice líbilo. Dokonce vzpomněli na některé Dvořákovi
skladby, které měli dříve ve svém repertoáru.
Mgr. Pavlína Heverová

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL 2011
Občanské sdružení Bozeň, Spolek rodáků a přátel
Březnice, uspořádalo letošní dopolední setkání v sobotu
30. 7. v prostorách konventu. Sešlo se několik desítek
osob místních i přespolních.
Starosta pan Jiří Štěrba je přivítal a seznámil s děním
ve městě od posledních komunálních voleb. Jeho slova
se setkala s velkým zájmem patrným z mnoha dotazů
a komentářů v závěrečné diskusi. PhDr. Jaroslav Kozlík pohovořil o 100. výročí Včelařského spolku pro Březnici a okolí. Včelaři k tomuto výročí uspořádali v konventu pěknou výstavu.
Předseda o.s. Dr. J. Beran podal informaci o činnosti
výboru za uplynulé období.

Na odpoledne byl připraven koncert Pražského salónního orchestru, na jehož uspořádání se rukou společnou
podílelo o.s. Bozeň, odbor kultury MÚ a správa státního
zámku Březnice. Počasí toho dne pou ovým zábavám a jiným akcím plánovaným pod širým nebem nepřálo. Všichni
tudíž přijali s povděkem, že díky pochopení správy státního zámku se koncert mohl místo parkánové zahrady konat ve výstavním sále zámku. Vyslechnout si známé melodie v živém podání početného hudebního tělesa je zážitkem.
Orchestr hrál s obdivuhodným nasazením, které je záhodno nanejvýš ocenit, vezmeme-li v úvahu, že většinou se jedná o seniory! Všem účinkujícím patří mimořádný dík!
Nashledanou za rok!
MUDr. Jiří Beran
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NADAČNÍ FOND BOZEŇ, FOND PRO BŘEZNICI, INFORMUJE
Od počátku své existence v roce 2008 realizoval v Březnici několik
projektů, o nichž se na stránkách Březnických novin psalo (např.
značnou částkou podpořil nákup nábytku do tříd základní školy,
zakoupil speciální lůžko pro zdejší domov seniorů či přispěl na měřič rychlosti projíždějících vozidel u škol).
V poslední době přispěl ke společenskému životu ve městě. Svojí
aktivní přítomností podpořil rozsvícení vánočního stromu během
adventu roku 2010 a letos se obdobně zúčastnil takzvaného pálení
čarodějnic na Stráži. Následující odstavce informují o letošních aktivitách fondu v oblasti ekologie a kultury.

Darovací šek byl předán při vernisáži výstavy akvarelů Jarmily
Růzhové a asambláží Jiřího Berana: „Souvislosti? Možná …“ dne
4. srpna 2011.
Darovací šek převzal z rukou předsedy správní rady fondu pana
Bc. Bořka Bierhanzla pan Mgr. Dušan Michelfeit - náměstek pro
správu památkových objektů - Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
(foto Miroslav Žák)

Brigáda na Stráži
Příjezdová cesta z betonových panelů, která vede od silnice do
Bubovic k vodojemu na Stráži, zarůstala divoce rostoucí vegetací.
Z původně široké cesty postupně vznikala pěšina. Některé náletové
dřeviny již měly slušný průměr. Nadační fond Bozeň, fond pro
Březnici, proto nabídl městu zorganizovat brigádu na vyčištění cesty a jejího nejbližšího okolí. Brigáda se uskutečnila v sobotu dne
23. července 2011 Krom brigádníků, jichž přijelo 39 autobusem, se
na akci podílela 1. březnická komunální, s.r.o. Brigádníky byli mladí
zaměstnanci koncernu Toyota, kteří svoji přítomnost pojali jako
příležitost k neformálnímu rozvoji týmových vztahů (tzv. team
building). Jako prostředek si místo běžných týmových her v přírodě
netradičně zvolili užitečnou fyzickou práci. Oháněli se skutečně
s plným nasazením a zanechali za sebou kus práce ve prospěch
našeho města. Cesta k vodojemu je opět volná. Věřme, že brigáda
splnila nejen tento účel, ale také prospěla k rozvoji dobrých týmových vztahů.
Fotografie J. Berana zachycuje část brigádníků při práci.

Příspěvek na opravu skleněné vitráže
v zámecké kapli
Zámecká kaple P. Marie je v posledních letech předmětem zájmu restaurátorů. Nedávno bylo dokončeno rozsáhlé restaurování barokních
varhan V. Schreiera z roku 1796 a část mobiliáře. Dalším krokem je
restaurování jednoho vitrážového okna kaple. Tuto práci v letošním
roce v rámci svých aktivit finančně podpoří Nadační fond Bozeň.
Podle kastelána zámku Ing. Roberta Bartáka, který poskytl také
další údaje, má okno nahoře hrotitý tvar a připomíná gotický sloh.
Zobrazuje figurální motivy: v centrální části je výjev Ukřižování,
dále pak v levé části se nachází postava sv. Jana Nepomuckého
a v pravé části vidíme postavu sv. Antonína Paduánského, v dolní
části vitráže jsou dva kolovratské erby a pozadí figur je dekorativně
řešeno z čtyřlistů a křížů. Celé toto skleněné dílo má vpravdě monumentální výšku 350 cm a šíři 80 cm. Vitráž je tvořena barevnými
skleněnými prvky spojovanými olověnými pásky. Malba, z níž vitráž vychází, je z roku 1866 a jejím autorem je Jan Zachariáš
Quast, malíř působící v 19. století v Čechách, který se mimo jiné
podílel na výzdobě oken chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech.
Z toho je zřejmé, že zde máme nepochybně hodnotné dílo.
Restaurování, které je plánováno na červen až listopad 2011, provádí Jan Černohorský a jeho sklářský ateliér VITRAJ. Spočívá
mimo jiné v rozebrání, očištění skel, retušování a vypálení sklomalby, vložení do nového olověného profilu a jeho cínování.
Nadační fond Bozeň přispěje na tyto práce Národnímu památkovému ústavu – správě st.zámku v Březnici částkou 20 000 Kč.

Nadační fond pomáhá k opravě kašny na Náměstí
Kašna patří odedávna k centru života lidských sídel. Od středověku, kdy vznikala města odpovídající dnešnímu smyslu slova, až do
nedávných dob, kdy byl ve městech zaváděn vodovod, byly kašny
nejen místem, kam se chodilo pro vodu, ale byly také místem, kde se
lidé mohli setkat. Dnes mají kašny a zejména jejich okolí funkci
především estetickou a sociální. Přispívají ke vzhledu různých prostranství, bývá kolem nich menší provoz a tak vytvářejí prostředí
pro lidská setkávání. Kašna může být i symbolem města, jak se již
dávno stalo např. v Českých Budějovicích. V Plzni zas byly na Náměstí Republiky nedávno, ale ne zcela š astně, umístěny tři nově
vytvořené kašny vycházející ze symbolů města.
Na březnickém Náměstí máme kašnu z roku 1937, je jí tedy 74 let
a má podobu malého vodotrysku. Z hlediska dějin není 74 let dlouhá doba, ale nutno říci, že se nemusí vždy jednat rovnou o staletí,
aby se smělo lidské dílo stát památkou. Jsou mnohem mladší stavby a již se pokládají plným právem za památky. Naše kašna tvoří
unikátní estetický celek s Náměstím, a tím je velice cenná.
Poučné z dnešního hlediska je to, že jde o dílo vytvořené zde z vlastních prostředků a vlastními silami. Kámen dodala firma Žid a spol.,
Žulové lomy v Hudčicích, a kašnu zhotovil kamenický mistr B. Hájek
působící tehdy tamtéž, jak dokládá štítek na kašně (foto J. Beran).
Poučné je to proto, že vidíme, jak se tehdy spoléhali na vlastní
prostředky a síly místo toho, aby se obraceli na jiné a čekali, zda
přeci jen nějaká ta dotace odněkud přijde.
Není divu, že kašna potřebuje opravit. Nejedná se jen o zašlý kámen,
ale je třeba se postarat o její ekonomičtější provoz, a to na základě cirkulace stálého objemu vody. Ta dnes kašnou voda pouze protéká.
Zastupitelé na červnovém zasedání vcelku souhlasili s tím, aby se
kašna opravila. Horší již to bylo s financováním takové opravy.
Na tom se zastupitelé shodnout nedokázali. Pomoc Městu Březnice nabídl Nadační fond Bozeň, fond pro Březnici, v podobě finanční částky
ve výši 130 tisíc korun, kterou má k dispozici okamžitě. Je zde tedy
zcela reálná naděje, že ještě na podzim uvidíme výsledné dílo.
Všechny uvedené projekty bylo možno realizovat jen díky štědrosti
dárců, kteří přijali myšlenky nadačního fondu za své a kteří se rekrutují nejen z řad místních podnikatelů, ale i z řad našich dalších spoluobčanů. Doufejme, že dosavadní dárci zachovají Nadačnímu fondu
Bozeň svoji přízeň a jejich řady se budou dál rozšiřovat. V letošním
roce by mělo mimo jiné
dojít na další nábytek
pro základní školu a
příspěvek na nákup automobilu pro Pečovatelskou službu ve výši
50 000 Kč.
MUDr. Jiří Beran
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VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ EMIL FREI
Počátkem července proběhla na březnickém zámku vernisáž
výstavy obrazů bývalého březnického kastelána p. Emila Freie.
Byla to vlastně jeho první větší výstava obrazů ve městě, které
si velice zamiloval, což bylo patrno z vystavených exponátů.
Na vernisáž přišlo mnoho přátel a známých p. Freie a zavzpomínali na jeho působení v Březnici a celá 70. a 80. léta. Celým
komponovaným večerem nás provázela p. Alena Heverová, která byla i autorkou a kurátorkou výstavy, za což jí patří vřelé
díky. Velké poděkování patří též p. Ing. Jaroslavu Žákovi st.,
který nám vtipnou a zároveň poučnou formou připomněl tohoto, dá se říci „bohéma“, který neměl zrovna lehký život
v dobách normalizace a jen velice těžko se s tím vyrovnával.
Každý, kdo v té době měl jiný názor než většina, byl na tzv.
indexu nepřizpůsobivých, a tak s ním bylo i jednáno, což poznamenalo velice i život p. Freie.
Ještě jednou dík za nádherný podvečer.
Jiří Krůta

BYL CIMRMAN V BŘEZNICI?
V červenci proběhla ve výstavním sále zámku výstava Emil
Frei – kresby a pastely nejen s březnickými motivy. Emil Frei
s manželkou působil před drahnou řádkou let zde na zámku.
Měl výtvarné nadání, a tak po sobě zanechal v rodinách některých březnických občanů nejeden obrázek. Mnozí z nich je nyní
zapůjčili k vystavení. Vznikla příjemná výstava, která zejména
místním mohla být blízká.
Emil Frei svým významem daleko překročil místní měřítka,
když se jeho jméno dostalo až do cimrmanovské literatury.
V jednom ze stěžejních děl nazvaném Cimrman v říši hudby
je zmíněn jak Emil Frei, tak březnický zámek. Tyto zmínky
jsou obestřeny tajemstvím a jsou pro nás výzvou, abychom se
pokusili poodhalit příslovečnou roušku a snad i zjistili, že bájný Cimrman navštívil Březnici…
MUDr. Jiří Beran

JAK SE PLETE DOBRÝ SKUTEK
O prázdninách má každý přece jen více času,a proto jsme se
rozhodly - maminky, tety a fanynky fotbalové přípravky SK
Březnice 1918 - strávit jedno hezké odpoledne (24. 7. 2011)
s kávičkou a zákuskem a zároveň udělat něco pro druhé - pro ty
nejmenší.
Na základě výzvy, uveřejněné v Praktické ženě, jsme pletly
čepičky, botičky a rukavičky pro nedonošená miminka. Když
jsme naše výrobky shromáždily, byla jich opravdu pořádná kopa.
Všechny zúčastněné
„pletařky“ - jmenovitě:
p. Josefa Zahoutová,
p. Zuzana Němcová,
p. Petra Janošcová,
p. Iveta Faitová, sl. Kateřina Trčková, sl. Petra
Koňasová, p. Pavla Cibulková a p. Zuzana Vaněčková - doufají, že se
jich příště sejde ještě víc,
ale hlavně, že čepičky a botičky budou těm maličkým slušet
a budou jim ku prospěchu! O tom, kolik miminek můžeme potěšit naší prací, svědčí přiložená fotografie.
Za všechny „pletařky“
Zuzana Vaněčková
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KRÁSA BAROKNÍHO TĚLA
V sobotu 23. července ožila sladovna pivovaru Herold
díky tanečnímu představení Krása barokního těla. Taneční duet nastudovala choreografka Andrea Mitnerová
spolu s Romanou Konrádovou, které hudebně a designově doprovázel Jan Komárek. Prostorem sladovny se
v 19 hodin rozeznělo cupitání střevíčků a diváci byli vtaženi do intimní atmosféry barokních tanců, kterou uvedl kastelán zámku Robert Barták a sládek pivovaru
František Pinkava. Obě tanečnice byly oděné do barokních šatů, nesměla chybět ani paruka a hrůzná bělost
obličeje. Z dálky působily jako roztomilé panenky, z blízka pak působily na diváky spíše svou strnulostí a bělostí. Zběsilý běh na počátku představení vystřídaly striktně určené pohyby dané barokním územ. Přitom však
barokní tanečnice působily lehce a křehce. Diváci s hrůzou sledovali upravené panenky, když se začaly odsvlékat a uléhat na studenou zem sladovny. Před představením i po něm měli návštěvníci možnost ochutnat speciály pivovaru nebo se zahřát kávou. Barokní tance si přijeli vychutnat i cizinci trávící dovolenou na Březnicku.
E. Pinkavová

ŠKOLA ŠERMU
Ve dnech 15. – 19. 8. 2011 proběhl v Březnici příměstský tábor „Škola šermu 2011 – Jablko sváru“. Tématem
letošního ročníku bylo starověké Řecko, Trojská válka
a Odyseova cesta. Tábora se zúčastnilo celkem 25 dětí.
Všichni si na začátku vyrobili vlastní kostým, šperky,
zbraně a výstroj. Každý den pak děti pilně cvičily boj
s mečem a štítem, aby se poté mohly utkat s hrůzostrašnými příšerami, které na mladé válečníky čekaly na cestě do Tróje. Po úspěšném splnění všech těžkých úkolů se
dětem nakonec podařilo přelstít obránce Tróji pomocí
Trojského koně a zachránit tak překrásnou Helenu,
manželku krále Meneláa.
Letošní ročník pamatoval i na rodiče. Speciální program proběhl ve čtvrtek 18. 8. odpoledne. K této příležitosti připravili rodiče lahodné občerstvení, a tak při velkolepé hostině nikdo nestrádal. Na královském dvoře
bylo mnoho zábavy. K vidění bylo taneční vystoupení,
souboje se štíty, meči a kopími. Vše uzavřel strhující
zápas. Poté, co padla tma, vstoupili mladí dobrodruzi do
říše mrtvých a po návratu přespali v historickém stanu.
Všichni si odnášíme z tábora mnoho zážitků, a již te
se těšíme na příští ročník.
Akce proběhla díky spolupráci Rosenthal o.s. s MC
Pampeliška, městem Březnice, odborem kultury Březnice a K.G.B. o.s. Velké poděkování patří také kuchařce
paní Haně Tomáškové a jejím pomocnicím, za vynikající
domácí kuchyni a fotografovi Petru Setvínovi. Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům za podporu této akce:
Instalatérství a elektro Liška a také našim dlouhodobým sponzorům: Truhlářství Petr Kaiser, Internet PB,
Czech Computer, pivovar Herold, David Havel (řeznictví, uzenářství), Kaiser s.r.o. (lesnicko-dřevařská výroba), Pekárny Vodička, SPAR Eva Braunová, Vespos
(spojovací materiály), Torus (stavební práce).
Fotky ze školy šermu najdete na našich stránkách:
w w w. r o s e n t h a l c i . c z
Za Rosenthal o.s. Miroslav Punčochář
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Březnické hudební večer y 2011
Léto u svatého Rocha

OPERNÍ RECITÁL
Adéla Váňová - Mičková
– soprán
Václav Cikánek – tenor
Miroslav Navrátil
– klavírní doprovod

6. září 2011
od 18.00 hodin
Kulturní dům
Březnice

Sobota

10. 9. 2011
od 18.00 hod.

kostel
svatého Rocha

Taneční lekce
budou probíhat
vždy v sobotu
od 14 hodin
od 10. září
do 26. listopadu 2011
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KONCERT
„Od Gershwina,
přes jazz-až po klasiku“
– i s mistrem republiky
v klasickém stepu

ČESKÉ SAXOFONOVÉ
KVARTETO
vystoupí spolu s mistrem republiky
ve stepu Ing. M.M. Saidlem !!
Téměř dvouhodinový pořad
plný nádherných melodií,
doplněných stepařským uměním.

8. říjen 2011, 18 hod.,
aula při ZŠ
Jiráskovy sady 273, Příbram
Na koncertě proběhne SLOSOVÁNÍ
vstupenek o víkend v hotelu
POLONIA v Mariánských Lázních,
vítěz bude vyhlášen přímo na koncertě.

Vstupenky k prodeji za 250 Kč
Podrobnosti najdete na

www.hudbapribram.cz
info: 606 375 373
on-line:
www.pribram.cz/vstupenky
Helena Bimrová - Březnice
tel. 736 767 426 (bimrova@seznam.cz)
Knihovna Jana Drdy Příbram
tel. 318 622 384 (icko@kjd.pb.cz)
Kulturní klub Rožmitál p. Tř.
tel. 318 665 339 (kk@rozmitalptr.cz)
Marie Švejnohová Příbram
tel. 739 323 727
(Kultura-SDPB@seznam.cz)

Dvořákova mše D-dur v Březnici 30. září
V pátek 30. září 2011 v 19 hodin
bude v kostele sv. Ignáce v Březnici sloužena mimořádná mše,
během níž bude provedena Mše D–dur, op. 86 („Lužanská“),
pro smíšený sbor, sóla a varhany od Antonína Dvořáka.
Po mši zazní od téhož skladatele Biblické písně (výběr)
a některé jeho další skladby v nastudování smíšeného pěveckého
sboru při chrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze
pod vedením dirigenta a sbormistra Jana Blably .
V září uplyne 170 let od narození tohoto významného hudebního skladatele
(nar. 8. 9. 1841), který má vztah i k našemu kraji, nebo rád pobýval
na nedaleké Vysoké, kde měla vzniknout mimo jiná díla i známá opera Rusalka.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
MUDr. Jiří Beran

VÝSTAVA prací žáku
výtvarného oboru ZUŠ Breznice

PTÁCI, PTÁČCI,
PTÁČATA
KONVENT – vstupní chodba
(vchod z náměstí vedle kostela)

o t e v ř e n o každý pátek v září
14.00 – 18.00 hod.

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■
■

■
■

Od 6. září do 30. září – prezentace školy a výstava prací dětí 2. MŠ – 20 let ve 2. MŠ „Sluníčko“
14. září od 17 hodin vernisáž výstavy
23. září od 9 hodin – „Pro kluky i pro holky, pro
doma i do školky“ – prodejní výstava originální
textilní tvorby spojena s výtvarnými dílnami
pro děti
27. září v 16 hodin - Literární vycházka
Tématická výstavka knih „Čeština - rodná řeč, rodný
jazyk“

Oddělení pro děti na ZŠ
■
■

Tématická výstava knih – k výročí narození básníka
Jaroslava Seiferta
14. 9. - tvůrčí dílna – „Jaké byly prázdniny“ – soutěž
o nejhezčí obrázek

Městská knihovna a Infocentrum
ve spolupráci se Správou státního zámku Březnice
Vás srdečně zvou na

LITERÁRNÍ PROCHÁZKU

„S BOŽENOU NĚMCOVOU
ZA HANUŠEM
JURENKOU
A HANUŠEM
KOLOVRATEM“
Sraz

27. září v 16 hodin před vchodem
do Městské knihovny a Infocentra.

Literární kavárna má své pokračování, tentokráte
v podobě malé literární vycházky po Březnici.
Nejprve se vydáme na březnický hřbitov ke hrobu
Dr. Med. Hanuše Jurenky, kde si připomeneme historické
souvislosti, které nás zavedou k Boženě Němcové a Hanuši
Kolovratskému-Krakovskému. Bez povšimnutí nenecháme
ani hrob slovenského dráteníka Gálika. Naše malá vycházka
bude dále směřovat na Náměstí, kde se zastavíme
před domem, ve kterém Hanuš Jurenka prožil velkou část
svého života. Potom se přesuneme na březnický zámek,
do zámecké bašty, kde nám při šálku dobré kávy přiblíží
historickou postavu hraběte Hanuše Kolovratského kastelán
Ing. Robert Barták.
Navštívíme tedy místa nám známá, která mnohdy projdeme
bez povšimnutí a nemáme čas je prozkoumat blíže.
Pokusíme se tedy o jiný úhel pohledu.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková
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Zajímavé tituly knih a novinky
Woodová Barbara – Strážkyně tajemství – román plný nástrah, dobrodružství i lásky…
Crais Robert – Pravidlo dvou minut – Max Holman vyznává
pravidlo dvou minut - vle dovnitř, seber prachy a vypadni ven.
Odkud? No přece z banky. Max je totiž bankovní lupič…
Joley Gaelen – Proti osudu – příběh zakázané lásky a zázračného osudu, který se odehrává na malém italském ostrově Ascencion;
strhující román je plný dobrodružství, intrik a barvitého líčení okázalých slavností
Deveraux Jude – Podvržená dáma – první kniha z úspěšné trilogie volně navazujících příběhů z doby rodících se Spojených států;
zachycuje střet starého a nového světa na konci 18. století…
Egbeme Choga Regina – Zakázaná oáza – dobrodružný román
Steelová Danielle – Přij , lásko, k nám – další román známé
světové autorky
Boyle Elizabeth – Kouzlo noci – Georgiana má být provdána za
lorda Harrise, starce, který jí má zaručit peníze a společenskou
prestiž; prosí o slitování, protože všichni vědí, že své předchozí
manželky týral, ale marně…
Gruber Michael – Noc jaguára – bývalý detektiv Jimmy Paz se
ujímá vyšetřování poté, co byla nalezena mrtvola kubánského obchodníka…
Clark Mary Higgins – Tvrdohlavá sestřička – uplynulo deset
let od zmizení Carolynina bratra Macka, ale ten každý rok na Den
matek telefonuje domů a ujiš uje matku, že je v pořádku…
Hooper Kay – Mrazivé hříchy – v řece pod městečkem Grace se
začínají objevovat mrtvoly, jejich těla jsou navenek neporušená, ale
všechny kosti mají rozdrcené na prášek; agent FBI Bishop tuší, že
za těmito zločiny stojí psychotický vůdce jedné sekty, avšak nemá
sebemenší důkaz…
John le Carré – Single & single – za zločiny je zastřelen právník
banky Single & single, zabaveno zboží z ruské nákladní lodi, londýnský finančník zmizí neznámo kam; výjimečný román o lásce,
zradě, rodinných vztazích a vítězství lidskosti…
Orel Josef – Největší vojevůdci 2. světové války – spletité
a pestré osudy mužů, kteří veleli armádám a museli se rozhodovat
v jediné minutě…
Amadio Jill – Rall Günther – autorizované paměti předního pilota německé Luftwaffe a generála NATO
Dyke Tom Hart, Winder Paul – Mraky nad rájem – pravdivý
příběh o dobrodružství a přežití v nemilosrdné přírodě…
Behrendt Greg, Tuccillová Liz – Až tak moc tě nežeru – natvrdo a na rovinu naservírovaná pravda o mužích; všechny hledáme omluvy a výmluvy, jen abychom se nemusely přiznat, že ten náš
nás zas tak moc nežere…
Fibich Ondřej – Pověsti královského města Písku – soubor je
směsicí vyprávění, reprodukujících po svém události někdy zcela
přesně historicky zařaditelné, někdy mýtické, které se objevují na
různých místech a byly do píseckého prostředí vloženy
Stibor Vladimír – Kniha aforismů a fejetonů aneb Nezbedárium - autor vydal již třináct sbírek poezie a dvě knihy drobných
próz
Edghillová India – David král Izraele – životní příběh jedné
z nejúžasnějších postav Starého zákona
Duffack J. J. – Štefánik a Československo – kniha z edice fakta
a svědectví; Co se skutečně stalo 4. května 1919 u Bratislavy – atentát nebo neš astná náhoda?
Lustig Arnošt – Interview II. – vybrané rozhovory 1979 - 2003
Bauer Jan – Záhady českých dějin II. – vtipně a svižně napsané
příběhy z naší minulosti
Neff Ondřej – Tušení podrazu – od chvíle, kdy přečtete tuto knihu,
když vezmete do ruky mobilní telefon srdce se vám sevře úzkostí…
Suvorov Viktor – Specnaz, příběh sovětských speciálních sil
– kniha z edice Fakta a svědectví
Kratochvíl Miloš V. – Národ sobě – popis vzniku Národního divadla v dobových souvislostech politických a kulturních…
Steiner Rudolf – Theosofie – úvod do nadsmyslového poznání
světa a určení člověka
Šesták František – Na kole do evropského parlamentu – cestovatel František Šesták se vydal spolu s Edvardem Kožušníkem na
cestu z Prahy do Štrasburku
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„PRO KLUKY I PRO HOLKY, PRO DOMA I DO ŠKOLKY“

23. 9. 2011 od 9 hodin v prostorách Městské knihovny a Infocentra

Jednodenní prodejní výstava
originální textilní tvorby
Alice Bláhové a Zuzany Ondrušové
– dvojice, která tvoří pod značkou „OdAOdZ“
Navrhují a vyrábí autorský textilní design – dětský textil, interiérové doplňky a dekorace,
které jsou zdobené ručním potiskem. V jejich sortimentu naleznete dětská trička, mikiny, kalhoty,
tepláčky, zástěrky pro tvořivé školáčky i jejich rodiče, textilní hračky, kapsáře atd.
Produkty jsou zhotoveny v ČR a z kvalitních materiálů, vyrobených v zemích Evropské unie
(atest na obsah škodlivin). Dvojice realizuje též výtvarné dílny a workshopy.

Výtvarné dílny budou připraveny i pro malé návštěvníky březnické knihovny.
Chybět nebude ani doprovodný program, ve kterém se vám představí Kateřina Molčíková
s loutkovým představením SVATOVÁCLAVSKÁ ANEB PLÁŠŤ A HRUBÁ HALENA

Syrová doba, syrový lid, velká láska a po bitvě klid...
Legenda o českém knížeti jemného srdce a silného ducha, který vládl národu obzvláš divokému,
nedůvěřivému a hrubému. Stavěl kostely místo vojsk, cvičil se v modlitbách místo ve zbrani,
provokoval okolní knížata laskavostí a překvapoval mnoha zázraky, jež provázely celý jeho život.
Představení spojuje prvky činoherního herectví, loutkoherectví a jarmarečního divadla.
Těšíme se na vaši návštěvu. • Bližší informace na plakátech.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí
založení březnické knihovny.
V měsíci říjnu, ve kterém je současně vyhlášen
„Týden knihoven“,
uspořádáme v Městské knihovně a Infocentru
k tomuto výročí výstavu. Tématem výstavy nebude
jen historie a současnost knihovny,
ale také ukázky různých druhů písma.

Vyhlašujeme soutěž
o nejzdařilejší iniciálu,
kterou může nakreslit kdokoliv z vás.
Vezměte tužky, pera, barvy a pokuste se
vytvořit originální a jedinečnou iniciálu,
kterou vám rádi v knihovně vystavíme.
Velikost práce by neměla být menší
než je velikost papíru A4.
Své práce přineste během měsíce září
do Městské knihovny a Infocentra. Děkujeme.

I

NICIÁLA je první písmeno slova, které je výrazně

odlišeno od ostatního textu velikostí, barvou
nebo tvarem a někdy je vybarveno. Obvykle bývá
na začátku stránky, kapitoly nebo odstavce.

Setkání s tenistou Jiřím Veselým
V pátek 15. července letošního roku proběhlo milé setkání v Reprezentačním sále březnické radnice. Hostem
byl mladý a úspěšný reprezentant bílého sportu Jiří
Veselý. V letošním lednu se stal březnický rodák a odchovanec TC Vitality Jiří Veselý prvním českým juniorským vítězem v historii tenisového Australian Open.
Při příležitosti tohoto slavnostního setkání byla Jiřímu
Veselému předána finanční odměna za vzornou reprezentaci naší republiky i našeho města. Společně s peněžitým darem obdržel od starosty města pana Jiřího
Štěrby také památeční listinu a publikaci o Březnici.
„Sportovní kariéru má Jiří Veselý teprve před sebou,
přejeme mu mnoho dalších úspěchů ve sportovním
i v soukromém životě“, rozloučil se starosta Jiří Štěrba.
Redakce
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DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
KAŽDÉ ROČNÍ OBDOBÍ JE PRO DĚTI NĚČÍM ZAJÍMAVÉ.
V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ SI DOVEDOU NAJÍT ZÁBAVU, ČINNOST A AKTIVITU. NA VŠECHNY MALÉ ČTENÁŘE
ČEKÁ I LETOS…. (tajenku přineste do konce měsíce září
na dětské oddělení knihovny. Ze správných odpovědí
bude vylosovaný výherce odměněn.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. SYCHRAVÉ ROČNÍ OBDOBÍ SE NAZÝVÁ…
2. JAK SE JMENUJE POHÁDKOVÝ HLOUPÝ KLUK, KTERÝ
ŠEL DO SVĚTA?
3. JAKÁ BARVA PATŘÍ ŠMOULŮM?
4. NÁZEV NAŠEHO MĚSTA, KAM CHODÍME DO ŠKOLY
A DO DĚTSKÉ KNIHOVNY
5. JMÉNO ČESKY MLUVÍCÍHO KOCOURA, KTERÝ CESTUJE PO SVĚTĚ, JEHO AUTOREM JE JOSEF LADA.
6. JMÉNO NEJZNÁMĚJŠÍ VČELKY, KAMARÁDKY VILÍKA
7. KDO JE HLAVNÍM NEPŘÍTELEM ZAJÍCE V ANIMOVANÉ
POHÁDCE „JEN POČKEJ, ZAJÍCI!“?
8. JAK SE NAZÝVÁ ZVÍŘÁTKO, KTERÉ VYPADÁ JAKO
KLUBÍČKO BODLINEK?
9. JMÉNO PSÍ POSTAVIČKY, JEDNÉ ZE ČTYŘ HRDINŮ
ZE ČTYŘLÍSTKU?
10. JAK SE NAZÝVÁ PŘEDMĚT, PŘI KTERÉM SE VE ŠKOLE
PŘI HODINĚ UČÍME POČÍTAT?
11. JAK SE JMENUJE SPEJBLŮV SYN?
12. VLASTNÍ JMÉNO PANA MACOURKA – AUTORA
MACHA A ŠEBESTOVÉ
13. NÁZEV ŘEKY, KTERÁ PROTÉKÁ NAŠIM MĚSTEM BŘEZNICE
14. RUMCAJSOVA ŽENA SE JMENUJE…
15. KOLIK PRSTŮ MÁ JEDNA RUKA?
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„Způsob, jak získat děti pro četbu knih,
je ponechat dveře do knihovny otevřené
a nechat je číst cokoliv a všechno, co je zajímá.“
Terry Pratchett

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A DĚTSKÁ
KNIHOVNA
Školákům započne nejen další školní rok, ale také nastane
běžný provoz na dětském oddělení knihovny, která je umístěna
v prostoru Základní školy v Březnici. Omlouváme se svým čtenářům za přerušení provozu během letních prázdnin, který
trval z bezpečnostních důvodů při stavebních úpravách budovy.
Od 5. září je stejná výpůjční doba jako v loňském školním roce,
provoz nadále začíná vždy v 7.00 hodin. Pro naše malé čtenáře
je připraveno několik knižních novinek, mohou si půjčovat knihy a časopisy. Samozřejmě mohou zde vyhledávat informace ke
školním projektům nejenom z naučných knih, odborných příruček a encyklopedií, ale mají zpřístupněné vyhledávání na internetu, protože i dnes ne všichni mají doma počítač nebo připojení k internetu. Škoda jen, že je k dispozici pouze jeden.
Musím ale naše malé uživatele pochválit, protože tady netráví
u PC čas nesmyslnými hrami, ale opravdu si vždy přijdou vyhledat informace ke školním nebo všeobecným potřebám. Součástí naší služby je kopírování a tisk z PC, poskytujeme rezervování knih a MVS (dokument, který nemáme v naší knihovně
lze získat na určitou dobu z knihovny jiné).
Na děti i
letos čeká
spousty zajím a v ý c h
knih, soutěží, tvůrčího
vyrábění,
lekce
pro
orientování
se v knižním
fondu, zábavných a literárních
programů.
Ráda všem poradím při vyhledávání v on-line katalogu naší
knihovny. Připojíme se k celostátně pořádaným akcím jako je
například Týden knihoven nebo Noc s Andersenem, na prvňáčky čeká již tradiční Pasování na čtenáře. Nadále se děti mohou
těšit na křížovky v Březnických novinách a vyhlášení třech nejpilnějších čtenářů naší knihovny vždy každý měsíc.
Ještě bych chtěla jménem dětské knihovny poděkovat všem
dětem a rodičům za darované knihy do našeho fondu, malé dárečky a suvenýry, které byly v minulém školním roce využity
jako odměny do soutěží. Za zmínku stojí také dárek věnovaný
naší knihovně - vyrobený dětmi ze třídy paní učitelky Lenky
Peršínové - loňské 5. A. Je to sešit plný informací, které děti
nashromáždily při školním projektu, vlastnoručně vše svázaly
v jakousi knihu s názvem Vánoce v Evropě. Toto vyrobené dílko
je k dispozici pro všechny k nahlédnutí zrovna tak, jako našimi
čtenáři vyrobený sešit nazvaný Štafetníček. Tam má každý
možnost napsat svá přání i stížnosti adresované dětské knihovně, ale především může vzkázat a doporučit dalším čtenářům,
která kniha je zaujala nebo nezaujala a poslat tak vzkaz s doporučením na zajímavé čtení pro ostatní.
Přeji všem školákům a návštěvníkům knihovny úspěšný školní rok, těším se na jejich návštěvy a přeji si, aby pro ně byla
dětská knihovna příjemným místem.
Jindra Formánková
dětská knihovna
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Vážení spoluobčané – fotbaloví fanoušci
SK Březnice 1918
Poslední víkend v srpnu byly zahájeny fotbalové
soutěže ročníku 2011-12. A se jedná o mužstvo přípravky vedené Markem Petráňem, žáků – Dušanem
Hudečkem, dorostu – Václavem Novotným, ,,B“ mužstvo – Ladislavem Faitem a ,,A“ mužstvo – Milošem Nepivodou – všichni očekávají Vaši podporu a hojnou účast na zápasech. Rozpis zápasů
je přehledně zpracován v přiložené tabulce.
O jednotlivých utkáních budete informováni v místním rozhlase a
na vývěsce SK Březnice 1918 (u cukrárny na náměstí).
Před startem dalšího fotbalového ročníku bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům za jejich podporu, které si velice vážíme.
Jedná se o:
MĚSTO BŘEZNICE

VIVA spol. s r. o.

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, METAMAX, AUTO VANDOL, VAK BEROUN, Ž-TRANS, CA OLIVER TOUR,
AUTOBAZAR ŠTEFAN, LEKÁRNA BŘEZNICE, KFN stav, UHLÍ HANÍK, FRAMIT,
SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS, BLATENSKÁ TISKÁRNA,
DŘEVOSPOL, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ, BOVA, HANÍK Josef, MÁZDRA Josef,
OVSÍK Josef čalounictví, AUTOMETAL spol. s r.o., PETR MOTEJZÍK, LUHAN JIŘÍ

S přáním zdaru v nové fotbalové sezóně.

SK Březnice 1918

JK ZKO č.254 Březnice informuje
Naše organizace ve dnech 6. - 8. 8. 2011 uspořádala již 23. ročník
závodu „O putovní pohár města Březnice“ a zároveň 1. ročník Přeboru středočeského kraje v ktg. IPO 3 se zadáním titulu CACT
a res.CACT. Do soutěže přijelo 42 závodníků z 26 kynologických
organizací ČR, a to i ze vzdálených, jako např. Kyjov, Louny, Chrudim. Také plejáda psích partnerů byla velmi různorodá, od německých a belgických ovčáků přes dobrmany, rotvajlery až po howavarta, beaucerona a cane corso. Po oficiálním zahájení, kterého se
zúčastnil i starosta města Březnice pan Jiří Štěrba se rozjelo posuzování poslušnosti stop a obran v pěti kategoriích IPO 1, IPO 3,
ZM, ZVV1, ZVV2 na fotbalovém stadionu, cvičišti ZKO a terénech
u Tochovic. I Přes nepřízeň počasí bylo
dosaženo mnoho výborných bodových
hodnocení. Nechyběla ani 100 bodová
ze stop. Po skončení soutěže hlavní rozhodčí Bc. St. Beníšek vyzdvihl při krátkém hodnocení závodu především perfektní organizaci, výborné výkony a týmového ducha celého realizačního
týmu. Osobně předal v ktg. IPO 3 získané tituly CACT a CACT reservé. Barvy našeho klubu velmi
úspěšně hájili R. Kostínek s Cirem z Vydří louky a J. Ranglová s
CoudyBrutanic, kdy se oba vyšplhali na stupně vítězů v kategorii
ZZV 2 a „Kos a“ si odnesl Putovní pohár města Březnice. Výsledky
a umístění jednotlivých závodních dvojic a fotodokumentaci
ve všech kategoriích můžete shlédnout na internetových stránkách
zko-breznice.wbs.cz. Závěrem patří poděkování všem sponzorům
za hmotnou podporu, především pak Městu Březnice, rozhodčím,
šlapačům, figurantům a celému realizačnímu týmu za výborné
uspořádání závodu a zdařilou propagaci kynologického sportu.
Jiří Kubát
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 3. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
MFK Mníšek pod Brdy
Sobota 11. 9. 2011 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP žáci neděle 11.9. 14.45
Přípravka neděle 11.9. 9.30 a
IV. třída sobota 10.9. 16.00
Dorost krajská soutěž I.A třída
sobota 10.9. 10.15

SK Březnice 1918 – Kovohutě Příbram
11.00 SK Březnice 1918 – Stará Hu
SK Březnice 1918 B – Stará Hu B
Sedlčany – SK Březnice 1918

Příští víkend
So 17. 9. 14.15 žáci
Bohutín – SK Březnice 1918
So 17. 9. 10.15 dorost - krajská I.A třída
SK Březnice 1918 - Struhařov
So 17. 9. 10.30 I.B třída Hostomice - SK Březnice 1918 A
Ne 18. 9. 16.30 IV. třída Věšín – SK Březnice 1918 B
So nebo Ne
přípravka Milín – SK Březnice 1918
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte šály, bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺ Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 6. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Tochovice
Sobota 1. 10. 2011 od 16.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP žáci sobota 1.10. 13.45
Přípravka neděle 2.10. 9.30 a
IV. třída neděle 2.10. 16.00
Dorost krajská soutěž I.A třída
sobota 1.10. 10.15

SK Březnice 1918 – Tochovice
11.00 SK Březnice 1918 – Dal. Dušniky
SK Březnice 1918 B – Jablonná
Petrovice – SK Březnice 1918

Příští víkend
So 8. 10. 13.15 žáci
Rožmitál – SK Březnice 1918
So 8. 10. 10.15 dorost - krajská I.A třída
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918
Ne 9. 10. 16.00 I.B třída Lety – SK Březnice 1918 A
Ne 9. 10. 16.00 IV. třída Višňová B – SK Březnice 1918 B
So 8. 10. 10.00 přípravka Nový Knín – SK Březnice 1918
Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte šály, bubny, řechtačky
a vuvuzely ☺ Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
Sponzoři:

MĚSTO BŘEZNICE

VIVA spol. s r. o.

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, METAMAX, AUTO VANDOL, VAK BEROUN, Ž-TRANS, CA OLIVER TOUR,
AUTOBAZAR ŠTEFAN, LEKÁRNA BŘEZNICE, KFN stav, UHLÍ HANÍK, FRAMIT,
SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS, BLATENSKÁ TISKÁRNA,
DŘEVOSPOL, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ, BOVA, HANÍK Josef, MÁZDRA Josef,
OVSÍK Josef čalounictví, AUTOMETAL spol. s r.o., PETR MOTEJZÍK, LUHAN JIŘÍ

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2011 (od 3. 9. do 15. 10.)
Dat.

Den

„A“ MUŽSTVO

3. 9.
4. 9.
10. 9.
11. 9.
17. 9.
18. 9.
24. 9.
25. 9.
1. 10.
2. 10.
8. 10.
9. 10.
15. 10.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

V - 17.00 Jíloviště

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI

D - 10.15 Týnec
V - 17.00 Dobříš C
D - 17.00 St. Hu B

D - 17.00 Mníšek pod Brdy
V - 10.30 Hostomice

V - 14.45 Pečice
V - 10.15 Sedlčany
D - 10.15 Struhařov

D - 14.45 Kovohutě
V - 14.15 Bohutín

V - 10.15 Jílové

D - 14.15 Milín

V - 10,15 Petrovice

D - 13.45 Tochovice

D - 10.15 D. Dušníky

V - 13.45 Rožmitál

V - 12.30 RAKO B

D - 13.15 Trh. Dušníky

V - 16.30 Věšín
D - 16.30 Cerhovice

D - 9.30 Sp. Příbram B

D - 16.00 Jablonná
V - 16.00 Lety
D - 15.30 Dublovice

D - 9.30 St. Hu
V - 13.00 Milín

D - 16.30 Jince B
D - 16.00 Tochovice

MINIKOPANÁ

V 13.30 Obecnice

V - 16.00 Višňová B

D - 9.30 Dal. Dušníky
V - 10.00 N. Knín
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MLÁDEŽNICKÝ TENIS V TC VITALITY BŘEZNICE
V tenisovém klubu TC Vitality Březnice, o.s. je v letošním roce
pořádně rušno. Klub organizoval 3 silně obsazené tzv. áčkové
a béčkové turnaje žen, starších žáků a dorostenců, kterých se zúčastnila celá řada hráčů a hráček z popředí českého celostátního
žebříčku. Také mnoho dalších menších, tzv. céčkových turnajů,
přilákalo do Březnice mladé začínající tenisty z celé ČR.
Velký důraz je v klubu kladen na práci s tenisovou mládeží a
4 profesionální vysoce kvalifikovaní trenéři zajiš ují pravidelný, odborně vedený celoroční trénink pro cca 90 dětí. Výsledkem jejich snažení je start 5 závodních klubových družstev
mládeže v krajských soutěžích družstev, ve kterých mladí tenisté, reprezentující TC Vitality Březnice, odehráli velmi zajímavé a úspěšné zápasy. Mezi nejvíce sledovaná a „prestižní“
patřila 2 utkání proti místnímu rivalovi, klubu TK Březnice.
V obou „derby“, v mladších i starších žácích, byl úspěšnější TC
Vitality Březnice. Za vítězný klub nehrál žádný „cizinec“ - hostující nebo přestupový hráč, ale všichni mladí tenisté všech
5 družstev byli a jsou odchovanci klubu TC Vitality Březnice
a klubové tenisové školy, což nejvíce těší klubového šéftrenéra
Mgr. Jiřího Veselého.
Také tenisové
výsledky
Jirky Veselého
mladšího, nejlepšího světového juniora
a odchovance
klubu, jsou velkou motivací
pro další kluky
a holky z březnického TC Vitality.
Léto se pomalu blíží ke
svému konci, a
tak již v sobotu
17. 9. od 10 hod.
si mohou všichni zájemci z řad dětí a mládeže starších 5-ti let
přijít vyzkoušet své tenisové dovednosti při tradičním podzimním náboru do tenisové školy. Všichni účastníci náboru obdrží
fotografii s vlastnoručním podpisem Jiřího Veselého mladšího,
dvojnásobného vítěze letošního juniorského Australian Open,
finalisty juniorského Wimbledonu ve čtyřhře a čerstvého vítěze
Galea Cupu (mistrovství Evropy družstev do 18-ti let).
TC
Vitality Březnice

Družstvo mladší žáci
zleva stojící: M. Zach, J. Hájek, L. Zlatohlávek, J. Veselý - trenér,
R. Dobeš, F. Ureš, M. Kubík
zleva klečící: A. Koubková, A. Veselá, V. Doulová, N. Kaprová

Jiří Veselý jun. - Wimbledon 2011.

Družstvo minitenisu
zleva: M. Mašek, A. Smíšková, P. Šoffrová, L. Havlištová, J. Kasík,
A. Květoň

Družstvo babytenisu „A“
zleva: D. Hybrant, J. Ureš, A. Veselý, J. Kubát

Družstvo starší žáci
zleva stojící: J. Veselý - trenér, M. Krotký, O. Havlišta, L. Vokatý,
F. Ureš / zleva sedící: S. Bartošková, A. Veselá, A. Bartáková

Družstvo babytenisu „B“
zleva: A. Otta, P. Švejdová, N. Veselá, B. Doulová, J. Veselý – trenér
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Soupiska TC VITALITY
Březnice

SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2011
Věková kategorie: STARŠÍ ŽACTVO (58 - II. třída E)
Ta b u l k a s k u p i n y
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Číslo
Slavoj Čerčany
Sokol Votice
TC VITALITY Březnice
TK Březnice
Sokol Stránčice
Kelly Tennis Academy
Tenisový klub Mníšek B
volný los

Vítězství Porážky
6
0
5
1
4
2
3
3
2
4
1
5
0
6
0
0

Časový sled utkání
Kolo Datum
Domácí družstvo
1.
30. 4. 2011 TC VITALITY Březnice
2.
7. 5. 2011
Kelly Tennis Academy
3.
14. 5. 2011 TC VITALITY Březnice
4.
28. 5. 2011 Slavoj Čerčany
5.
4. 6. 2011
TC VITALITY Březnice
6.
18. 6. 2011 Sokol Stránčice
7.
25. 6. 2011 volný los

Body
47:06:00
33:20:00
29:25:00
23:31
23:31
19:35
14:40
0:00

Sety
99:21:00
76:46:00
64:50:00
50:64
49:68
41:76
31:85
0:00

Hostující družstvo
Sokol Votice
TC VITALITY Březnice
Tenisový klub Mníšek B
TC VITALITY Březnice
TK Březnice
TC VITALITY Březnice
TC VITALITY Březnice

Body
4:05
4:05
9:00
9:00
6:03
4:05
0:00

Body tab.
12
11
10
9
8
7
6
0
Sety
9:11
8:10
18:01
18:02
13:06
6:12

Číslo
Tenis Club Mokropsy
Tenis Dobříš B
SK Černošice
TC VITALITY Březnice
T.J. Sokol Sedlčany
F.H.TK Dobřichovice B
Sportclub Řevnice B
TK Březnice

Vítězství Porážky
6
1
6
1
6
1
4
3
2
5
2
5
1
6
1
6

Časový sled utkání
Kolo Datum
Domácí družstvo
1.
1. 5. 2011
TC VITALITY Březnice
2.
8. 5. 2011
T.J. Sokol Sedlčany
3
15. 5. 2011 TC VITALITY Březnice
4
29. 5. 2011 F.H.TK Dobřichovice B
5
5. 6. 2011
TC VITALITY Březnice
6
19. 6. 2011 TK Březnice
7
26. 6. 2011 SK Černošice

Body
48:15:00
42:21:00
40:23:00
25:38:00
32:31:00
20:43
27:36:00
18:45

Sety
100:31:00
90:48:00
81:49:00
54:76
66:65
42:91
60:77
39:95

Hostující družstvo
Sportclub Řevnice B
TC VITALITY Březnice
Tenis Club Mokropsy
TC VITALITY Březnice
Tenis Dobříš B
TC VITALITY Březnice
TC VITALITY Březnice

Body
5:04
4:05
1:08
4:05
2:07
2:07
9:00

Body tab.
13
13
13
11
9
9
8
8
Sety
10:08
8:11
2:16
8:11
6:14
4:14
18:00

Ta b u l k a s k u p i n y
Číslo
Tenis Dobříš
TK PBtisk Bohutín
Sportclub Řevnice o.s.
TC VITALITY Březnice A
TC VITALITY Březnice B
volný los

Vítězství Porážky
3
1
3
1
2
2
1
3
1
3
0
0

Body
26:14:00
24:16:00
25:14:00
15:25
9:30
0:00

Sety
26:14:00
24:16:00
25:14:00
15:25
9:30
0:00

Body tab.
7
7
6
5
4
0

Věková kategorie: BABYTENIS „B“ (83 Memoriál Z. Kocmana - babytenis sk. C)
Ta b u l k a s k u p i n y
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Číslo
Tenis Dobříš
TK PBtisk Bohutín
Sportclub Řevnice o.s.
TC VITALITY Březnice A
TC VITALITY Březnice B
volný los

Vítězství Porážky
3
1
3
1
2
2
1
3
1
3
0
0

Body
26:14:00
24:16:00
25:14:00
15:25
9:30
0:00

Sety
26:14:00
24:16:00
25:14:00
15:25
9:30
0:00

Body tab.
7
7
6
5
4
0

Věková kategorie: MINITENIS (93 Memoriál Z. Kocmana - babytenis sk. C)
Ta b u l k a s k u p i n y
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Číslo
Sportclub Řevnice o.s.
TK PBtisk Bohutín
Tenis Dobříš
TC VITALITY Březnice

Vítězství Porážky
3
0
2
1
1
2
0
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pořadí

Věková kategorie: BABYTENIS „A“ (83 Memoriál Z. Kocmana - babytenis sk. C)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STARŠÍ ŽACTVO
Pořadí Příjmení a jméno
Krotký Martin
Ureš Filip
Soukup Daniel
Vokatý Lukáš
Havlišta Ondřej
Hájek Jiří
Dobeš Radek
Zach Milan
Daniel Martin
Zlatohlávek Leoš
Kubík Martin
Bartošková Sára
Bartáková Alžběta
Veselá Aneta
Kaprová Natálie
Koubková Aneta

MLADŠÍ ŽACTVO

Věková kategorie: MLADŠÍ ŽACTVO (77 - II. třída D)
Ta b u l k a s k u p i n y
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25

Body
18:09
14:13
13:14
9:18

Sety
39:18:00
33:29:00
28:33:00
22:42

Body tab.
6
5
4
3

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

Příjmení a jméno
Hájek Jiří
Dobeš Radek
Zach Milan
Gardoň Vít
Ureš Filip
Kubík Martin
Zlatohlávek Leoš
Gardoň Luboš
Veselá Aneta
Kaprová Natálie
Koubková Aneta
Doulová Valerie
Chocholová Alžběta

BABYTENIS „A“
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení a jméno
Ureš Jakub
Veselý Adam
Kubát Jan
Hybrant David
Boltnár Antonín

BABYTENIS „B“
Pořadí

Příjmení a jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otta Adam
Veselá Natálie
Doulová Barbora
Pivničková Sára
Švejdová Pavlína
Procházka Samuel

MINITENIS
Pořadí

Příjmení a jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smíšková Anna
Květoň Adam
Kasík Jan
Šampalík Zdeněk
Mašek Matěj
Šoffrová Petra
Havlištová Lucie

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ANEB DALŠÍ A DALŠÍ ÚSPĚCHY BŘEZNICKÝCH HASIČŮ

V minulých měsících jsme se rozhodli, že Vás budeme informovat
o aktivitách, úspěších či naopak o neúspěších soutěžních družstev
Sboru dobrovolných hasičů města Březnice. A jestliže jsem Vás před
prázdninami informoval o úspěšném vstupu do soutěžní sezóny, tak
v podobném duchu musím pokračovat i nyní. Což mě velice těší.
28. května vyrážíme v hojném počtu do sousedních Tochovic a po
příjezdu zjiš ujeme, že tyto závody budou pro nás dosti náročné.
Vždy letos se poprvé utkáme s družstvy z Brdské ligy, tudíž s družstvy s vybavením podstatně lepším než vlastníme my. Jen mašinu
mají tyto družstva až o třetinu výkonnější. Ale ničeho se nezalekáme. Naše ženy opět ukazují, že píle, nasazení a bezchybně provedený požární útok náš hendikep v podobně slabší mašiny dokáže vymazat. Nakonec za sebou nechávají hasičky z Radětic, Tochovic
a Rožmitálu a s výsledným časem 49,78 sek. se po součtu dvou útoků ujímají prvního místa. Ani muži, jak v podobě A-týmu, tak
i v podobě B-týmu, se nechtějí nechat zahanbit. Ale o hodně silnější
mašina a bezchybný útok v podání družstev z Radětic (útok za cca
18 sek.!!) a Starého Rožmitálu (cca 19 sek.) nechávají po prvním
pokusu Březnici A (24 sek.) na 3. místě a březnické béčko (25 sek.)
na místě čtvrtém. Pro druhé kolo byly tudíž karty rozdány a nezbývalo nic jiného, než zopakovat předešlý útok. Co ale čert nechtěl, se
ukázalo pravdou a Březnice „A“ se po velmi nepovedeném útoku
propadá na poslední místo. V tuto chvíli úspěch Březnice závisí na
B-týmu a ten nenechává nic náhodě a suverénním výkonem za hlasité podpory všech fanoušků se posouvá na krásné 3. místo.
Celkové výsledky:
ženy: 1. Březnice 49,78 s (Kottová, Dražanová, Kostková,
Pavlíková, Váňová, Rousová, Placáková)

2.
3.
4.
muži: 1.
2.
3.

SPORT

Radětice 62,53 s
Tochovice 80,96 s
Rožmitál p.Tř. 128,35 s
Starý Rožmitál 35,97 s
Radětice 37,72 s
Březnice B 52,04 s (Vršecký, Šálek, Břicháček, Slavík,
Koňas, Soukup, Hájek)

4. Star. Hrádek 55,44 s
5. Tochovice 62,13 s
6. Březnice „A“ 62,69 s (Hrušovský, Brotánek, Vajda,
Štěpánek, Trňák, Labuda, Kostka)

Další víkend (4. června) nás čekali draheničtí a jejich první ročník
soutěže „O pohár starosty“. I na tyto závody vyrážíme v plném
počtu, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů. Ženy ve složení
Kottová E., Dražanová J., Kostková K., Váňová V., Krajmerová T.
a Placáková P. opět suverénně vítězí a všem ukazují, že široko daleko pro ně není konkurence. Zato muži si zde svůj kalich hořkosti
vypíjejí do poslední kapky. A že ty kalichy budou dva, jak pro A-tým
(Hrušovský Z., Brotánek J., Vajda Z., Štěpánek O., Trňák M., Labuda J. Kostka J.), tak i pro B- tým (Vršecký P., Brotánek J., Břicháček L., Slavík J., Hájek V., Soukup L. a Zelený R.) to opravdu nikdo
netušil. Až po závodech muži zjiš ují, že chyba nebyla v rukách, ale
že nás zklamala naše výzbroj v podobě rozdělovače. A tak ženy zaslouženě první, B-tým se díky vyššímu věkovému průměru umís uje na šestém a A-tým končí na posledním sedmém místě.
11. června nás čekal závod závodů – domácí soutěž „O pohár starosty města Březnice“. Krásné počasí a trochu netradiční soutěž
předznamenávala plno zajímavých zážitků. Naše ženy (Kottová E.,
Dražanová J., Kostková K., Pavlíková J., Váňová V., Krajmerová T.
a Komoňová P.) v trochu slabší konkurenci obsazují po běhu na
100m s překážkami první místo. Toto prvenství si udržují i po požárních útocích a obhajují na domácí půdě prvenství. Březničtí muži
(Vršecký P., Brotánek J., Vajda Z., Štěpánek O., Trňák M., Labuda J.,
Hrušovský Z. a Kostka J.) se po překážkách umís ují na druhém
místě za překvapivě prvním Borem. Následovaly požární útoky a zde
se začaly dít věci. Během přípravy březnických mužů k požárnímu
útoku došlo k trochu nepochopitelné změně pravidel, která však dosti
zamíchala konečným pořadím. Na prvních místech končí Březnice
a Bor, takže o vítězi rozhodne nový požární útok. Na třetím místě končí Buková, následována Rožmitálem p. Tř., Martinicemi a Počáply.
V rozhodujícím útoku nastoupilo jako první družstvo z Boru, které ovšem nezopakovalo svůj famózní výkon a březnickým mužům
pootevřelo vrátka k historicky prvnímu vítězství v tomto poháru.
Domácí borci tuto hozenou rukavici zvedli, předvedli úžasný útok
a společně se ženami se mohli radovat z vítězství.
Triumf březnických hasiček a hasičů korunovala však ještě jedna
událost. Po několika letech snažení, shánění a vyjednávání se nám

splnil několikaletý sen. Díky snaze bývalé starostky paní Krajmerové a městské rady nám byla po vyhlášení výsledků z rukou současného starosty města Březnice pana Štěrby předána replika historického hasičského praporu.
18. června vyrážíme plni očekávání na hasičské závody do Bukové u Rožmitálu p. Třemšínem. Zde se setkáváme s těmi nejlepšími
družstvy ze širokého okolí, které vlastní silnější mašiny. Za deštivého a nepříjemného počasí naše ženy (Kottová, Dražanová, Kostková, Eichlerová, Váňová, Krajmerová a Placáková) po prvním kole
s časem 27,69 s. obsazují s relativně velkým náskokem první místo
a nechávají za sebou osm ženských družstev. Druhý pokus (38,95 s.)
ale našim děvčatům nevyšel podle očekávání a bylo jasné, že mezi
ženami z Březnice, Vranovic a Voltuše budou v součtu dvou útoků
rozhodovat snad i desetinky sekund. Jaké ale bylo nemilé překvapení, když na výsledkové listině byly na prvním místě ženy z Vranovic
s časem 66,63 s. a hned za nimi o pouhopouhou setinku vteřiny
ženy z Březnice s časem 66,64. Třetí Voltuš a čas 67,84 s. A muži?
I zde rozhodovaly neúprosné vteřinky. Březnický A-tým (Hrušovský, Brotánek, Vajda, Břicháček, Trňák, Sűssmilich a Kostka) končí s výsledným časem 52,90 s. celkově na 4. místě, pouhé tři a půl
vteřinky za vítěznou Voltuší. Březnické béčko (Vršecký, Hájek, Břicháček, Slavík, Koňas, Havelka a Soukup) obsazuje s celkovým časem 59,71 s. sedmou příčku.
Po čtrnácti dnech volna se poprvé zúčastňujeme takzvané Jihočeské tour, kde potkáváme zcela nová družstva a nové lidi. 2. července nás vítají Bezdědovice s velice kvalitními a silně obsazenými
závody. Šestnáct mužských a devět ženských družstev – to je jiné
kafe. Březnické ženy se ve velké konkurenci neztrácejí a domů si
vezou krásné třetí místo. A muži? Březnický A-tým končí na výtečném čtvrtém místě a březnické béčko se díky neskutečné chybě strojníka propadá někam k desátému místu. Nakonec je ale za nesportovní chování velitele družstva diskvalifikováno a končí na předposledním 15. místě.
5. července přijíždíme do obce Chobot. Opět kvalitně připravená
soutěžní dráha a opět vysoký počet soutěžních družstev předznamenávají velice dobré závody. Březnickým ženám se tu tolik nedaří
a malá chybička je odsouvá do středu soutěžního pole na „až“ páté
místo. Březničtí muži zastoupeni jedním družstvem zde po bezchybném a velice povedeném požárním útoku obsazují konečné třetí
místo. Takže domů opět nejedeme s prázdnou a do naší vitrýny
umís ujeme další pohár.
Další sobota (9. července) a další závody. Tentokrát Uzenice.
Z předešlých závodů zde potkáváme nové známé hasiče a hasičky,
kteří už dobře vědí o kvalitách březnických družstev. A i zde se chceme za krásného a slunečného počasí předvést v tom nejlepším světle. Jako první z nás nastupují ženy a svým vynikajícím útokem končí těsně na druhém místě a všem ukazují svoji kvalitu. Ani muži
nechtějí být pozadu a v patnáctičlenné konkurenci končí březnické
áčko na bramborovém 4. místě a jejich kolegové z B-týmu o kousíček za nimi, na místě šestém.
O týden později (16. července) jsme zavítali do Chlumu u Blatné.
I zde nás přivítalo velice dobře připravené závodiště a opět vysoký počet družstev. Březnické ženy svou rychlostí, umem a bezchybným požárním útokem všem dokazují, že v ženské kategorii patří k těm nejlepším a z těchto závodů si odvážejí krásné druhé místo. Zato mužům se
zde toliko nedaří. Po velice rychlém nabrání a dopravení vody
k rozdělovači, které předznamenávalo úspěch, se však dostavilo malé
zaváhání či chybička na proudech. Konečný čas 31,16 vteřin zde však
na nejlepší ani trochu nestačí a muži končí až na desátém místě.
Touto soutěží jsme se rozloučili s dosti kvalitními a velice dobře
obsazenými závody na Blatensku, kde jsme se ani trochu neztratili
a ukázali jsme, že s hadicemi to umíme velice dobře. Hlavně ženy,
které si ze zdejší čtveřice závodů odvážejí dvě druhá, jedno třetí
a jedno páté místo vždy z osmi až desetičlenné konkurence.
Po čtrnácti dnech, které jsme využili k regeneraci a oddechu jsme
30. července zavítali do Voltuše na tradiční Voltušskou zatáčku.
Nakonec jsme zde pro nepříjemné, deštivé a dosti větrné počasí
nezávodili, a tak po další pauze odjíždíme 20. srpna do Počápel a
27. srpna do Koupě. Poté se 10. září naše ženy zúčastní ve Věšíně
celookresních závodů v požárním sportu a týden nato (17. září) se
pokusíme nastoupit do závodů na Brdské lize na Valše u Zadního
Poříčí, kde se postavíme tomu nejlepšímu z nejlepších a porovnáme
své síly s družstvy, které se svými požárními útoky dokážou probojovat až na ty nejvyšší – republikové závody.
Tak nám držte palce.
Vršecký Petr
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Václavské rybářské závody
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu na 5.ročník
Václavských rybářských závodů.

Místo konání: řeka Skalice v prostorech ten. kurtů (starého
koupaliště) v Březnici • Sobota 24. září 2011
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze.
Závody jsou určeny pro členy ČRS všech věkových kategorií.
Startovné jednotné - 150 Kč.
Účastníci, kteří prokáží dokladem, že se jmenují jménem či
příjmením Václav startují zdarma.
Program:

5.45 7.00 9.00 9.30 11.40

6.55
9.00
9.30
11.30

prezence
I. poločas
přestávka
II.poločas
vyhlášení výsledků

Loví se na 1 prut s max. 2 návazci, použití krmítka dovoleno,
soutěžící si může ponechat 1 rybu. Ostatní instrukce na místě.
MO ČRS se těší na Vaší účast.

Zasloužený úspěch podložený
dlouhodobou prací
Zprávy z tenisového oddílu se k široké veřejnosti dostávají prostřednictvím Březnických novin. Velice nás těší fakt, že se můžeme
pochlubit mimořádným úspěchem.
Tenistům prvního družstva dospělých se po 9 letech strávených
v divizi, podařil historický postup do druhé ligy, což je třetí nejvyšší
soutěž v ČR. Tenisový oddíl Březnice se dostal velmi vysoko a trvale se zapisuje do povědomí nejen tenisové veřejnosti.
Kdo si našel cestu na soutěžní utkání, nelitoval, v Březnici se
hraje tenis špičkové úrovně, na který je radost se podívat. Argumenty škarohlídů, že v družstvu nehraje nikdo z Březnice v dnešní
globální společnosti neobstojí a nutno dodat, že zatím nehrají.
Až budoucnost ukáže, jak velký úspěch je postup do II. ligy. Takto
vysoká soutěž se v historii březnického tenisu ještě nehrála.
Poděkování patří všem hráčům prvého družstva a všem činovníkům, kteří zajiš ovali hladký průběh soutěže. Sponzorsky se podíleli: MÚ Březnice, pivovar Herold a Rios Příbram.
S pozdravem sportu zdar a tenisu zvláš , si přejeme další úspěšné
tenisové sezony.
Tenisový výbor

Již tradičně pořádá náš klub

28. září 2011 od 10 hodin

mistrovství České republiky
v časovce dvojic
na trati Březnice – Hvoždany a zpět
Jedná se o nejvýznamnější sportovní akci
v našem městě. Závod bude sledován medii,
především pak Českou televizí.
Předběžný příslib máme i od manažera nejlepší
sportovkyně ČR Martiny Sáblíkové
k účasti na této soutěži. Martina má k Březnici vřelý vztah,
nebo zde získala svoji první velkou medaili v cyklistice.
Medaili pak vezla na OH ukázat Holanankám s tím,
že to umí i na kole.
Jiří Wimmer
generální manažer CK Windoor s Příbram

ZÁVODY VE SKATEPARKU
Dne 16. 7. 2011 se konaly
BMX závody v Březnici ve
skateparku. Tímto ročníkem jsme odstartovali pravidelné závody v tomto skateparku, které by měli pomoci k jeho proslavení a popřípadě i rozšíření.
Od rána panovalo slunečné počasí, které vydrželo po
celý den. Přípravy na závod
začaly předchozí den. Několik jezdců zde trénovalo
předem. Pořadatelé připravovali stany a akce se rozjela již v pátek večer muzikou
a zábavou.
Kolem deváté hodiny se začali sjíždět jezdci. Závody začaly
volným tréninkem. Do jedné hodiny jezdci aktivně trénovali.
Současně probíhala i registrace, při níž se zapsalo 12 jezdců.
V půl druhé začala kvalifikace. Každý jezdec měl dvě jízdy, které porota na konci sečetla a pět jezdců s nejvyšším počtem bodů
postoupilo do finále.
Pak následoval trénink finalistů a přešlo se k finálovým jízdám. Daniel Pihávek zajel v kvalifikaci parádní jízdu, kterou
ale ve finálových jízdách nezopakoval, a proto celkově obsadil
5 příčku. Finálové jízdy odstartoval Luboš Sadílek z Březnice,
který svou jízdu zajel mnohem lépe než kvalifikaci. Dával růz-

né triky - 360 drop, 540 v bangu, 360 transfer z bangu do
Urampy. S těmito triky obsadil ve finále celkové čtvrté místo.
První tři příčky obsadili kluci ze Strakonic. O jednu příčku
postoupil Marek Šulc, který zajel o něco lepší jízdu než ve kvalifikaci. Druhé místo vybojoval Tomáš Lízal. Jezdí čistě a stylově. Triky jako footjamwhip nebo různé footjamové kombinace,
360 whip přes funbox mu zajistili druhé místo. První místo si
zaslouženě odvezl Martin Gabara ze Strakonic, který divákům
předváděl nejtěžší triky jako je flair, kondor přes spinu a na závěr v rádiusu barspin to table.
Po jízdách rozhodčí sečetli body a následovalo předání cen od
sponzorů závodu, kterými byli Vehicle, Temple store, Herold,
Cobra sport Příbram.
Výsledky:
1. Martin Gabara, Strakonice
2. Tomáš Lízal, Strakonice
3. Marek Šulc, Strakonice
4. Luboš Sadílek, Březnice
5. Daniel Pihávek, Přední Poříčí
Celým dnem nás provázel speaker „Buči“, který od začátku
do konce bavil diváky svými vtipnými hláškami a povzbuzováním jezdců. Triky komentoval zkušený rider Lukáš z Příbrami.
Oběma bych chtěl velice poděkovat. Poděkování patří také
městu Březnici za podporu této akce a sdružení K.G.B. Březnice, které mělo velký podíl na uskutečnění těchto závodů.
Děkujeme všem fanouškům za dobrou atmosféru a doufáme,
že příští rok se sejdeme ve větším počtu.
Karel Hobl
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DĚTSKÉ ZÁVODY NA KONÍCH A BOLAVÁ SANICE
Farma Sovaro se nachází v obci Nestrašovice asi 6 km
od Březnice a 15 km od Příbrami a nabízí vyjíž ky na ponících
a koních pro děti i dospělé po celý rok. Několikrát ročně pak
její majitelé pořádají akce pro celé rodiny.
Tou poslední byly závody na koních určené několika dětským
kategoriím. O úvod se postaraly tři malé „krasojezdkyně“, které si připravily na hudbu sestavu ukázky základů drezury, skoků a nejrůznějších cviků na ponících. Vlastní závody byly dva –
jízda zručnosti a barely. V tom prvním měli jezdci a rodiče asi
nejnáročnější zapamatovat si řádně celou tra . Musíme pyšně
říci, že se rodiče chopili úkolu velice rozhodně a soutěživě,
ačkoliv v zápalu boje i někteří rodiče poztráceli své děti. Nejjednodušší částí této soutěže byl slalom, ačkoliv se zdálo, že to
bude ta nejnáročnější část. Po slalomu následoval prudký obrat,
sebrání dětí a hurá na bariéry. Jednalo se o tři bariéry položené
na zemi, které se ukázaly jako střelit šíp na 20 m – teorie je
naprosto jasná, ovšem realita trošku jiná. Kdo to kdy zkoušel
mi dá jistě za pravdu. Po bariérách čekal děti barel s kovbojským kloboukem. Zde byly v jasné výhodě děti na malých ponících. Dětem na velkých koních už museli pomáhat rodiče
a pomocníci. A na závěr této části soutěže jsme se s kloboukem
na hlavě a držíce koně jednou rukou hnali s naší drobotinou do
cíle, samozřejmě s překonáním překážky, kterou děti s poníky
v extázi ze soutěže a adrenalinové jízdy skákali výš než při
běžném tréninku.
Druhá soutěž už tak na trénink paměti nebyla. Jednalo se
spíše o rychlostní disciplínu. Jezdec měl klasicky obkroužit
3 barely a ti pokročilejší překonat cestou do cíle skok. K pousmání je, že se i na této trase dalo zabloudit. Co by to však bylo
za soutěž pro děti, kdybychom jim nedali druhou šanci? I tak
se stalo, že první i poslední místo v této hře získala nejstarší a
nejdéle jezdící holčička. Jak se říká v jedné písničce – jednou jsi
dole, jednou nahoře... a tak to asi má být. Cílem není vyhrát,
ale užít si potěšení z ježdění. Ježdění je jako skládání puzzle –
dávají se dohromady kousíčky až vytvoří celý obrázek. Se začínajícími nejmladšími děti ve věku 3-4 a 5-6 let běželi jejich

rodiče, děti od 7 let zvládaly tra samy. Všechny děti v cíli obdržely nejen bleděmodrou flotu (ozdobnou stužku, kterou znají
všichni, kteří se o koně a závody na koních zajímají), tak věcnou odměnu skládající se z dobrot, omalovánek, knížek, ale
také z poukázek na další hodiny strávené v sedle a vstupenky
na zámek Březnice.
Celé dopoledne si mohli všichni přítomní užít také vtipné
moderování, stylovou hudbu, občerstvení a v těchto dnech
i vzácné sluníčko. Do odpoledne vydrželi ti nejvěrnější, kteří se
se svými koňskými oblíbenci těšili a proháněli až do úplné, ale
spokojené únavy.
A my rodiče? My jsme se dívali, povzbuzovali své ratolesti,
pomáhali jim a usmívali. Tak, jako se usmívají všichni rodiče,
když vidí své děti š astné. To proto mně večer z celodenního
usmívání bolela sanice!
w w w. s o v a r o . c z
Za spokojené rodiče

Jitka Bartáková

KDYŽ ZROVNA NEHOŘÍ
„Zataženo s teplotami 15°- 20°C, přeháňky jen ojediněle,“
hlásá z televizní obrazovky Jolana Voldánová. „Chlapi je to
v pohodě, pršet nám nebude,“ utře si pot z čela velitel bubovických hasičů na poslední schůzi před vypuknutím velké akce.
Vzduch je nasáklý nadějí na vítězství, hasičské uniformy jsou
nažehleny, stříkačky se lesknou v záři červencového slunce, hadice jsou pečlivě smotány, klobásy už praskají na grilu, pivo
pění jak má, hasičské cvičení v Bubovicích může být oficiálně
zahájeno. „Je 2. července 2011, vítáme vás v Bubovicích,“ nadšeným hlasem uvádí celou parádu zanícená konferenciérka.
„Vážení hosté, přivítejte potleskem družstva v kategorii ženy –
Bubovice a Hlubyně, v kategorii muži – Bubovice A, Bubovice B,
Volenice A, Volenice B, Hlubyně, Vševily, Drahenice a Koupě.“
A pak už se strhl lítý boj muže proti muži, hasiče proti hasiči. „Dotohóó, makééj!“ ozývají se bujarým chórem povzbudivé
výkřiky. Postarší pán poskočí radostí při bleskurychlém útoku
hlubynských hasiček až mu zakoupená klobása seskočí do
úhledně posekaného trávníku. „Karle, Karle, ještě jim to tam
nepouštěj!“ hlasitě radí jeden z diváků. Atmosféra byla neopakovatelná. Hasiči přeměřili své síly v jednotlivých i paralelních
disciplínách požárního útoku.
Z každého boje však vyjde vždy jen jeden vítěz. Jinak tomu
nebylo ani v Bubovicích. Pomyslnou zlatou medaili a sud piva
si odnesli hasiči z Hlubyně. Následovaly je jejich kolegyně, hasičky z Hlubyně, které vybojovaly první místo a k tomu soudek

rumu. Celá akce ovšem cvičením neskončila. Všichni přítomní
mohli svá těla rozhýbat na diskotéce, která se poté konala
v místním hostinci.
Tímto bych chtěla poděkovat všem soutěžním týmům za
účast, fanouškům za mohutnou podporu, sponzorům (Autolakovna Bubovice, Agrospol Bubovice, Adorn, Elektro Tater, Pila
Martinice, Tedox, Potraviny Eva Muláčková, Pohostinství Jana
Sandrová, Obec Volenice) za finanční příspěvky a bubovickým
hasičům za organizaci velmi vydařené akce.
Eva Štefanová
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Koně a jezdkyně z Březnicka úspěšní nejen na 1. závodech
v Boudech u Mirotic
Do obce Boudy u Mirotic příznivci koní a skokového ježdění
zavítali letos na jaře poprvé. Jezdecký oddíl JSK Varta-Aleko
se sídlem ve Stráži nově ve spolupráci s Obecním úřadem Boudy uspořádal hobby a oficiální jezdecké závody 7. - 8. května
2011 a navázal tím na tradici skokových závodů pořádaných
v Miroticích za kostelem sv. Jiljí naposledy v roce 2009. Mirotice
jsou obecně známé jako rodiště Mikoláše Alše (*1852) a působiště loutkáře Matěje Kopeckého (1795-1836). Pro členy jezdeckých klubů zůstanou spojené se závody na začátku prázdnin, na
které je vhodné koním do vyvrtaných děr podkov našroubovat
ozuby/štoly pro jejich lepší stabilitu při překonávání parkuru.
V sobotu 7. května na bývalém hřišti v Boudech byly na programu hobby soutěže pro mladé koně a začínající jezdce.
Úspěšně se zde předvedli všichni zúčastnění a potěšili své cvičitele a příbuzné z řad početných diváků. V neděli 8. května
se konaly oficiální závody v rámci České jezdecké federace.
S odstupem pár let se zde setkaly jezdkyně z okolí Březnice,
některé se změněným příjmením v roli pořadatele závodů
a cvičitele soutěžících dvojic, některé v sedle jiných koní. Lenka Burdová v Miroticích soutěžila se svojí klisnou Santanou,
nyní v Boudech s Miraclem a Beatrice v majetku Lenky Krušinové z Tušoviček, Pavla Placáková dříve s Porlanou, posléze
s Dajánou a Floridou Václava Marouška z Myslína nyní za nový
jezdecký oddíl JS Myslín, o.s.
Na skokovém kolbišti s travnatým povrchem o rozměrech
80x70 m ve třech klasických soutěžích byly postaveny překážky od 100 do 120 cm Ing. arch. Anežkou Tůmovou známou
náročností kursu parkurových soutěží. Roli technického delegáta přijal Blahoslav Políček ze Zemského hřebčince v Písku.
Řediteli závodů Ing. Haně Duškové a hlavnímu rozhodčímu
Ing. Miloslavu Urbanovi asistovali tři rozhodčí a tajemnice závodů Věra Políčková. Hlasatel MVDr. Pavel Sedláček výkony
sportovních koní někdy doplnil informacemi zajímavými pro
chovatelskou veřejnost. Soutěžící se vyrovnali až na výjimečná
zaváhání s překováváním parkurů dobře, hlavně bez zranění
koní a jezdců. Publikum shlédlo výtečnou podívanou sportovních dvojic, jejichž kompletní výsledky jsou dostupné na
http://www.cjf.cz/CJF/Kalendar/2011/Vysledky.aspx

Soutěže stupně Z se zúčastnilo 21 dvojic, 12 dvojic projelo
parkur bezchybně a zúčastnilo se rozeskakování, které nejrychleji a bezchybně zajela a zvítězila Šárka Kolářová s koněm Del
Rio 1 (*1997 o: Patton, m: 40/43 Delegace) z JK Dobrošov. Pavla Placáková s Dajánou 8 (* 2001, o: Dietward-7, m:17/140
Karina) obsadila 4. místo. Místo 5. získala Veronika Novotná
s plnokrevnou Joy Esmeraldou (*2000 o: Monarch (GB), m: Jasnost) z JK Březnice v tréninku Zbyňka Novotného. Klisna se
vrátila opět do sportu po přestávce věnované mateřským povinnostem. Soutěž absolvovala Pavla Placáková ještě se sestrou
Dajány 8 Floridou - 7 (*2004 po Frühesh - 2). Hlavní zaměření
této jezdkyně je jezdění v dámském sedle nejen ve skokových

soutěžích, ale i v dalších
disciplinách jako minimaxi, drezura, kür,
v nichž byla úspěšná na
mistrovství České republiky v jízdě v dámském sedle v Písku 2. 3. července, odkud si odvezla titul Dáma roku
2011. Více informací
o této atraktivní disciplině lze nalézt na
stránkách občanského
http://
sdružení
www.damyvsedle.cz
Soutěže ZL (do 110 cm)
bez rozeskakování se
zúčastnilo 17 dvojic,
bezchybně přešlo parkur 8 dvojic. S nejrychlejším časem zvítězila Lenka Burdová s
Beatrice Porta Lu Bumba (*2005, o: Lantaan, m: Bona), 4. příčku obsadila Pavla Placáková s klisnou Dajána 8 a Barbora Kalvodová na koni Simvol (*2004, o: Saphir 10, m: Vigana 18) reprezentující pořádající klub obsadila 8. místo. Atmosféra závodů byla odlehčena ukázkou přirozené komunikace člověka
s koněm v podání Míly Simandla s valachem Denym (o: Fetyš,
m: Diana) a mladou zajímavě zbarvenou klisnou Apawy.
Skokové soutěže L* (120 cm) se zúčastnilo 8 dvojic, z nichž
pouze 3 překonaly kurs bez trestných bodů. Tím zajistily divákům napětí při rychlém rozeskakování v závěru soutěžního
odpoledne, v němž famózní výkon předvedla vítězná dvojice
předchozí soutěže Lenka Burdová s talentovanou skokankou
Beatrice Porta Lu Bumba - Foto č. 1. Na start rozeskakování
jezdkyně nastoupila bezprostředně po dokončení základního
kola soutěže s 2. koněm Miraclem Porta Lu Bumba bez zkušebního skoku na pracovišti, na který čas chyběl. Dvojice zajela
nejen bezchybně, ale i nejrychleji a mohla se těšit zaslouženě
2. vítězství a jezdkyně ještě ze 4. místa s Miraclem Porta Lu
Bumba (*2003, o: Gijom, m: Mistika) – Foto č. 2. Místo 5. vybojovala Andrea Fišrová a Lucky D (*1997, o: Lopez, m: 1/83
Patricie reprezentující JSK Varta-Aleko, který společně
se sborem dobrovolných hasičů připravili soutěžícím a divákům příjemné zázemí pro koně a jezdce včetně kvalitního občerstvení. Vítězní jezdci byli odměněni originálními mašlemi
se středovým výliskem koňské hlavičky a finanční odměny obdrželi v nápaditých obálkách s kresbami koní od dětí
z Mateřské školy Mikoláše Alše v Miroticích. Ve stánku firmy
Jezdecké potřeby Amor s prodejnou v nedalekých Čimelicích
byla možnost doplnit výstroj a zakoupit pamlsky pro koně.
Sešli se zde chovatelé, majitelé a jezdci, nově i místní diváci.
Je dobrou vizitkou týmové poctivé práce zájmových jezdeckých
klubů z okolí, že uspěli v soutěžích i koně připravovaní na
náročné skokové ježdění v podmínkách nikoli optimálních a na
začátku letošní sportovní sezóny na ne zcela uspokojivém povrchu jízdáren, které mají k dispozici. Pro občanské sdružení
Porta Lu Bumba se sídlem v Tušovičkách budou 1. závody
v Boudech spojeny s úspěchem obratné talentované skokanky
Beatrice, která přestože poprvé jela soutěž stupně L*, předčila
svými výkony staršího a zkušenějšího stájového kolegu šimla
Miracla. Počasí přálo a na výkony dvojic byla pěkná podívaná.
S organizací, úrovní a průběhem závodů byli účastníci soutěží
i návštěvníci spokojeni. Lze si pouze přát, aby se pořádání skokových závodů v Boudech dařilo i v příštích letech.
Lenka Krušinová, Věra Olšbauerová
foto Jiří Cajthaml
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Švestky aneb karlátka
Švestky mají v Čechách dlouhou tradici. Jejich sazenice sem
dovezl z Francie císař Karel IV. Proto jim také Moravané dodnes říkají „kadlátky“ nebo „karlátka“.
Švestky mají o něco méně vitaminu C než jiné druhy ovoce,
nahrazují to však vitaminy skupiny B a vitaminy H a E. Jsou
také bohaté na minerály. Obsahují draslík, fosfor, železo, hořčík, vápník, síru a zinek. Zejména v sušené podobě představují
bohatý zdroj vlákniny. Vysoký obsah cukru a pektinu pak umožňuje dlouhodobé zavaření. Zlepšují trávení a peristaltiku střev,
která zbavují nadměrného množství tuku. Pozitivně ovlivňují
látkovou výměnu a krvetvorbu, rovnají krevní tlak. Fungují jako
prevence některých druhů rakoviny a kardiovaskulárních chorob, pomáhají udržovat nízkou hladinu cholesterolu v krvi.
Posilují nervy i pamě , urychlují léčbu nachlazení a přiložené
na ztvrdlou kůži přes noc prý dokonce dokáží vyléčit kuří oka.

Švestkový koláč s pudinkem
Těsto: 100 g cukru krupice, 1 vejce, 450 g polohrubé mouky,
1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva, 250 g tvarohu, 8 lžic
oleje, 6 lžic mléka, tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání
plechu
Náplň: 250 g švestek, 100 g vlašských ořechů, 5 bílků, 60 g
cukru moučky
Zdobení: 1 – 2 lžíce cukru, 1 ovocný pudink, 450 ml ovocné šávy
Postup: Tvaroh, mléko, vejce a cukr našleháme do pěny. Přidáme polovinu prosáté mouky. Druhou polovinu smícháme s práškem do pečiva a vmícháme do tvarohové hmoty. Vznikne vláčné těsto, které vyválíme na placku. Válíme přímo na pečicím

papíru, případně na vymaštěném a pomoučněném plechu.
Necháme odležet půl hodiny v chladu.
Švestky umyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na čtvrtky. Ořechy
umeleme najemno. Z bílků a moučkového cukru ušleháme tuhý
sníh, do kterého zlehka vmícháme nasekané ořechy. Bílkovou
pěnu rozetřeme na vyválenou placku z těsta a na ni naskládáme hustě vedle sebe rozkrájené švestky. Pekáč vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 40 minut při 150 °C. Hotový koláč
necháme chladnout. Mezitím připravíme pudink podle návodu
na obalu, ale místo mléka použijeme ovocnou š ávu (sirup naředěný vodou nebo š ávu z kompotu). Zhoustlým pudinkem
polijeme koláč a necháme vychladnout.

Podzimní koláč
Těsto: 500 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový
cukr, 150 g moučkového cukru, 250 g hery nebo másla, 1 vejce,
2 lžíce citronové šávy
Náplň: 500 g strouhaných jablek, 1 vanilkový pudinkový prášek, 3-5 lžic cukru (podle kyselosti jablek), skořice podle chuti,
rozinky (nemusí být), rozpůlené švestky
Postup: Na vále zpracujeme rukama hladké těsto. Oddělíme
jednu třetinu. Větší část rozválíme na plech vyložený papírem
na pečení a dáme do ledničky.
Jablka okrájíme, nastrouháme a smícháme s cukrem, skořicí,
pudinkovým práškem a rozinkami.
Na těsto na plechu rozetřeme jablečnou náplň a na ni naskládáme půlky švestek.
Ze zbylé třetiny těsta vyválíme dlouhé válečky a uložíme mezi
švestky. Vložíme do trouby vyhřáté na 180°C a upečeme dorůžova (asi 25 minut).
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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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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

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
• AKCE ZÁŘÍ, ŘÍJEN – ke každé masáži Indická masáž
hlavy Z D A R M A
KONTAKT: Mgr. Lenka Růžičková,
telefon 721 134 683, Dr. Jurenky, Březnice

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

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Marie Kováříková, pojiš ovací poradce Allianz pojiš ovny, a.s.
Na Tržišti 503, 262 72 Březnice
Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

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

724 803 045

NEJSTE SPOKOJENI S KVALITOU
A CENOU AUT
V ČESKÝCH AUTOBAZARECH?

Pomůžeme a poradíme s dovozem
ze zahraničí.
Zajišujeme vyhledání vozu, posouzení
stavu a ceny, dopravu, kupní smlouvy,
odpočet DPH, prohlídku STK
a přihlášení do evidence vozů.
NABÍZÍME 15 let zkušeností s německým trhem.

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

Tel. 603 854 739

Telefon

Firma
Roman Studnička

NENECHTE SE PŘEKVAPIT POVINNÝM
POUŽÍVÁNÍM ZIMNÍCH PNEUMATIK!

Již dnes nabízíme nové i použité
ocelové disky
na všechny osobní vozy.

AUTODÍLY
Viktorová BŘEZNICE
Tel. 777 223 740, 318 683 740

PŮJČKY
I ŽIVNOSTNÍKŮM
tel. 722 73 80 80
Zprostředkovatel provádí zprostředkovatelskou činnost
výhradně pro jednu společnost

777 336 705

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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FINANČNÍ SERVIS
... ušetřit je tak snadné ...

ARGEMA
Kulturní dùm Bøeznice

Karel & Michaela Šmatlákovi
Office: Drahenická 619, Březnice
Nutno objednat předem, po dohodě konzulatce u klienta.

Tel. 607 964 192, 606 916
E-mail: smatlak.k@kapitol.cz
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Finanční poradenství, kterému budete rozumět.
... zajistíme výnosné investice ...
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Iva Ceradská
Zbyněk Ceradský
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Breussova masáž
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Objednávky a informace: 607 966 189, 605 724 977
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
www.musclefactor ybreznice.wz.cz
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MUSCLE FACTORY BŘEZNICE
MASÁŽE

2. záøí 2011
od 20.30 hodin

Pøedprodej vstupenek
v Hotelu Mìstský pivovar „Bedna“

JÍDELNA chráněnky Hvožany
opět otevřena
otevírací doba:
Po – Pá
11.00 - 14.00 hod.
Vaříme pro širokou veřejnost,
možnost platit stravenkami, volná kapacita jídel
na rozvoz pro firmy nebo pro soukromé osoby
(min. 10 jídel na objednávku).
OBJEDNÁVKY přijímáme den předem.
INFORMACE o denní nabídce a objednávky na tel.
724 977 015
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Půjčujeme nejen šaty
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Provádíme kadeřnické služby.
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TO VŠE U NÁS V NOVÉM SALONU NIKA
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- PŘÍBRAM II, Dlouhá ulice 167
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Od září nabízíme svatební, společenské šaty,
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doplňky, dámské oblečení, kosmetika.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
VŠE ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY.
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Kadeřnické služby- možno i u vás doma
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www.salonnika.cz • tel. 721 655 206
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Dovolujeme si vás pozvat na

Den s Pastelkou Allianz
v sobotu 17. září 2011
od 10 do 16 hodin
na statku Xaverov u Březnice

který se koná

Můžete se těšit na skákací hrady,
trampolínu,
projížku na koních a ovce.
Součástí je předváděcí akce
od RenoveCars opravy karoserií bez poškození laku.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Platby od Allianz pojišovny můžete u nás platit bez poplatku

Allianz pojišovna, a.s., Náměstí 3, Březnice
(u kostela)
Tel. 608 981 204 , 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz
OTEVŘENO
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Ladislav Sládek, generální reprezentant

LIPATECH s.r.o. Hrnčíře
K Labeškám 190, Praha 4
+420 602 131 791
hrncire@lipatech.cz

9/2011
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM garáž u Normy.
Elektřina zavedena. Tel. 606 299 318.
PRODÁM IHNED byt 1 + kk
v Březnici. Osobní vlastnictví.
Tel. 724 875 040.
PRODÁM pěkný byt 3+1 se sklepem a garáží. Cihla, parkety, po rekonstrukci koupelny, nová plast. okna,
cca. 80 m2. Březnice, ul. Borská.
Dotazy na tel. 603 725 275.
PRODÁM parní troubu (konvektomat): vaří, peče, smaží, zavařuje, suší.
Cena 1 200,- Kč. Tel. 776 246 148.
PRONAJMU byt 1+1 v Březnici
+ garáž. Dlouhodobě. Tel. 721 803 927.
PRONAJMU byt 3 + 1 v Březnici.
Ihned k nastěhování. Tel. 607 100 354.
PRONAJMU nebo PRODÁM byt
v Březnici, klidná lokalita, 3+1, 75 m2,
2 garáže, sklep, půda, zahrádka, po celkové rekonstrukci, částečně vybaven,
topení ústřední i elektrické.
Tel. 725 947 981.

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

Příspěvky do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem na adresu infobreznice@volny.cz, nebo přinést na disketě,
CD nebo flash disku, napsáno v programu Word (písmo Courier)
do redakce, která sídlí v prostorách

Městské knihovny a Infocentra, Náměstí 16, Březnice.
Na tel. č. 318 682 453 si ověřte, zda redakce Váš příspěvek obdržela!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
4. 9. neděle v 18.00 hod.

PRINC A PRUĎAS
Komedie USA 2011, české titulky
Bláznivá komedie vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi a druhému zcela chybí. Příběh je urážkou všech pohádek a fantasy
příběhů.
Hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie Portman
Režie: David Gordon Green
Vstupné 44 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno od 15 let

Film USA 2011, český dabing
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi, vrcholí bitva mezi dobrem
a zlem a nastává otevřená válka čarodějného světa.
Režie: David Yates
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson a další

VÝSTAVA:

Q

Přístupno od 10 let

Vstupné 42 Kč

102 minut

Q

Přístupno

Q

97 minut

Q

Přístupno od 12 let

11. 9. neděle v 18.00 hod.

28. 9. středa v 18.00 hod.

MŮJ SNOUBENEC,
TVŮJ MILENEC

LIDICE

Film USA 2011, české titulky
Romantická komedie o Rachel, která neví
čemu dát přednost – přátelství s nejlepší
kamarádkou nebo lásce svého života?
Režie: Luke Greenfield
Hrají: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield a další
Vstupné 44 Kč

Q

113 minut

Q

Přístupno od 12 let

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

14. 9. středa v 18.00 hod.

Připravujeme:

FAIR GAME

V PEŘINĚ (2. 10.), MUŽI V NADĚJI (23. 10),
STROM ŽIVOTA (30. 10.)

Thriller USA 2010, české titulky
Film natočený podle autobiografické knihy
Valerie Palme – skutečné tajné agentky CIA
nabízí fascinující pohled do útrob politické
moci.
Režie: Doug Liman
Hrají: Naomi Watts, Sean Penn, Michael
Kelly a další
Vstupné 44 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno od 12 let

18. 9. neděle v 18.00 hod.

Galerie L. Kuby o t e v ř e n a denně mimo
pondělí od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

JMENUJI SE OLIVER TATE

130 minut

Vstupné 39 Kč

Q

Zámek Březnice o t e v ř e n denně mimo
pondělí od 9 do 16 hod.

25. 9. neděle v 18.00 hod.

Q

Animovaný film USA 2011, český dabing
Dobrodružství malých, modrých hrdinů,
kteří se kvůli zlému čaroději Gargamelovi
ocitnou uprostřed New Yorku. Podaří se
Šmoulům najít cestu zpět do své vesničky?
Režie: Raja Gosnell

ŠMOULOVÉ

ZÁMEK
Březnice

Kavárna u bylinné zahrádky bude
otevřena do 11. 9. denně mimo pondělí o 11
do 18 hod.. V době o 13. 9. do 31. 10. pouze
o víkendech od 11 do 18 hod.

Vstupné 54 Kč

Film Velká Británie, USA 2010
Patnáctiletý Oliver má dva cíle: zachránit
manželství svých rodičů za pomoci pečlivě
promyšleného plánu a přijít o panictví před
svými narozeninami. Nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání uvedený také na
MFF Karlovy Vary.
Režie: Richard Ayoade
Hrají: Craig Roberts, Yasmin Paige a další

7. 9. středa v 18.00 hod.

9/2011

Dětské představení:
7. 9. v 9 hod.

KRTEK A FILMOVÁ HVĚZDA

od 3. 9. do 2. 10.
od 9.00 do 16.00 hod. – výstavní bašta
v parkánové zahradě

výstava obrazů
Bohuslavy Hradské
vernisáž v pátek 9. 9. od 17.00 hod.

OŽIVENÉ PROHLÍDKY:
sobota 3. 9. od 19.00 do 24.00 hod.

Hradozámecká noc „Návrat mušketýrů“
noční prohlídky zámku se šermem
a tancem
vstupné: 160,-Kč, snížené: 140,-Kč,
rodinné – rodiče + jejich děti: 320,-Kč
KONCERTY:
pátek 16. 9. v hudebním sálu
od 19.00 hod.
koncert z cyklu Březnických hudebních
večerů

Š. Markovič a Ch. Poullain
Štěpán Markovič – saxofon,
Chantal Poullain – zpěv
vstupné: 250,-Kč, snížené: 200,-Kč
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

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.

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

Filmový klub – zlatá šedesátá

NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚK
Film ČR 1968
Tři příběhy lidí, kteří chodí stát modelem
studentům sochařského ateliéru AVU. Každý má svůj život, starosti a věk. A studenti
řeší, který ten věk může být nejkrásnější.
Režie: Jaroslav Papoušek
Hrají: Hana Brejchová, Josef Šebánek, Jiří
Sýkora, Helena Růžičková, Věra Křesadlová a další
Vstupné 42 Kč

Q

75 minut

Q

Přístupno

21. 9. středa v 18.00 hod.

HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – část 2

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 9. ARGEMA – taneční zábava / KD Q 20.30 hod.
5. 9. Český svaz bojovníků za svobodu / KD - přísálí Q 14.00 hod.
6. 9. Dalskabáty, hříšná ves – ZUŠ J. J. Ryby literárně dramatický obor
KD Q 18.00 hod.
10. 9. Taneční kurz 2011 – úvodní lekce / KD Q 14.00
10. 9. Operní recitál / Adéla Váňová – Mičková a hosté
Kostel sv. Rocha Q 18.00 hod.
13. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva / KD – vinárna Q 16.30 hod.
17. 9. Taneční kurz 2011 / KD Q 14.00 hod.
17. 9. Oldies / KD Q 21.00 hod.
24. 9. Taneční kurz 2011 / KD Q 14.00 hod.

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 10 vyjde 30. 9. 2011 – uzávěrka čísla je 20. 9. 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.

