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Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

autorské čtení a autogramiádu

VĚTVIČKOVA DOBRÁ JITRA,
aneb jak se z biologa stal rozhlasák a spisovatel
Vstupné 30 Kč

V Městské knihovně a Infocentru 7. 4. 2010 od 17 hodin
Na závěr programu známý botanik a dlouholetý ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy zodpoví vaše dotazy.
Dnes dvaasedmdesátiletý Václav Větvička vystudoval obor geobotanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Kromě toho, že je nadšený a uznávaný odborník na botaniku, se zajímá o výtvarné umění
a výstavnictví. V roce 2004 mu byla udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem či spoluautorem 20 knižních publikací, spolupracuje s televizí a rozhlasem. Diváci a posluchači ho znají z Receptáře prima
nápadů nebo rozhlasového pořadu Dobré jitro.

JAK DÁL S BŘEZNICKÝM NÁMĚSTÍM?
Nová podoba centra města – to byl jediný bod setkání, které
proběhlo ve čtvrtek 18. března v kulturním domě. Ten byl téměř zaplněn.
Jednání o novém vzhledu Náměstí a historického centra
Březnice se vedou už několik měsíců. Mnozí občané se záměrem ale nesouhlasí. Důkazem je i petice s textem: My, níže
podepsaní, protestujeme a požadujeme, aby současný charakter
březnického náměstí zůstal zachován a byly provedeny jen
opravné práce. Na čtvrteční besedě ji předali organizátoři spolu se šesti sty podpisy občanů.
I ti, co podepsali petici, jsou si vědomi, že dnešní stav náměstí není zcela ideální. Nejčastěji kritizují rozbité chodníky.
Jenže problémů v centru města je více. Jak ve svém odborném
vyjádření uvedl národní památkový ústav, nejvíc jeho vzhled
kazí to, že slouží celé jako parkoviště. Naopak zcela chybí plochy pro chodce, možnost posadit se mezi stromy a odpočinout
si. Také lavičky a koše jsou nejednotné. Zcela zanikají dominanty jako jsou kostel nebo radnice.
Zastupitelé se proto snažili dát náměstí novou tvář a na jeho
rekonstrukci sehnat dotace, které se na revitalizace památkových zón nabízejí. Na pouhou opravu chodníků peníze nikdo
neposkytne. Revitalizace znamená, že se na místě musí objevit
nové prvky, které prostor zkvalitní. Proto proběhlo výběrové
řízení a město vybralo projektanty, kteří se snažili do historického centra zakomponovat nové prvky. Svůj projekt neomezili
jen na náměstí, ale úpravy se týkaly i Lokšan, ulice V Koleji
a Blatenské včetně prostor před kulturním domem.
Návrh vznikal po konzultaci s památkáři i městem.

Přesto většina diskutujících v kulturním domě návrh nepodpořila. Zastupitelé - kteří se samozřejmě čtvrtečního setkání
zúčastnili, jen neseděli vedle projektantů, ale mezi občany se budou situací dále zabývat.
Jednání proběhne ještě do konce března, bude to ale po uzávěrce Březnických novin, proto informaci získáte až v dalších
novinách.
Dříve budou o výsledcích informováni členové petičního výboru, kteří protest sestavili. Ráda bych poděkovala všem, kteří
se jednání o podobě náměstí zúčastnili a dali tak najevo, že jim
záleží na budoucí podobě Březnice.

BŘEZNICE MÁ ROZPOČET
NA ROK 2010
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2010, a to jako přebytkový. Předpokládané příjmy činí 69 078 200 korun a výdaje
67 782 940 korun.
K příjmům lze připočíst ještě 7 741 670 korun, které město
ušetřilo a zůstaly na běžném účtu z minulého roku. Dále by do
obecní pokladny měla přibýt částka 3 288 000, což je proplacení dotace za vybudování mateřského centra.
Těchto jedenáct milionů město použije na realizaci bodů
z takzvaného akčního plánu. To je seznam akcí, které vybírají
a schvalují zastupitelé jako nejdůležitější věci, které je třeba
v daném roce ve městě udělat. Akční plán na letošní rok se ještě upravuje a jako prioritu si zastupitelé předběžně vytipovali
rekonstrukci sociálního zařízení na základní škole.
(pokračování na str. 2)

2

BŘEZNICKÉ NOVINY

BŘEZNICE MÁ ROZPOČET NA ROK 2010
(dokončení ze str. 1)

Těsně před samotným schválením rozpočtu v něm byly udělány drobné změny, které zastupitelé schválili na začátku zastupitelstva. Patřilo mezi ně navýšení peněz pro 1. březnickou
komunální o 150 tisíc korun, které by měly pokrýt náročnější
zimní údržbu. O 45 tisíc korun více dostane i základní škola.
Jde o příspěvek na teplo, osvětlení a vodu, které využívá dětská knihovna.

PLÁNUJE SE OPRAVA
OBOU POLIKLINIK
Další peníze, zhruba 270 tisíc, bude třeba na zpracování projektu a žádosti na zlepšení technických vlastností poliklinik,
na které se město pokusí získat dotaci z evropských fondů.
Pravděpodobně se budou řešit obě dvě budovy najednou, protože mají společné vytápění. Na špatný stav oken, střechy, či teplovodních rozvodů upozorňují nájemci obou budov již delší
dobu a požadují jejich opravu. Te se naskýtá šance – možná
poslední, protože současná dotační pravidla pro evropské fondy
končí v roce 2013 - jak získat z dotací alespoň část peněz na rekonstrukci.
Rekonstrukci by si sice žádalo více budov ve městě, ale polikliniky zvýhodňovala jedna věc. Do konce dubna lze žádat
o dotace na úpravy budov, kde dojde k náhradě neekologického
topení za topení využívající obnovitelné zdroje jako biomasa či
peletky. Na poliklinice se topí koksem a různými dřevními
zbytky v litinových kotlích. To zvyšuje šanci se žádostí uspět.
Kromě výměny topení a kotle na peletky by mělo dojít i k zateplení stěn, výměně oken i střechy.
Po takové opravě by ušetřil velké množství tepla a peněz
nejen domov důchodců, ale i lékaři v ordinacích. Současný systém totiž neumožňuje žádnou regulaci, takže je nepřetržitě
vytápěna celá budova, i když například lékaři neordinují. To by
se mělo po opravě změnit.
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takže žadatelé získali méně peněz než v loňském roce. Březnice má slíbeno 630 tisíc korun s tím, že musejí být v termínu
odevzdány všechny potřebné dokumenty. Zastupitelé rozhodli,
že tyto peníze budou použity na práce v konventu, kde je plánovaná galerie a muzeum. Z dotací by se měly provést stavební
úpravy vstupní chodby do konventu, malby místností, dokončovací zednické práce jako oprava ostění nebo parapetů. Připraveno je i rozhodnutí na úpravy některých prvků krovu, který je
napaden hnilobou. Radnice te připravuje cenový rozvrh všech
prací, aby měla podklady pro výběrové řízení na zhotovitele
díla.

ODMĚNY PRO ZASTUPITELE
Zastupitelé se na svém posledním jednání zabývali i výškou
svých odměn a nechali je ve stejné výši jako loni.
Město se také stane vlastníkem dvou parcel v ulici Nad Vodárnou o výměře 675 metrů čtverečních. Tato půda se nachází
pod místní komunikací, proto radnice požádalo stát o jejich
bezúplatný převod.
Občanské sdružení Bozeň – spolek rodáků a přátel Březnice
navrhlo městu vydat pamětní medaile věnované obnově tohoto
spolku. Ty by byly vhodné například i jako dar pro oficiální
návštěvy a hosty města, nebo by je mohli získat rodáci, či občané. Za dvě stě kusů by Březnice zaplatila zhruba 25 tisíc korun,
polovina by byla k dispozici právě občanskému sdružení.
Nikdo ze zastupitelů nezpochybnil tento záměr, ale potřebovali ještě doplnit další informace. Jak bude medaile velká
a jakou částkou se bude podílet i zmíněné občanské sdružení.
Březnický sbor dobrovolných hasičů má možnost bezúplatně
získat vůz Volkswagen Transporter. Jde o vyřazený majetek
Ministerstva vnitra, sanitku, která byla používána rychlou záchrannou službou. Tento automobil by mohl sloužit například
při zásahu u dopravní nehody i jiných činnostech, kde není nutná hasičská cisterna. Také je toto vozidlo pohyblivější a naopak
spotřeba pohonných hmot je nižší.
Zastupitelé bezúplatný převod podpořili.

PŘÍPRAVA SBĚRNÉHO DVORA
POKRAČUJE
Zastupitelé se seznámili s přípravami a budováním sběrného
dvora. Město má již rozhodnutí o změně využití prostor, kde by
měl stát. Jde o lokalitu za bývalou kotelnou střední odborné
školy. Vzhledem k tomu, že na vybudování těchto zařízení lze
získat peníze z evropských fondů, zastupitelé nejprve využijí
této možnosti. Zpracování žádosti vyjde na 30 tisíc korun
a pokud bude projekt úspěšný, může získat obec až 2,7 milionu korun v případě, že bude sloužit jen pro obyvatele Březnice.
Ministerstvo totiž stanovilo částku 750 korun na jednoho trvale hlášeného obyvatele obce.
Pokud by sběrný dvůr sloužil i lidem z dalších obcí, může se
tato suma ještě navýšit. Zastupitelstvo proto pověřilo starostku jednat se zástupci obcí mikroregionu, zda by o tuto službu
neměli zájem. Projekt počítá s tím, že by zde byly kromě tříděných odpadů jako jsou sklo, papír, plasty, textilie a velkoobjemové odpady, ukládány i nebezpečné odpady a samozřejmě
elektrozařízení.
Město má na jednání a přípravu žádosti o dotace ještě čas,
žádat o peníze bude možné teprve na podzim.

MĚSTO OPĚT ŽÁDÁ O PENÍZE
NA PAMÁTKY
Ministerstvo kultury už rozhodlo o dotacích z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací a určilo částky, které poskytne. I tady se projevila krize a úbytek financí,

Jana Krajmerová, starostka

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 12. dubna 2010 oslaví 50. narozeniny
pan Jiří Čížek starosta obce Počaply.
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let
přejí zastupitelé obce

Jan a Miluška Tuháčkovi z Chrástu
oslaví 30. dubna 2010 výročí Zlaté svatby.
Blahopřejí děti s rodinami
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Vážení rodiče!
V dubnu oslaví

Dne 3. 5. 2010 se bude v reprezentačním sále MěÚ Březnice
konat slavnostní přivítání nových občánků města do života.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) zúčastnit, vyplňte prosím
přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo na
matrice MěÚ nejpozději do 16. 4. 2010.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje a poslat vám osobní pozvánku k obřadu.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi. Věřím, že spolu
strávíme příjemné odpoledne.

70 let - Helena Rašková, Březnice 389
70 let - Jaroslav Vaněček, Březnice 558

SŇATEK V BŘEZNICI uzavřeli
27. 3. 2010 – zámek Březnice
Jan Šastný, Příbram
Petra Andreášová, Příbram
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dagmar Nesvedová, matrikářka MěÚ Březnice

„Mezi všemi hranicemi,
které jsou lidmi vymezeny,
je smrt hranicí konečnou“.

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte:

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

Chtěli bychom se touto cestou rozloučit
s naším spolupracovníkem a kolegou

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

panem

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

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

č. p.

Stanislavem Placákem

......

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

Datum vítání:

Byl dlouholetým pracovníkem březnického kina,
aktivně se zajímal o dění v Březnici,
kterou měl nade vše rád.

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

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

Za všechny zaměstnance Odboru kultury

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

Blanka Koubová a Pavlína Heverová
........................................................................

Účast na zasedáních ZM v roce 2009
4/2009 5/2009

9/2009 10/2009 11/2009 12/2009 13/2009

A

A-PP

A-DO

A-PP,DO

O

účast
v%

4

69,23

1/2009

2/2009

3/2009

6/2009

7/2009

8/2009

Bartoníček

A

A

A

A

A

O

A-DO

A-DO

A

O

O

A-DO

O

6

Bendová

O

A

A

A

A

A

A

O

A

A-PP

O

A-PP

A

8

2

3

76,92

Čížek

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A-PP

11

1

1

92,31
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Fořt

A

A

A-DO

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

11

1

92,31

Hašek

O

O

O

O

A

A-PP

A

O

A-PP

A

A

A

O

5

2

6

53,85

Hofman

A

A-PP

A

A

A

A

A

A

A

O

A

O

A

10

1

2

84,62

Koch

A

A

O

A-DO

A

A

A

O

A

A

A

A

A

10

2

84,62

Kovář

O

A

A

A

A

A

A

Kozlík

A

A

A

A

A

Krajmerová

A

A

A

A

A

A

Macháčková

A

A

O

A

A

A

Matoušek

O

A

A

A

A

O

Pinkava

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

12

A

A-PP

A

A

A

A

10

A

A

O

A

A

A

A

12

A-DO

A

A

O

O

A

O

8

A

A

A

A

A

O

A

10

A

A

A

A-PP

A

A

A

12

A-PP,DO A-PP

1

1

1
2

1
1

92,31
100,00

1

92,31

4

69,23

3
1

76,92
100,00

Štěrba

A

A

A

A

A

O

A

A

A

O

O

A

A

10

3

76,92

Tomášek

O

O

A

A

A

A

O

O

A

A

A

O

O

7

6

53,85

Teska R.

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

12

1

92,31

Teska V.

A

O

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

A

11

2

84,62

Tůmová

O

A

A

A

A

A

O

A

A-DO

A

A

A

A

10

Vajdová

A

A

A

A

A

A

O

A

O

O

A

A

A

10

Přítomno

12

16

16

18

18

15

16

14

17

14

14

16

15

Omluveno

7

3

3

1

1

4

3

5

2

5

5

3

4

Účast v %

63,16

84,21 84,21

94,74 94,74

78,95

84,21 73,68 89,47 73,68 73,68

1

2

84,62

3

76,92

84,21 78,95

Vysvětl.: A - přítomen; A-PP - přítomen, pozdější příchod; A-DO - přítomen, dřívější odchod; A-PP/DO - přítomen, pozdější příchod a dřívější odchod; O - omluven
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ZPRÁVA K ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE BŘEZNICE
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ ROKU 2010
Vážení spoluobčané, chtěl bych navázat na poslední články uvedené v předešlých číslech Březnických novin, kde jsem vás seznámil s prací strážníků městské policie, zveřejnili jsme kontakty
na jednotlivé pracovníky dle přidělených rajónů, požádali jsme Vás o vzájemnou spolupráci a toleranci.

Dnes, s přicházejícím jarem, kdy spousta lidí vyráží do přírody, na chaty, na kola, na motorky atd. se nám mimo jiné začíná zvyšovat i dopravní obslužnost ve městě a s tím spojená rizika bezpečnosti našich občanů (nehodovost, úrazovost, poškozování majetku...) na celém území našeho města i obce Chrást.
Jak všichni víte, mimo pravidelných preventivních měření
rychlosti strážníky městské policie, byla v loňském roce financována (za přispění Středočeského kraje, Nadačního fondu Bozeň a Města Březnice)
a poté instalována další
prevence v podobě měřičů
rychlosti a to tam, kde
nejčastěji dochází k nedodržování rychlostních limitů a porušování dalších
rychlostních předpisů Rožmitálská, Počápská
a Tochovická ulice. Zde je
řidič při překročení stanoveného limitu 50 km/h
upozorněn na nedodržení
stanovené rychlosti blikáním červeného nápisu
“ZPOMALTE“.
Dále jsou z jednotlivých rychlostních měřičů statisticky vyhodnocovány zaznamenané průjezdy vozidel s nedodržením
rychlostních limitů. Z poznatků lze činit další kroky k eliminaci protiprávního jednání prostřednictvím Městské policie Březnice nebo Policie ČR. Ukazatelů rychlosti je využíváno
k mapování dopravy ve městě Březnice a k přispění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Čísla, která máme k dispozici za prvé dva měsíce tohoto roku vypovídají sama za sebe pro
dané lokality. Jedná se o rychlostní měření pro jednotlivé směry provozu: Lokalita Březnice 1 = provoz v ulici Rožmitálská
u Základní školy Březnice; Lokalita Březnice 2 = provoz v ulici
Počapská; Lokalita Březnice 3 = provoz v ulici Tochovická.
Rychlost
Lokalita Březnice 1
Lokalita Březnice 2
Lokalita Březnice 3
(km / h.)
od 1.1.2010 do 28.2.2010
od 1.1.2010 do 28.2.2010
od 1.1.2010 do 28.2.2010
počet
ve směru protisměru celkem ve směru protisměru celkem ve směru proti směru celkem
vozidel
74 583 77 665 152 248
47 984 55 746 103 730 124 149 133 531 257 680
nad 50 km/h.
12 143 21 410 33 553
5 373 14 688 20 061 21 901 50 975 72 876
nad 55 km/h.
4 602
9 382 13 984
1 856
7 525
9 381
7 226 24 159 31 385
nad 60 km/h.
1 702
3 810 5 512
529
3 388
3 917
2 295
9 776 12 071
nad 70 km/h.
257
556
813
39
555
594
210
1 274 1 484
nad 80 km/h.
46
70
116
4
97
101
17
133
150
nad 90 km/h.
8
11
19
0
38
38
1
9
10
nad 100 km/h.
2
2
4
0
18
18
0
1
1

Řeč čísel nepotřebuje žádný další komentář. Sami vidíte,že
měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným
způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení
právního stavu
věci dle zákona.
Měření rychlosti
je možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska.
Zejména z těchto
důvodů je pak zcela legitimní a po-

chopitelná snaha Městské policie Březnice zvýšit u obyvatel a návštěvníků města Březnice a jejího okolí pocit bezpečí
právě maximálně možnou eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou
chodce i další účastníky silničního provozu ohrožují. Jde tedy
o úkol, jehož smysl veřejnost vnímá a při zvládnutí jeho plnění
jej také náležitě ocení. V souvislosti s již výše zmíněnými důvody byly vytipovány úseky, které byly schváleny Policií ČR (viz §
79a, odst. 2 zákona 480/2008 Sb.), a to včetně označení těchto
úseků dopravní značkou IP 31a - začátek měřeného úseku a IP
31b - konec měřeného úseku.
Nyní již jen ve stručnosti. Nahlédneme pod pokličku i do jiné
sféry působnosti Městské policie Březnice za dané období.
Příslušníci městské policie jsou od měsíce ledna napojeni na
jednotný svolávací systém Kango plus, který využívá i Sbor dobrovolných hasičů v Březnici. Městská policie tak může ve velice
krátké době reagovat na vzniklou situaci ve městě a hasičům
být při výjezdech nápomocna.
Navzdory extrémnímu počasí a
řádění baktérie šigela v měsíci lednu i únoru se
městská policie
zapojila do spolupráce s SDH Březnice při odstraňování kalamitních
stavů například:
16. 1. 2010 spolupracovala na odStrážmistr Vydra na střeše č.p. 3
klízení sněhu a nebezpečných rampouchů z č.p. 64
(nad Skalicí), 18. 1.
2010 s SDH Březnice a s využitím
plošiny HZS Příbram odklízela nebezpečné rampouchy ze střechy SOŠ
a VOŠ Březnice,
20. 1. 2010 odstraňovali tající
Plošina HZS Příbram na SOŠ a VOŠ
sníh z č.p. 21 (Pošta Březnice), který zatékal pod střechu. Rovněž tak z č.p. 3, kde
hrozil sesuv sněhu na příchozí do ZUŠ Březnice.
20. 1. 2010 – po telefonické výzvě starosty obce Chrást kontrolovala autohlídka MP odstavené vozidlo značky Škoda Favorit modré barvy mezi obcemi Chrást a Březnice. Ve vozidle bylo
nalezeno cca roční štěně, různé oblečení, boty a OP. Majitel automobilu pan Š.H. se na adrese v OP nezdržuje. Díky místním
znalostem strážníků byl posléze majitel obeznámen s danou
událostí, vozidlo bylo odstraněno a o psa postaráno.
20. 1. 2010 – při kontrole podezřelého vozidla Opel Omega
byl řidič vyzván k orientační dechové zkoušce na alkohol, kterou odmítl. Dle § 76, odst. 2 trestního řádu byl řidič omezen na
svobodě a vyzván k setrvání na místě do příjezdu PČR. Po předání bylo dechovou zkouškou zjištěno 1,69 promile alkoholu
v dechu.
(pokračování na str. 6)
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ZPRÁVA K ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE BŘEZNICE
(dokončení ze str. 5)

28. 1. 2010 – při kontrole vozidla značky Seat Ibiza červené
barvy hlídka MěP Březnice zjistila, že pan R. D. řídil vozidlo
na pozemní komunikaci bez řádného řidičského oprávnění a je
si vědom, že žádného oprávnění držitelem není. Věc byla zaslána k vyřízení MěÚ Příbram – odbor dopravy.
5. 2. 2010 – při
kontrole rajónu
přijela hlídka MěP
k dopravní nehodě
vozidla Renault
Clio v Blatenské
ulici. Hlídka zabezpečila na zamrzlé vozovce provoz a ve spolupráci
s 1.BK bylo auto
vyproštěno.
17. 2. 2010 – v 11.35 hod. po telefonickém oznámení zaměstnankyně polikliniky vyjela hlídka k podnapilému muži, který
kouřil a popíjel alkohol v prostorách MěZZ Březnice. Po zjištění
totožnosti a vyvedení muže z prostor Polikliniky byl předán
OOPČR Březnice. Po 1 hodině ve 12.35 hod. vyjela hlídka MěP
po telefonickém oznámení zaměstnankyně o.d. NORMA
k opilému muži, který zde odcizil 4 lahve alkoholu a byl velice
agresivní. Jednalo se o totožného muže, který byl projednáván
za jiný přestupek před hodinou. Po použití donucovacích pro-

Osadní výbor Dobrá Voda
se souhlasem rodičů
vítá nové občánky naší obce:

středků pan V. L. z Dobříše vysvětlil důvod svého chování.
Po propuštění z OOPČR Březnice šel rovnou do o.d. NORMA.
Zde kradl s tím, že se chce tímto jednáním dostat do vězení
z důvodu teplého jídla a střechy nad hlavou. Pro tyto důvody
byl pan V. L. opět předán OOPČR Březnice, aby se zamezilo
opakování a agresivitě.
24. 2. 2010 – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
poděkovalo městu za dosavadní spolupráci a zároveň informovalo o jednom ze stanovených cílů středočeské policie pro rok
2010, kterou je „preventivní činnost v oblasti veřejného pořádku“.
Základní příčinou velké části delikventního jednání je drogová závislost a její šíření na území Středočeského kraje. Policie
ČR aktivně působí v boji proti drogové kriminalitě, ale zároveň by uvítala aktivní spolupráci i občanů samotných. Z tohoto
důvodu nechala zřídit telefonní linku 974 861 717 a e-mail:
drogam.stop@seznam.cz k možnosti předávání adresných či
anonymních poznatků k výrobě nebo distribuci drog.
Nyní po plesové sezoně se zaměříme na veřejný pořádek ve
městě, ve sportovní lokalitě, parkování vozidel na území města, likvidace autovraků, černých skládek a ochraně zdraví
a majetku občanů města. V následujících týdnech bude středem našeho zájmu i zvedající se hladina vodních toků v Březnici a okolí.
Tímto průřezem o činnosti Městské policie Březnice jsem
Vás chtěl informovat o širokém záběru prací našich městských
strážníků. O jejich práci, která mnohdy není vidět, ale můžete
o ní slyšet.
František Pinkava, místostarosta a velitel

Poděkování
Poděkování panu Foltýnovi za vzorný úklid sněhu před
domem s pečovatelskou službou č. 132. Oceňuji jeho obětavost
a děkuji.
Věra Maňáková

Adélku a Kubíčka Duškovi.
Také vítáme Barunku Přibylovou ,
která má u nás babičku a dědečka.
Všem moc přejeme, a rostou v klidu
a k radosti rodičů.
Marie Pacltová

DOBRÁ VODA
Protože snad už zima ustoupila jaru, chceme za občany Dobré Vody moc poděkovat pracovníkům 1. březnické
komunální za vzornou údržbu průjezdnosti celé naší
obce. Že byla zima opravdu extrémní je vidět na poškození vozovek. Proto doufáme, že se výtluky vyspraví
včas, aby díry nebyly moc veliké a tím oprava náročnější. Také chceme spoluobčany informovat o svozu odpadu. Popelnice stále vyváží každý čtvrtek. Každé pondělní
ráno 1. březnická komunální sveze pytle od chat. Tady
žádáme chataře, aby používali silné pytle a řádně je vázali. Bioodpad bude odvážen 10. 4. 2010 od 8 do 12 hodin. Nebezpečný odpad odvážen 15. 5. 2010 od 10 do
10.30 hodin.
Osadní výbor přeje všem občanům i chatařům hezké
prožití svátků jara.
Za osadní výbor
Tomáš Paclt

Poděkování
Děkujeme pracovnicím Pečovatelské služby Březnice
pod vedením vrchní sestry paní Lenky Labudové a ošetřovatelkám SANCO Příbram za obětavou pomoc a vstřícnost při péči
o pana Jaroslava Hybše. Bez jejich pomoci by nebylo možné mít
nemocného až do nejtěžších chvil v domácím prostředí. Zároveň děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti.
Rodina Hybšova

VZPOMÍNKY
Dne 27. 4. 2010 uplyne 15 smutných let, co zemřela naše
maminka, babička a prababička paní Anna Kršková.
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Dne 13. 4. 2010 uplyne 5 let, kdy nás opustil tatínek
a dědeček, pan Karel Sýkora.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova
Dne 27. dubna uplyne 1 rok od velice těžké chvíle, kdy nás
navždy opustil náš nejmilovanější manžel, tatínek, dědeček, pan Jan Kott. Člověk s obrovským srdcem. Člověk
pro nás nade vše nejdražší.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Kottova a Vaněčkova
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NAŠE REVITALIZACE
Nedělní časné ráno vypadající nadějně se poněkud zatáhlo.
Asi stejně by se dalo charakterizovat i naše projednávání tzv.
revitalizace náměstí. Nemám rád přemíru cizích slov užívaných v současné češtině. Předložka re- je převzata z latiny.
V řadě slov má význam opakování, obnovování, vůbec význam
zpětnosti. Znamená v karetní hře odpor proti fleku. Latinské
slovo vitalis je od vita, což znamená život. Takže dnes módně
užívané slovo revitalizace je významem znamenajícím obnovu.
Březnické náměstí vznikalo v historicky dlouhém období. Vděčíme březnické šlechtě, která dala podnět, aby se zde vytvářelo, a to nikoliv náhodně, poddanské městečko. Na místě kostela sv. Ignáce stálo před jeho výstavbou 7 domů, před nimi kostel sv. Mikuláše se hřbitovem. Tento kostelíček připomínaný
již na počátku 15. století byl zbořen až v roce 1787. V roce
1873 byla zbořena renesanční radnice. Oba objekty vidíme vyobrazeny na oltářním obraze ve sv. Rochu. Podoba radnice je
patrna i na modelu v muzeu. Proč tyto známé věci připomínám? To proto, že na březnickém náměstí docházelo během
historického období k řadě změn. Když dnes uctívané osobnosti přicházeli s různými návrhy, setkali se často s odporem.
Hanuš Jurenka chtěl, aby se městské chodníky vydláždily. Nestalo se tak, proto si vydláždil chodník před svým domem sám/
č.7/. Jan Kout rovněž již v 19. století poukazoval v zastupitelstvu na nutnost postavit novou měšanskou školu, nebo budova s pavlačí v zadním traktu radnice již nevyhovovala. Proti postavení nové školy na počátku 20. století protestovali nejen
opatrní měšané, ale i starostové okolních obcí, nebo se obávali zvýšení školních poplatků. Věhlasný březnický lékař MUDr.
B. Drnek /+ v r. 1914/ prosazoval zavedení vodovodu. Proti se
zdvihla vlna odporu, přesto na počátku 30. let 20. století byl
vodovod pořízen, což jistě ovlivnilo pozitivně zdravotní stav
obyvatel. Nesmírná odvaha byla třeba, když Na Drahách /dnes
u tenisových kurtů/ vznikaly Palackého sady. Do doby jejich
vzniku na konci 19. století se zde prohánělo domácí zvířectvo.
Takto bychom mohli dále pokračovat. Ale vrame se k náměstí.
Pamatujeme zde nejen vyrostlé topoly, ale i váhu, jejíž výstavba
již od počátku 20. století vzbuzovala zasloužený odpor, ale přesto dlouho sloužila svému účelu. Když prohlížíme návrh na
úpravu náměstí podle architektů Ing. Dr. J. Kittricha a Ing.
J. Hrubého obdivujeme především jednoduchost a účelnost.
Tím , že nijak zvláš nečlenili plochu, do níž rušivě zapadala
váha, kterou zde museli ponechat, zvýraznili dominantu města, kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. Postupem času
ztrácelo náměstí svůj půvab vtištěný věhlasnými architekty.
Vyrostly stromy, rozšířily se nadměrně křoviny a především začaly náměstí hyzdit tabule odpudivého zaměření.
Nyní jsme se sešli k veřejnému projednání. Petici proti návrhu
projektantů podepsalo na 600 občanů. Sál kulturního domu byl
téměř zaplněn. To se dosud v Březnici stalo pouze ojediněle.
Padla zde směsice námitek, někdy slušně řečeno, přednesených
ve značně emotivní formě, ale ke konkrétnímu závěru se nedospělo. Doufejme, že petiční výbor spolu se zastupiteli dospěje
k nějakému řešení. Pokud dojde k úplnému zamítnutí a zamýšlený projekt se realizovat nebude, přesto zde zůstane úmysl,
který bude alespoň v jednotlivostech postupně realizován. Patrně však unikne možnost získání dotace. Jelikož se blížíme ke
konci volebního období dosavadního zastupitelstva, věřím, že ti,
kteří projevili svůj zájem o další rozvoj našeho města, najdeme
na kandidátkách různých stran a dáme jim svůj hlas. Věřme, že
i naše morální revitalizace, která nestojí ani korunu jen mimořádné úsilí každého z nás, dojde svého naplnění. Potom se budeme na
našem stále pěkném náměstí rádi potkávat a sdělovat si své radosti i bolesti, ale především se těšit ze života, který je tak krátký.
Březnice 21/3 2010
PhDr. Jaroslav Kozlík
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A ZNOVU BŘEZNICKÉ NÁMĚSTÍ
Vážení spoluobčané.
Nemohu jinak, než reagovat na březnové setkání občanů
v kulturním domě. Hlavní téma - Revitalizace náměstí.
Jsem zástupcem mladší generace, Březnici mám ráda a stejně jako vy všichni si přeji, aby se nám tu žilo co nejlépe. Ale zdá
se mi, že naše město poněkud ustrnulo. Nechci tady vypisovat
všechny důvody a okolnosti, které k tomuto stavu vedly a vedou. Většina si stěžuje na vedení města a zastupitele. Ale jsme
to my, kteří je volili. Peníze nemá nikdo, ani náš stát, natož
město velikosti Březnice. A peníze nebudou ani příští rok, kdy
se vedení města vymění, nebudou ani za pět či deset let.
Na podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Všichni
tedy máme rovnou příležitost.
Ale vrame se k náměstí. Od začátku roku 2009 probíhala
v Březnických novinách živá diskuze o budoucí podobě našeho
náměstí. Nemohu jinak než nesouhlasit s názorem některých
občanů, že nebyli informováni. Každý měl dostatek času, aby se
k této problematice vyjádřil. Velkou reakci vyvolaly až snímky
budoucí podoby náměstí, které byly zveřejněny v letošním únorovém čísle Březnických novin. Reakci na Březnici nebývale
velikou a negativní.
Všichni dobře víme, že stav našeho náměstí a přilehlých
ploch je neutěšený. Projekt neřeší jen náměstí, ale také Lokšany, ulici V Koleji, plochu kolem Kulturního domu a Blatenskou
ulici. Dotace, které v rámci EU můžeme získat, potrvají do
roku 2013. V tomto okamžiku čerpání dotací končí. Proč této
šance nevyužít? Město samo nikdy na takou rekonstrukci finančně nedosáhne. Dejme projektu šanci! Vždy i od Národního
památkového ústavu v Praze dostává zelenou. Projektanti společnosti EC Consulting vycházejí z účelného předválečného projektu. Autorům jeho současné podoby, pánům J. Kittrichovi
a J. Hrubému, zásluhy nikdo neupírá. Do Březnice přišli jako
mladí, neznámí autoři a v našem městě realizovali celkem
4 projekty. Všechny se nesou v duchu funkcionalismu. Forma
následuje funkci – také jeden z jeho odborných výkladů. Myslíte, že páni Kittrich s Hrubým chtěli mít téměř po celé ploše
náměstí parkoviště? Náměstí je společenský a reprezentativní
prostor, který je důležitým místem každého městského organismu. Je místem setkávání a tuto funkci by mělo plnit i nadále. Hlavním argumentem všech odpůrců projektu je nízký počet parkovacích míst. V návrhu je počítáno se 79 místy. Počet
nanejvýš dostačující.
„Náměstíčko, to je skvost“ - říká Josef Vinklář v jednom televizním seriálu. Moc bych si přála, aby tato věta platila i o tom
našem.
A ještě jeden malý dovětek. Nejsem kompetentní k tomu,
abych posuzovala kulturnost březnických občanů. Ale projevem
některých z nich na setkání v Kulturním domě jsem zklamána.
Zvláště tehdy, když jsou jejich emoční výlevy adresovány ženě.
Petra Bartoníčková

Reaguji na článek z minulého čísla Březnických novin od M. P.
Kritizovat je velmi jednoduché, ale myslím, že by se všichni
měli zamyslet i nad výkony ostatních našich zastupitelů. Bume rádi, že se někdo ve svém volném čase věnuje otázce zvelebování našeho města. Zatím co jiní o tom jen mluví. Ruku na
srdce, mnoho zastupitelů nepracuje tak, jak by mělo. Bylo by
hezké, kdyby místo pokyvování hlavou byly vidět nějaké výsledky i za ostatními zastupiteli, alespoň jako za J. Š.
P. S.
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Reaguji na článek p. Pacltové, který byl uveřejněn v Březnických novinách.

Úvodem bych se chtěl obrátit na redakční radu BN s návrhem,
aby publikovala takovéto subjektivní, pejorativní články zároveň
s umožněním současného vyjádření i druhé strany. Chci věřit, že snad
nikdo nemá zájem, aby se místní tisk začal přibližovat k bulváru.
Důrazně se ohrazujeme proti účelovému podsouvání a zkreslování faktů se zřejmou snahou poškodit místní představitele sociální
demokracie. Jednací řád zastupitelstva i rady města zcela jasně specifikuje postup pro projednání návrhů. Veškeré návrhy k projednání
jsou předkládány pouze v písemné formě a obsahují jméno navrhovatele, název materiálu, důvodovou zprávu a návrh usnesení. Pokud takovýto návrh byl z naší strany předán radě či zastupitelstvu
města k projednání, jak uvádí pisatelka, prosíme o jeho zveřejnění!
Jako příklad uvádíme písemnou žádost od MO ČSSD k projednání
radou města ohledně předvolební akce s p. Urbanem na březnickém
náměstí, odeslanou dne 15. 2. 2010 pod mou e - mailovou adresou
včetně mého jména p. starostce. Na písemnou urgenci ze dne 10. 3.
2010 mi bylo sděleno, že žádost nebyla mnou vlastnoručně podepsaná a z tohoto důvodu nebyla zařazena k projednání.
Z důvodu objektivního posouzení a možnosti si utvořit vlastní
názor předkládám čtenářům podrobný opis mého vystoupení na
zmíněném jednání zastupitelstva města.
p. Štěrba - Chtěl bych upřesnit některé věci. Za paní starostkou
jsme šli na interní jednání jako představitelé místní politické strany
- ČSSD. To, co je uvedeno v zápisu z jednání rady neodpovídá skutečnosti, která tam byla vznesena. Dále bych se vrátil do minulosti.
Bylo zde řečeno, že rada byla „řádně“ zvolena. Tomu předcházelo
jednání zástupců politických stran, kde byly projednány jak volební
programy, tak záměr složení rady za jednotlivé politické strany. Sociální demokracie, která s převahou zvítězila v komunálních volbách
v roce 2006 (8 mandátů) požadovala post starosty, místostarosty a
jednoho člena rady s tím, že ostatní dvě politické strany budou mít
po jednom zástupci v radě. Tak, jak to bylo v Březnici zvykem.
V roce 2002, když získali nejvíce hlasů nezávislí kandidáti (7 mandátů), měli starostu, místostarostu a jednoho člena rady. Každá politická strana, která zvítězí ve volbách, je zodpovědná voličům za
realizaci svého volebního programu. Na ustavujícím jednání zastupitelstva města se ale najednou přes noc něco podstatného změnilo,
to, co bylo projednáno šestnácti zastupiteli kromě komunistů. Těsně před vlastní volbou na ustavujícím jednání ZM byla předjednaná
dohoda shozena se stolu! Od té doby bohužel musela sociální demokracie, přestože zvítězila v komunálních volbách, se začít chovat
jako konstruktivní opoziční strana, jelikož nemá většinu
v zastupitelstvu. Toto byl podnět k tomu, aby se nad tím, jak zastupitelé, tak členové rady zamysleli (přímou odpovědnost za veškerou
činnost města mají starosta, místostarosta a členové rady). Už po-

sledně jsem řekl, že jsem hlasoval (v souladu s dohodou) pro pana
T., (doufal jsem, že pro město získá nějaké dotace), jelikož v té době
byl předsedou ODS, která měla své pozice na kraji i ve vládě (a výsledek?). Víte dobře, že jako sociální demokracie jsme v rámci „medvěda“ přinesli pro Březnici několik desítek milionů korun do rozpočtu obce. Nikdo se dnes neptá, jestli dotace na chráněné byty, kuchyni základní školy či druhé mateřské školy, atd., které jsou dnes zrekonstruované, získali ti nebo ti. Vždy jsem říkal, že poděkuji každému zastupiteli, který pro město získá nějaké dotace. Protože to, co
se tady vybuduje, slouží všem občanům. Kdysi, když zde byla vláda
jedné strany, tak se zde postavil například kulturní dům, zdravotní
středisko atd. Dnes toto slouží občanům a nikdo nemůže odsuzovat,
že v rámci lobbingu sem KSČ tyto prostředky získala. Ono to něco
obnáší. Ono to obnáší obětovat hromadu svého času, který tomu
člověk musí věnovat, aby něco získal, něco prosadil. Není to o tom,
že se jen zvedne telefon. Pokud tuto činnost někdo dělá dlouhodobě
na základě svých vlastních finančních prostředků vynaložených na
cestovní náklady, tak nelze přijmout to, co jste zde naznačili. Nehledě na to, že získání dotací pro město by hlavně mělo být prioritou
pro placené funkcionáře města – starostku a místostarostu, případně členy rady. Vy jste mě zde napadli přes to, že se šestnáct let snažím bez koruny, na svoje náklady, na úkor svého volného času prosazovat věci pro naše město. Tyto věci jsou zde markantní a slouží
všem občanům města Březnice. Nyní jste mi ale někteří radní řekli,
že jsem vlastně špatný proto, že jsem vyslovil stanovisko, že nadále
v tomto trendu pokračovat nemohu. A to, co zde z vaší strany zaznělo, nebylo zrovna fér! „Děkuji“
Druhý příspěvek do rozpravy: Pro upřesnění. Doufám, že každému z vás je jasné, že politická strana nerozhoduje na kraji o tom,
komu dotace přijdou, či komu dotace nepřijdou. Jsou tam stanovena kritéria, tak jak tady paní starostka říkala, že je tam určité bodové hodnocení. Každá žádost se ale nechá vhodnou argumentací
trošku podpořit. Vidím, že je zde paní P. Před rokem zde byl návrh
na odvolání dvou členů rady z důvodu nižší účasti na jednání rady.
Paní P. sdělila, že tito radní měli nejvíce hlasů od voličů a v radě by
měli být zastupitelé, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Chtěl bych
sdělit paní P., že jsem ve volbách obdržel více hlasů než pan H.
Tolik citace. Nezbývá mi, než se explicitně zeptat? Kdo za tímto
pamfletem ve skutečnosti stojí, v čí prospěch je cílený? Komu asi
tato fabulace poslouží? Jedno vím jistě. Našemu městu určitě ne!
Na programové konferenci představitelů ČSSD v Teplicích nám
Slovenský premiér p. Fico řekl: „Ke nás ohovárajů a robia nám
zle, tak je s námi dobre. Ako náhle nás začnů utovat, vtedy je
s námi zle!“
Jiří Štěrba

Vážení březničtí občané
V našem městě se nic převratného neděje. Říčka Vlčava pokojně
plyne do Jižních Čech. Vše je v klidu, nikoliv však v pohodě.
Přibývá čím dál tím víc výkladních skříní zejících prázdnotou, jen
v jedné z nich je pravděpodobně zapomenut projekt veřejných záchodů. Okolí kulturního domu nestačilo zchátrat, proč ….není dodělané. Křoví v Březnici bohatě roste, zvláště pak u vlakového nádraží. Frekventované silnice do Příbrami a Blatné se drží ze všech
sil bez oprav už mnoho let. A chodníky po celém městě jsou na tom
podobně. Pouze za Březnicí “budujeme“ kopec odpadků, můžeme ho
třeba nazvat Igeliák. Tyto problémy se nedají přehlédnout a je potřeba na nich pracovat.
Přesto jsem došel k názoru, že naše radnice nezahálí a v současné
době uvádí na veřejnost Revitalizaci Náměstí. Myslím si, že tento
projekt se týká nejen všech občanů, ale i města jako takového. Je to
velice důležité rozhodnutí na desítky let dopředu. Nejsem sice odpovědný za posouzení projektu, chci však vyjádřit svůj názor.
Nejprve krátce k historii náměstí.
Projekt citlivě zpracovali ing. Kittrich a Hrubý, též autoři naší
základní školy. Oba architekti vycházeli z úzkého obdélníku, který
určuje náměstí. Proto rozdělili obrazec na několik zón tak, aby opticky zmenšili úzký profil.
Dalším důvodem bylo oddělení mohutné moderní stavby pošty od
ostatních měšanských domů. Prostor pojali jako klidovou zónu a
rozhodli zřídit přírodní kulisu, která zkrátí náměstí a utlumí budovu
pošty. Zvolili vysazení čtyř vysokých topolů. Přišel rok 1976 a stromy byly poraženy a nahrazeny tujemi. Tak zanikl původní záměr.

Úprava náměstí se uskutečnila v roce 1937. A tak z provinčního plácku se stává prostorné, účelné a elegantní centrum, které by ozdobilo
každé velkoměsto. Stavební materiál poskytly okolní žulové lomy.
A při trochu dobré vůli a inspiraci mohou být využity i v budoucnosti.
Vyjádření k projektu
Za prvé - parkovací zóna pro 55 aut. Padesát pět aut na dnešní
provoz je zcela nevyhovující. Jen pro stálé parkování na náměstí je
užíváno v současné době denně okolo 70 míst (jen pro informaci,
letos je vydáno přes 500 parkovacích povolení). A kde jsou ostatní
přijíždějící a co turisté… žádní nebudou!
Za druhé – klidová zóna náměstí zabírá největší část celé plochy.
Jak může klidová zóna sloužit vedle vysoce frekventované silnice. A
co na to naši obchodníci. Cituji Dr. Jiřího Berana „nakoupit půjde
jen ten, co si dobře odloží auto“. Dále je zde problém údržby v létě i
v zimě. Prostor neřeší manipulační minimum pro úklidové stroje.
Nejzávažnějším rozporem je popření funkčnosti náměstí např. kde
se budou pořádat masivnější akce!
Za třetí – přenos kašny k městskému úřadu. K tomu lze pouze dodat. Není nutné před naší radnicí dokazovat, že voda teče do kopce.
Celkový dojem ze studie. To není projekt pro historické náměstí,
ale pro satelitní městečko, kde betonové prvky, tráva a keře spadají
do kategorie umělých úprav zaštítěné globalizací. To jsou jen základní nedostatky. Další rozpory zatím nechávám neviditelné.
Myslím si, že na březnické náměstí by neměl být činěn nátlak.
Toho zde bylo už dost. Stačí připomenout zbourání Rožmitálské
ulice, Dolních Valů, vlakového nádraží atd. Jsem pro oživení náměstí, ale vše se musí citlivě zvážit a zpracovat.
Vladimír Šimek
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OZNÁMENÍ
V sobotu dne 15. 5. 2010 od 8 do 12 hodin
uskuteční město Březnice sběr

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 15. 5. 2010 od 9 do 11.30 hodin
uskuteční město Březnice sběr

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

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

Tento sběr zajišuje
1. březnická komunální, s.r.o.
ve vyjmenovaných obcích dle tabulky

V areálu garáží
1. březnické
komunální s.r.o.
odbočka
u SOŠ – VOŠ
z Rožmitálské ulice
ke garážím

Název obce
Zadní Poříčí
Přední Poříčí
Dobrá Voda
Bor
Martinice

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky
Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude likvidován a nebude ho možno ani složit na
sběrném místě.
Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného
elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, rádia, videa, počítače, monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektro, sporáky, pečící trouby,
mikrovlnné trouby, ……

sběr
od
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00

do
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který bude vybírán
a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky
Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude
likvidován a nebude ho možno ani složit na sběrném místě.
Dále zde bude možnost Zpětného odběru vyjmenovaného elektro zařízení, které musí být kompletní:
chladničky, mrazničky, televizory, rádia, videa, počítače, monitory,
tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy, vysoušeče vlasů,
pračky, ždímačky, elektro, sporáky, pečící trouby, mikrovlnné trouby, …
Jaroslav Havelka, jednatel společnosti

Jaroslav Havelka, jednatel společnosti

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

JARO 2010
Rozmístění kontejnerů na bioodpad
Upozorňujeme, že do kontejnerů je možno ukládat pouze bioodpad
sobota 10. 4. 2010

U Blatenky
Borská
Bor

Dobrá Voda
Na Spořilově

neděle 11. 4. 2010

Sadová
L. Kuby
Počapská

Jana Švermy
Za Lokšany

sobota 17. 4. 2010

9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí

U finančního úřadu
Drahenická

neděle 18. 4. 2010

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti

Sokolovna
Martinice

Kontejnery budou na určených místech od 8 do 12 hodin.
Jaroslav Havelka, jednatel společnosti

MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 13. 3. 2010 proběhl v obci Počaply tradiční maškarní bál.
O hudební doprovod se nám postaral Tomáš, kterému za
pěknou muziku a světelné efekty moc děkuji. Maškarní bál
nebyl však jen v rytmu hudby, ale děti měly možnost předvést
svoji zručnost i v různých soutěžích. Nechyběla bohatá tombola a vyhlášení nejlepšího tanečníka. Celé odpoledne bylo zdařilé, což nejlépe dokazovaly rozzářené oči a radostné úsměvy
zúčastněných dětí.
Koňasová Hana
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SPCCH V BŘEZNICI
INFORMUJE
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami zve své členy z Březnice a z okolních obcí na jarní členskou schůzi, která se uskuteční dne 13. dubna 2010 v Kulturním domě od
14.30 hodin.
Rádi mezi sebou přivítáme hosty, starosty z okolních
obcí, aby se seznámily s plánem činnosti ZO SPCCH pro
seniory na rok 2010.
P ř i p o m í n á m e:
Poradna pro sluchově postižené bude otevřena
dne 7. dubna 2010 v Domečku od 10.30 do 12.30 hodin.
P o z v á n k a:
ZO SPCCH Březnice, Malá divadelní společnost Kostým,
ZUŠ Březnice, VOŠ a SOŠ Březnice pořádají 20. 4.
2010 od 15.00 hodin v Aule VOŠ a SOŠ Březnice
divadelní představení na motivy románu Oscara
Wilda – Obraz Doriana Graye .
Vstupné 30,- Kč.
Zá j e zd :
HOBBY České Budějovice dne 13. 5. 2010.
Odjezd z náměstí v 7.00 hodin. Cena asi 180 až 200 Kč.
Ostatní informace dostanete na členské schůzi.
Za ZO SPCCH Březnice připravila
Jana Štefanová

CENA „POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE“
pro pšeničný kvasnicový ležák Herold
Lysá nad Labem 19. března 2010 – Hejtman středočeského
kraje MUDr. David Rath předal na výstavě Zemědělec 2010
ocenění za nejlepší potravinářské výrobky Středočeského kraje.
Za Pivovar Herold Březnice a.s. převzal ocenění sládek pivovaru František Pinkava, oceněný byl pšeničný kvasnicový ležák
Herold a polotmavá granátová čtrnáctka Herold. David Rath
promluvil při předávání cen nejen jako hejtman, ale také jako
lékař. „Mírné pití piva, jednoho až dvou denně, má blahodárné
účinky na lidský organizmus“, odpověděl na otázku co si myslí
o pití piva.

V soutěži „POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE“ hodnotí komise složená z pracovníků
krajského úřadu, kteří
mají složené degustační
zkoušky, potraviny vyráběné ve Středočeském
kraji. Cílem soutěže je
ocenit a podporovat české
výrobce, kteří vyrábějí
vysoce kvalitní potraviny.
Pšeničný kvasnicový ležák Herold je pivo
vyrobené z pšeničného
sladu metodou svrchního
kvašení. Je to stoprocentně přírodní produkt bez konzervačních látek. Pro svou lahodnou chu a slabší chmelovou hořkost
si získává stále větší oblibu. Specielní kvasnice, které zůstávají v pivu a mají velmi blahodárné účinky na zdraví, dováží
pivovar Herold z Bavorska. Pšeničné pivo ze zámeckého pivovaru v Březnici se vyváží do Ruska a na Slovensko. Kompletní
sortiment sudového i lahvového piva můžete zakoupit za nízké
ceny na vrátnici pivovaru Herold 24 hodin denně včetně sobot,
nedělí a svátků.
František Trantina

4/2010

Z HISTORIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

NA OHRADĚ
Vážení čtenáři.
V minulém článku jsem zavzpomínal na okolí Březnice, vrch
Stráž, Bubovický rybník a Vinici, jak to bývalo, když jsme byli
kluci a dále.
V dnešní vzpomínce bych se chtěl vrátit do té doby a navštívit prostory sokolovny, i kolem ní. Název článku vyjadřuje, jak
se tehdy tady u sokolovny říkalo, Ohrada. Zřejmě proto, že celý
prostor byl ohražen hradbou.
Vedle vlastní budovy sokolovny zde byla také stavení, a to
v prostoru kolem bubovické silnice - strojnická dílna p. Melichara, kde tehdy také občas opravoval nějaké to auto. Tehdy
jich bylo v Březnici poskromnu. Osobních a nákladních určitě
ne více jak dvacet. Pokud jste viděli, nebo vlastníte pohled
březnického náměstí z té doby, je zřejmé vidět obsazenost parkování. Bylo zde přes den pár aut, ale většinou koňské a kravské povozy. Svoji činnost tehdy po městě konali obecní metaři.
Mezi těmito potahy se v zimě objevil občas luxusnější potah.
Sáně s koňským spřežením. Vše byli většinou zemědělci
z okolních obcí, kteří přijeli do města za nákupem a popovídat
si při pivíčku v některé z deseti místních restaurací. A zpátky
na Ohradu. Taktéž z bubovické silnice byl vjezd do prostoru.
Zde vedle ukončilo bojové tažení pásové obrněné vozidlo s kříži
na bocích. To zde odpočívalo nejméně tři roky po válce a nám
dětem dobře sloužilo jako prolézačka a na hraní. Jaký byl osud
posádky již nikdo neví. Proti vjezdu do Ohrady stála stodola,
v níž provozoval svoji živnost mistr provaznický pan Hejzák.
Rádi jsme přihlíželi jeho zajímavé práci, jak tvořil slabé provázky, provazy a až i lana, k čemuž nás děti potřeboval. Točili
jsme mu klikou u takového splétacího stroje právě na silná
lana. Bylo zajímavé, jak mu vše rostlo pod rukama. O pár let
později byla „provaznická dílna“ zbourána a pan Hejzák si postavil dílnu novou na Tržišti, kde dnes jsou rodinné domky. Na
tržišti se konaly většinou dobytčí trhy a pravidelně taky odvody koní na vojnu.
Cvičiště na Ohradě, kde se provozovaly všechny sporty, fotbal, tenis, volejbal, vybíjená, něco z lehké atletiky, bylo zde doskočiště, takže skok vysoký, daleký atd. Byl zde sportovní ráj
pro mládež. Většinou jsme byli organizováni v T.J. Sokol jako
žáci, dorost a dospělí. Vzpomínám na černo-červené úbory žactva s kloboučky. Březničtí sokolíci nevynechali ani vystoupení
na Strahovském sletu v r. 1948.
Svého času se zde hrál velmi dobrý volejbal dorostu, dokonce
na celostátní úrovni. V roce 1952 bylo družstvo vítězem plzeň-

Jaroslav Krotký - Sokolovna, akvarel 2009

ského kraje a v roce 1953 v celostátním přeboru se březnický
dorostenecký tým umístil na 7 místě. Na tom měl velkou zásluhu vedoucí tehdejšího družstva pan J. Drnek. Na ohradě byl
neustále sportovní ruch, každý den a celý rok. V tu dobu nebyl
ještě stadion, a tak jinde nebylo tolik prostoru pro sportovní
vyžití mládeže. Fotbalové hřiště bylo „za tratí“, které sloužilo
pouze pro fotbal. Vzpomínám na dospělé sokoly, naší cvičitelku
tehdy slečnu Blanku Šupkovou, později paní Smetanovou. Na
cvičitele p. starostu Kropše. Velmi aktivními sokoly byla rodina Placáků a další.
V zimním období, kdy nešlo sportovat venku, střídalo se promítání kina s cvičením v sále sokolovny. Byli zde kruhy, hrazda,
kozy, žíněnky aj. Mezi velmi dobré cvičitele na nářadí patřili
Jiří Viták, Karel Balík a pan Tilman. Na představení kina tehdy byly velmi početné návštěvy a promítalo se i čtyřikrát týdně. Promítači dlouhá léta byli p. J. Melichar a p. S. Placák.
Konaly se zde také časté zábavy, karnevaly a různé kulturní
akce. Bylo zde v provozu i loutkové divadlo.
Sokolovna i s částečným prostorem „Ohradou“ ještě stojí, ale
žádné akce se zde již nekonají. Vše osiřelo a zub času na vlastní
budově zanechává svoje dílo. Je to škoda. Nám pamětníkům
připomíná zašlé časy mládí. Akvarel, obrázek sokolovny, věnuji
dvěma pánům - panu Josefu Drnkovi a panu Stanislavu Placákovi jako vzpomínku na často prožité chvíle a časy mládí na
Ohradě.
Jaroslav Krotký

POZVÁNKA

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.

Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice,
pořádá dne 21. května 2010 Večer s rodákem. Tentokrát je pozván Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., internista a vysokoškolský
pedagog působící ve Fakultní nemocnici v Plzni a na Univerzitě Karlově – Lékařské fakultě v Plzni. V průběhu večera zazní
také hudba a zpěv. Možná ještě dojde i na malé překvapení …
Večer s rodákem se bude konat od 19 hodin v hudebním sále
březnického zámku. Všechny místní i přespolní srdečně zveme!
MUDr. Jiří Beran

NABÍDKA
Občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice nabízí spolkům a podnikatelům v Březnici možnost prezentace
při příležitosti setkání rodáků a přátel Březnice v sobotu dne
31. 7. 2010 v podobě výstavy fotografií a textů, přibližujících
spolkovou a podnikatelskou činnost.
Zájemci nech kontaktují pana Arnošta Fürsta tel. 603 246 667
nebo mailem: servis.furst@seznam.cz.
MUDr. Jiří Beran
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Z HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
DUBEN
1. 4. 1965 byl v Březnici zrušen Osvětový dům a bylo zřízeno Městské kulturní
středisko

2. 4. 1848 do Březnice přišla první čísla Národních Novin Karla Havlíčka Borovského

2. 4. 1850 měšanský výbor zaslal na hejtmanství vyjádření o připojení židovské obce Lokšan a zámeckého okresu k městské obci

2. 4. 1867 město Písek zvolilo Hanuše z Kolovrat „šlechetného obhájce práv na3. 4. 1650
4. 4. 1653
7. 4. 1939
8. 4. 1848
16. 4. 1761

20. 4. 1725

30. 4. 1918

šich národních“ čestným měšanem
byl předán kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xav. v Březnici jezuitům
školní bakalář Jakub Ignác Claudius zapsal do městské knihy městská privilegia. Zápis je ukázkou znamenitého písařského umění.
zemřel významný kulturní pracovník ředitel Jan Kout, zakladatel
archeologických sbírek městského Muzea
na škole zavedena rovnoprávnost češtiny s němčinou
založen nový městský manuál, do něhož písaři zanesli mnoho zpráv
o činnosti magistrátu a životě města v druhé polovině 18. století.
Kniha je dnes uložena v Okresním archivu v Příbrami.
císař Karel IV. udělil Janu Josefovi z Újezda výsadu, aby mohl nejen
své jmění, ale i znak a jméno, nemaje sám mužských potomků, převést na svého dědice
byl zvolen Mistr Alois Jirásek čestným občanem města

Čerpáno: Březnický kulturní přehled.

Připravila Marie Kováříková

4/2010

DUBNOVÉ PRANOSTIKY
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo
třešní.
Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli
slunce hasne, louky sucho mají.
Na desátý den v dubnu setý bývá krásný
len.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do
svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.
Co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví.
Dubnový sníh pole hnojí a déš jim přináší požehnání.
Zdroj Internet
Připravila Marie Kováříková

SV. VALENTÝN V DOBRÉ VODĚ U BŘEZNICE
Svátek zamilovaných se slaví 14. února, v den svátku Valentýna. V ČR vznikla
tato tradice až po r. 1989 a přišla k nám
z Ameriky. Ve Spojených státech má posílání nejrůznějších přání dlouhou tradici. První valentinská přáníčka byla poslána v 19. stol. Přání se malovala ručně
a zdobila se ornamenty, korálky, sušenými květinami aj.
Málo kdo si ale uvědomuje, že Valentýn je historicky doložená postava a socha tohoto svatého pomocníka se nachází
v kapli v Dobré Vodě u Březnice.
Dobrovodskou kapli nechal postavit
v r. 1642 nad zázračným pramenem Blahoslavené Panny Marie majitel březnického panství Přibík Jeníšek z Újezda.
Stavitelem byl italský mistr Carlo Luragho, který v té době právě začínal stavět velký městský kostel sv. Ignáce
a Františka Xaverského v Březnici a následně stavbu hřbitovního kostela
sv. Rocha.
Kaple v Dobré Vodě je zasvěcená Maří
Magdaleně a v interieru je umístěno devět soch světců - pomocníků. Vedle kaple
byla po roce 1716 postavena zděná lázeňská budova.
Výběr světců pro kapli nebyl náhodný.
Lázeňští hosté měli mít možnost kromě
koupelových procedur nalézt zde i pomoc duchovní. Mezi sochami světců - pomocníků, které vytvořil významný mistr
Ignác Hammer je i socha sv. Valentýna.

Můžete si ji prohlédnout na fotografii,
kterou zhotovil znalec rodiny Hammerů,
kunsthistorik Václav Vlček z Čimelic.
Sv. Valentýn – biskup a mučedník.
Jeho život je opředen mnoha tajemstvími. Z historických pramenů lze zjistit, že
sv. Valentin zemřel mučednickou smrtí
kolem r. 270 v Římě, při pronásledování
křesanů a následně byl prohlášen za
svatého.
Podle křesanské legendy byl císař
Claudius II, zvaný Germanicus přesvědčen, že svobodní muži jsou lepšími vojáky než ženatí. Proto zakázal všechna zasnubování a svatby v Římě. Valentýn
jako římský kněz nedbal Claudiova zákazu a tajně oddával zamilované páry.
Protože se postavil císaři, byl vězněn
a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán
14. února kolem r. 270. Proto 14. únor je
svátkem zamilovaných.
Za svého života podporoval a utěšoval
Valentýn pronásledované křesany,
uzdravil četné nemocné a mnoho pohanů
obrátil na křesanství.
Stal se patronem zamilovaných, mládeže, manželů, lidí na cestách a také
včelařů. Pomáhá při moru, dně a epilepsii. Chrání pole proti myším a hlodavcům.
V letních měsících si můžete kapli
v Dobré Vodě, svatého Valentýna a ostatní svaté pomocníky prohlédnout po domluvě a v doprovodu pana Stanislava

Sv. Valentýn v kapli v Dobré Vodě.
Foto Václav Vlček

Mottla, který se o opravu chátrající kaple nejvíc zasloužil.
Literatura:
V. Vlček: Čimelický zpravodaj únor 2010-02-22
H. Rulíšek: Postavy, atributy, symboly,
Alšova jihočeská galerie, Hluboká n/Vlt,
2005
Internetové stránky

Juliana Žáková
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VĚSTNÍK MĚSTSKÉ SPOŘITELNY V BŘEZNICI – 100 LET
Čas od času nemohu nějaké to výročí
jen tak pominout. Historie dnešnímu člověku může být v lecčems prospěšná. Nejde ovšem o školní biflování letopočtů
středověkých a jiných bitev a válečných
tažení. Historie nám totiž může přinést
hořké zklamání, porovnáme kvalitu rozhodnutí, která učinili naši předkové a to
celkem nedávno, s rozhodnutími, která
činíme nyní a se již týkají stavby či bourání či prodeje a koupě. V této rovině
vzato nejsou dnešní rozhodnutí rozhodně
kvalitnější (moudřejší) než ta, která činili naši předkové by nedisponovali dnešními technickými vymoženostmi.
Co byl tedy ten Věstník Městské spořitelny v Březnici? Ročník I., číslo 1 vyšlo
v dubnu 1910. Na první straně se uvádí,
že „vychází ročně čtyřikrát až osmkrát ve
lhůtách neurčitých a zasílá se zdarma
všem příznivcům spořitelny“. Dále pak
byl čtenář informován o tom, že Věstník
„vydává a rediguje František Konečný,
účetní Městské spořitelny v Březnici“.
Věstník pak pod jeho redakcí vycházel
celých 30 let. Vzniklo dílo, které je dopo-

sud hojně citováno v regionální literatuře, Březnické noviny nevyjímaje.
Smysl Věstníku nejlépe charakterizuje
krátká sta „Slovo redakce“, z níž vyjímám: „Věstník věnován bude národohospodářkým a sociálním otázkám našeho
okresu. Občas přinese i články zábavné,
historické, místopisné a statistické“.
Nutno říci, že autoři příspěvků psali čtivě a čtenáři postačilo základní vzdělání
a všemu hravě porozuměl. V každém čísle bylo pár inzerátů a tak se lze dozvědět, jak si Březnice tehdy vedla v podnikání.
O čem se psalo v prvních číslech památného prvního ročníku roku 1910?
Městská spořitelna v Březnici podporovala výstavbu rodinných domků pro dělnictvo a úřednictvo poskytováním hypoték, aby město vzkvétalo přílivem nových pracovních sil a nedocházelo naopak
ke stěhování obyvatel jinam. Dlužno říci,
že takové řešení bylo nejen moudré, ale
také nadčasové. Začala vycházet na pokračování řada článků nazvaná Hrady,
zámky a tvrze v Okresu březnickém

(psal Jar. Žák). Učitel Jan Kout napsal
o místních archeologických památkách.
Věstník také neúnavně nabádal ke spořivosti a učil čtenáře základům peněžnictví, uváděl výklady pojmů jako je jistota vkladu, úrok, riziko ztráty, vinkulace cenných papírů, hypotéka, právo dědické apod. Dnešnímu člověku by se takové vědomosti jistě také hodily. Psalo se
o školství a zdravotnictví, ale také o tom,
jak chovati drůbež a co to jsou „umělá“
hnojiva.
V každém čísle bylo několik fotografií
či obrázků.
Není možno a ani to není nutno rekapitulovat zde obsah každého ročníku.
V ročníku pátém zmíněného Věstníku se
v červencovém čísle objevuje zpráva
o úmrtí následníka trůnu Ferdinanda
d Este a jeho choti po atentátu v Sarajevu 28. června 1914.
Příště nahlédneme do Věstníku, abychom získali představu o tom, jak Březnice prožívala první světovou válku.
MUDr. Jiří Beran
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Mateřské centrum
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MC / VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

PAMPELIŠKA
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177

Vajíčko

www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

DUBEN 2010 – Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9.00
- 12.00 hod.
v pondělí:
od 15.30 hod. POHYBOVÉ HRÁTKY - děti od 5 do 10 let
s Lenkou Jorovou
od 17.00 hod. JÓGA - hodina jógy pro pokročilé s A. Heverovou
v úterý:
od 10.00 hod. VÝTVARNÉ NÁPADY pro nejmenší
od 14.30 hod. ANGLIČTINA pro děti od 6 let s Jitkou Bartákovou
od 15.30 hod. NĚMČINA pro stále začínající s Libuší Fořtovou
od 17.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
od 18.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
ve středu
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 12.45 hod. ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY –
logopedická a grafomotorická cvičení pro předškoláky s Lenkou
Neklovou.
Ve 12.30 hod. zajiš ujeme odchody dětí z mateřských
školek
od 14.00 hod. DIVADELNÍ DÍLNA s Ivou Češkovou
od 15.30 hod. ODPOLEDNÍ HERNA pro pracující rodiče a jejich děti
do 18.00 hod.
ve čtvrtek - ZMĚNA
od 10.00 hod. SVAČINKY OD MAMINKY - zpívání, cvičení
a tanečky pro nejmenší
MALÁ SCÉNA IVY ČEŠKOVÉ - krátké dopolední divadélko
v pátek
od 9.30 hod. KURZ na PC
od 15.30 hod. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ pro děti od 4 do 10 let
s Lenkou Jorovou
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Evou Štefanovou

Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života, narození, návratu jara, slunce a díky skořápce i symbolem bezpečí.
K masivnímu pojídání vajec zrovna v této velikonoční době přispěl zřejmě konec půstu, při kterém byla konzumace vajíček
všeobecně zakázána.
Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček a jejich darování, doprovázený množstvím pověr.

Plněná vajíčka
Suroviny:
Vajíčka, tolik, kolik budete chtít kousků, sýr, kousek másla, hořčice, sůl, pepř, zelená petrželka
Postup: Vajíčka si rozkrojíme podélně, opatrně vydlabeme
žloutky a ty s máslem, hořčicí, solí a petrželkou utřeme a vložíme do důlků od vajíček. Ozdobíme rajčetem.

Salát z vajíček
Suroviny:
6 uvařených vajec, 1 cibule, 2 sterilované okurky, 3 vařené brambory, 1 lžíce hořčice, 100 g bílého jogurtu
Postup: Všechny suroviny nakrájíme nadrobno, osolíme, opepříme a promícháme s hořčicí a jogurtem. Podáváme vychlazené
s pečivem nebo mažeme na chlebíčky a posypeme strouhaným
sýrem.

Vejce v županu
Suroviny:
8 vajec, 1 listové těsto, 200 g kladenské pečeně, trocha hrubé
soli, kmín podle potřeby, 8 lžic plnotučné hořčice, 500 g čínského zelí, 100 g malých rajčátek, trocha olivového oleje, 2 lžičky
vinného octa, 1 lžička cukru, pepř

Mimořádné akce v dubnu 2010

Postup: Vejce uvaříme natvrdo a necháme ve studené vodě
zchladnout. Oloupeme je. Listové těsto rozválíme na tenký plát,
který rozkrájíme na 8 čtverců (10 x 10 cm). Plátky na středu potřeme hořčicí a poklademe dvěma plátky kladenské pečeně, navrch přidáme vejce. Vajíčka zabalíme, balíček potřeme lehce vodou, posypeme hrubou solí a kmínem. Pečeme v předehřáté
troubě při 120°C přibližně 20 minut dozlatova. Podáváme se
salátem z čínského zelí, rajčátek, se zálivkou z oleje, octa, cukru,
soli a pepře. Salát promícháme a můžeme servírovat.

11. 4. od 15.30 Nedělní divadélko „Beránci a ospalý
čert“ – jarní pohádka od Zalezlíků v prostorách MC

Aspik s barvami jara

BŘIŠNÍ TANCE – sobotní nebo nedělní odpoledne, více info
v MC Pampeliška

14. 4. od 16.00 Stříhání dětí s Petrou Stulíkovou
20. - 26. 4. Jarní burza v prostorách MC
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

20.
21.
22.
23.
26.

4.
4.
4.
4.
4.

——
8 – 12hod.
8 – 12hod.
8 – 12hod.
8 – 12hod.

PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

13
13
13
13
13

–
–
–
–
–

17hod.
17hod.
17hod.
17hod.
17hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ

Přijímáme dětské a těhotenské oblečení, kojenecké potřeby,
pro děti i dospělé - obuv, sportovní potřeby, kola, kolečkové
brusle, odstrkovadla, houpačky, tříkolky, koloběžky...
29. 4. od 16.00 hod. Putování za čarodějnicí Kanimůrou – Kanimůra má pro děti připravené veselé úkoly, malé odměny a čarovný oheň, na kterém si budete moci upéct vámi donesené špekáčky.
Na květen připravujeme:
Eko den v zahradě MC, dílna ke Dni Země, dílna ke Dni matek, Kola a kolečka

Suroviny:
aspik - 1/4 litru vývaru z bujónové kostky, 1 kuřecí prsa předem
upečená, lístky řeřichy, petrželka, 3 sterilované okurky, 100 g –
šunky, 4 vejce natvrdo, 2 větší uvařené mrkve
Postup: Vařená vejce oloupeme a nakrájíme na dílky, studené
kuřecí maso nakrájíme na kostičky, šunku na nudličky, okurky a
mrkev nadrobno. Petrželku a řeřichu nesekáme (rozebereme na
lístky, aby se nezabarvil aspik). Želatinu namočíme do studené
vody asi na 20 minut, rozmícháme ji a po rozpuštění vlijeme do
vroucího vývaru. Mícháme a ochlazujeme. Chladnoucím aspikem přelijeme formu a po vrstvách skládáme zeleninu s masem, aspik, opět zeleninu a aspik, až formu naplníme. Necháme důkladně prochladnout, pak formu na okamžik nahřejeme
v horké vodě a aspik vyklopíme na mísu. Ozdobíme zeleninou
nebo vejci, která potřeme rozehřátým aspikem, aby nemohla
osychat a krásně se leskla.
Zdroj internet, Svět ženy

Připravila Marie Kováříková
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V BŘEZNICI
Ve dnech 3. - 7. května 2010 přivítáme na Vyšší odborné škole a
Střední odborné škole v Březnici
účastníky Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády. Biologická olympiáda je vyhlašována MŠMT ČR, organizačním garantem soutěže je ČZU Praha, odbornou stránku zajišuje Ústřední komise Biologické olympiády.
Záštitu nad touto významnou akcí převzal
hejtman Středočeského
kraje MUDr. David Rath,
dále starostka města Březnice paní Jana Krajmerová.
Biologická olympiáda
(BiO) je předmětová soutěž
ve znalostech z přírodopisu
a z biologie určená žákům
základních a středních
škol. Vychází z obsahu
vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení
klíčových kompetencí.
Její koncepce je v souladu
s Mezinárodní biologickou
olympiádou. Cílem BiO
je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst, další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat
na reprezentaci v mezinárodní soutěži.
Soutěžící v jejím průběhu využijí vybavení nových moderních
učeben biologie. Část soutěže bude probíhat i v přilehlých lokalitách v terénu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
V současné době střední školy žijí přijímacím řízením do 1. ročníku SOŠ. Nejinak je tomu i na naší
škole.
Přijímací zkoušky na VOŠ a SOŠ Březnice
se ani v letošním školním roce nekonají, přesto
rozhodnutí o přijetí můžeme vydat až po 22. dubnu
2010.

Zároveň pro soutěžící připravujeme i doprovodný mimosoutěžní program, který jim umožní relaxaci po náročném pracovním dnu, ale zároveň přispěje k seznámení se zajímavostmi
Březnice a okolí.
Protože máme zájem o kvalitní a bezproblémové uspořádání
prestižní akce, obrátíme se na firmy v našem regionu se žádostí o sponzorský dar. Věříme, že celá soutěž hladce proběhne a
ve čtvrtek 6. května v 17:00 hodin ve společenském sále
naší školy budou předány ceny nejlepším účastníkům při slavnostním zakončení Ústředního kola 44. ročníku biologické
olympiády.
Účast přislíbili paní Ing. Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministryně školství, RNDr. Fr. Pelc, náměstek ministra životního
prostředí, RNDr. Fr. Pojer, ředitel Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR a doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph. D., ředitel Sekce
ochrany přírodních zdrojů, gen. řed. pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu a další významní hosté.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

MĚSTO BŘEZNICE
– odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE

Všechna rozhodnutí vyhotovíme a předáme zákonným zástupcům

v sobotu dne 24. dubna 2010 v 10 hodin
ve společenském sále školy a zároveň poskytneme
rodičům a žákům základní informace o studiu,
tj. seznam učebnic, plán výuky, adaptační kurz
1. ročníků, stravování, ubytování na domově mládeže.
Od rodičů převezmeme zápisové lístky, které je
nutno odevzdat škole do 5 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí.
Těšíme se na Vás.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy

PŘIHLÁŠKY
přijímáme
od 1. dubna 2010
v KD Březnice
INFORMACE na tel. 318 682 153
e-mail: kultura@breznice.cz
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Národní památkový ústav, správa státního zámku v Březnici
a Město Březnice - odbor kultury
Vás zvou na

Březnické hudební večery 2010
17. dubna 2010
RITORNELLO
soubor barokní hudby
8. května 2010
JANÁČKOVO TRIO
M. Janáčková – klavír,
M. Novák – violoncello, J. Pospíchal – housle

14. srpna 2010
barokní tanec
BAROKNÍ TĚLO ODHALENO
R. Konrádová, A. Miltnerová – tanec
prostor u zámecké kašny, 20.30 hod.
18. září 2010
klavírní koncert
M. Baranová

29. května 2010
zpěvačka a instrumentalistka
RADŮZA
Kulturní dům Březnice, 18.00 hod.

9. října 2010
varhanní koncert
J. Blabla
zámecká kaple

12. června 2010
klavírní dvojkoncert
DUO UNISON – USA
Du Huang, Xiao Hu – klavír

23. října 2010
hudební recitál
VIVAT CAROLUS
Š. Rak – kytara,
A. Strejček – umělecký přednes

26. června 2010
koncert židovské hudby
ŠARBILACH
synagoga Březnice, 19.30 hod.
10. července 2010
TRABAND
J. Svoboda – klávesy, kytara, zpěv,
J. Kaplanová – harmonium, klávesy,
trumpeta, zpěv, V. Pohl – bicí, zpěv,
R. Škarda – tuba, suzafon
nádvoří zámku, 20.00 hod.

6. listopadu 2010
klavírní koncert
I. Kahánek
reprezentační sál MěÚ Březnice
11. prosince 2010
adventní koncert
HLAHOL NYMBURK
2. půlnoční mše J. J. Ryby

Hudební sál zámku Březnice od 19.00 hodin
není-li uvedeno jinak
Ko n t a k t a p ř e d p r o d e j v s t u p e n e k :
tel. 318 682 179, 318 682 453 ❧ E-mail: breznice@stc.npu.cz, kultura@breznice.cz
www.zamek-breznice.cz ❧ www.breznice.cz
Změna programu vyhrazena

4/2010

4/2010

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

17

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
LUDVÍKA KUBY V ROCE 2010
Blíží se nová sezóna a Galerie Ludvíka Kuby si pro návštěvníky
připravila několik zajímavých kulturních akcí. Mimo jiné se
některé z nich uskuteční v areálu bývalého konventu, čímž
doufáme brzy dojde k zapojení této historicky významné budovy do kulturního života Březnice. Bližší informace o těchto akcích naleznete v dalších číslech Březnických novin.
Stálou expozici obrazů galerie budete moci navštívit na obvyklém místě, tedy v prvním patře jihovýchodního křídla zámku.
Otevírací doba:
úterý – neděle
květen, září
červen, červenec, srpen

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV,
SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU V BŘEZNICI

Vás zve na kulturní události
9 – 12
9 – 12

13 – 16
13 – 17

Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice.
Rezervace možná na tel. čísle 318 403 177,
e-mail: galerie@breznice.cz
Městské muzeum prozatím stále funguje pouze jako depozit
a tudíž je možné ho navštívit pouze v badatelských dnech.
Od května jsou badatelské dny následující:
květen – září pondělí
9 – 12
13 – 16
říjen – duben pondělí, středa
9 – 12
13 – 16
(popřípadě kdykoliv po předchozí domluvě)
Michal Olbert
vedoucí muzea a galerie

Odbor kultury města Březnice
a Kulturní gang Březnice o.s.
Vás zve na koncert

RADŮZA

21. 5. 2010
Večer s rodákem
– beseda s Doc. MUDr. Jiřím Motáněm, CSc.
pořádá o.s. Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice
18. 6. 2010
Oživlé památky
– beseda s Prof. Václavem Větvičkou
zámecké parky a zahrady
červenec 2010
Výstava pohlednic a fotografií – Jiří Krůta
„180 let od narození Františka Josefa I“
výstavní bašta
červenec nebo srpen 2010
Oživlé památky
– „Jak se žilo na Březnici ve vzpomínkách pamětníků“
beseda spojená s výstavou a prohlídkou bývalých
užitných prostor zámku
(datum konání bude upřesněno)
srpen 2010
Výstava obrazů, asambláží a fotografií
– Marie Morávková a Jiří Beran
„Sto deset let“
výstavní bašta
8. a 20. 8. 2010
Živá legenda - oživené prohlídky zámku
„Vzpomínka na Filipinu Welzerovou“

Zpěvačka, instrumentalistka,
autorka hudby i textů
vystoupí v KD Březnice

29. 5. 2010 v 18 hodin
Předprodej vstupenek v Městské knihovně
a Infocentru od 1. dubna.
Informace na tel. 318 682 153, 318 682 453
email: kultura@breznice.cz

24. 9. 2010
Oživlé památky – restaurování mobiliáře
Kaple P. Marie
– barokní varhany V. Schreiera
přednáška spojená s prohlídkou
září 2010
Výstava obrazů Bohuslavy Hradské
výstavní bašta
11. 12. 2009
Vánoce na zámku Březnice
kulturní program – hudební a divadelní vystoupení,
vánoční výstava, prodejní tržiště
tel., fax: 318 682 179 ❧ E-mail: breznice@stc.npu.cz
www. zamek-breznice.cz
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PODBLANICKÉ JABLONĚ

PODĚKOVÁNÍ

Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením Ing. Jana Blažka, CSc. Ing. Radka Vávry
a Jany Křelinové.
Blaník je odrůda jabloně, která vznikla křížením Floriny
a Šampionu. Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého
tvaru s malými žebry. Chu je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.

V sobotu dne 27. 2. 2010 pořádali hasiči z 8. okrsku Březnice,
z 9. okrsku Rožmitál pod Třemšínem a hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje územní odbor Příbram v Kulturním domě
v Březnici „XV. Reprezentační ples hasičů České republiky“.

Fany je odrůda vzniklá křížením Šampionu a Jonathanu.
Plod je velký, pravidelně kulovitý. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šavnatá. Chu je navinule sladká, aromatická,
velmi dobrá, v teplejších oblastech až výborná. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna
až února. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední až
vyšší, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší.
Petra je odrůda vzniklá křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou
střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého,
méně pravidelného tvaru. Chu je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá
se skladovat do listopadu i déle. Petra je nenáročná odrůda,
kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fenix je odrůda, která vznikla křížením Floriny a Šampionu. Je povolena k množení v kategorii CAC od roku 2009. Plody jsou nadprůměrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého
tvaru. Stopka je krátká až středně dlouhá, silnější. Dužnina je
krémové barvy středně pevná a středně šavnatá. Chu je navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná.
Plodnost raná, dosti vysoká, při částečné probírce pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září až začátkem října, konzumně
dozrává koncem října a lze ji skladovat do února i déle. Je
středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování.
Petr Kumšta

Při předtančení účinkovala taneční skupina Hannah Girls
Kralupy a taneční dvojice Dita Tuháčková a Aleš Šimek, reprezentanti ČR v latinsko-amerických tancích. Celý večer k tanci a
poslechu vyhrávaly Rožmitálská Venkovanka a hudební skupina Golf. Večer slovem provázel moderátor Jan Rosák. Během
večera se představila Ivana Šímová „Miss hasička 2009“. Poděkování patří Městu Březnice a Městu Rožmitál pod Třemšínem, Pivovaru Herold Březnice, Hasičské vzájemné pojišovně
Praha, Ředitelství Sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska Praha
a všem dalším firmám, obcím a sborům dobrovolných hasičů,
kteří přispěly ke zdárnému průběhu plesu. Díky také všem,
kteří na ples přišli a hasiče podpořili.
Za 8. okrsek starosta Jan Uhlíř
Za 9. okrsek starosta Josef Vočadlo

Město Březnice,
Pivovar Herold,
Baráčnická obec „Bozeň“
Vás srdečně zvou

na tradiční

„Koncert pod májkou“
1. května 2010 od 10 hodin
Náměstí Březnice
Hraje Rožmitálská Venkovanka
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VŠEVILY – obec, která dává o sobě vědět
Pouhých 5 km od Březnice leží obec Vševily. Její historie sahá
až do poloviny 14. století. Současný název obec dostala v revolučním roce 1848. Nejvíce obyvatel v počtu 343 žilo ve Vševilech v roce 1915. Nyní má obec přibližně 120 trvalých obyvatel. A právě mezi nimi žijí lidé, kterým jejich domov není lhostejný.
V neděli 14. března odpoledne se ve
Vševilech slavilo.
A bylo co! Uplynulo
10 let od znovuotevření Obecní
knihovny a při té
příležitosti byla zároveň slavnostně
otevřena Galerie
10. Oficiálnímu programu předcházelo
soutěžní klání, kteJosef Pekárek a Martina Štěpánková
ré pro děti a jejich
rodiče připravila knihovnice Martina Štěpánková. Celých
10 let se stará o své malé i velké čtenáře. Knihovna má
v současné době ve svém fondu 118 titulů. Využívá hlavně výměnných souborů, které pro vševilskou knihovnu připravuje
Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Knihovna má 27 aktivních čtenářů a všem návštěvníkům je k dispozici také bezplatný internet. Příspěvek o historii knihovny přednesl Josef
Pekárek, student Filozofické fakulty, oboru estetika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ten je současně i kurátorem Galerie 10. „V jejím názvu se odrazilo několik faktorů
- vznikla v roce 2010, v roce desátého výročí znovuotevření obecní knihovny a maximální počet vystavených děl bude z prostorových důvodů právě deset“, uvedl Josef Pekárek. „První výstava nese název „Vzpomínáš?“ Na deseti historických fotografiích, které jsou z let 1910 až 1980, je na osmi snímcích zachycena náves v různém historickém období. Zbylé dvě zachycují
všední život v obci. K fenoménu návsi a otevření výstavy
„Vzpomínáš?“ přečetl J. Pekárek zajímavou úvahu.

Zrekonstruované stodoly – centrum kulturního dění ve Vševilech

Výstavy by se měly střídat každé dva měsíce. Prostor zde
budou mít zejména fotografové z Rožmitálska a Březnicka nebo
ti, kteří svou tvorbou nějakým způsobem reflektují zdejší život, obyvatele a krajinu. Galerie 10 bude otevřena jako knihovna, každou neděli od 17 do 18 hodin, ale je možno se domluvit
i na individuální návštěvě.
„Velký podíl na aktivitách v naší obci mají mladí hasiči.
Svou činností podporují kulturní a společenský vzestup Vševil.
Již dva roky oživují tradice, organizují nejrůznější akce. A odtud vzešla iniciativa vytvořit určité prostředí, které by lidem
nabízelo setkávání s jinou formou kultury či umění, než se kterou byli dosud konfrontováni,“ zakončil Josef Pekárek.
Závěrem tohoto slavnostního odpoledne poděkoval starosta
obce Karel Daniel Martině Štěpánkové za vzornou práci,
knihovně popřál hodně čtenářů a všem ostatním mnoho tvůrčích nápadů. A jak je vidět, nebude o ně nouze.
Více na http://vsevily.tremsin.cz
Petra Bartoníčková
Foto Karel Vilikovský

Vážení spoluobčané města Březnice
Chtěli bychom Vás informovat, že dne 13. 3. 2010 jsme za
přispění našich členů a sponzorů mohli uspořádat Baráčnický
bál v KD obce Hlubyně.

Poděkování
Baráčnická obec „Bozeň“ Březnice děkuje všem tetičkám a sousedům, kteří se podíleli na přípravě letošního baráčnického
bálu.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem sponzorům
a panu Baumrukovi za autobusové spojení.
Jiří Bimr, rychtář
Petra Bezděková, syndička

Syndička bál zahájila
přivítáním hostů a následovalo předtančení
Bělčických mažoretek.
Jejich vystoupení se
všem líbilo. K tanci a poslechu hrála kapela K+V
z Písku. Ve 20:30 hodin
jsme učinili nástup krojovaných, zazpívali si
naši písničku „BARÁČNÍK BÝT“ a rychtář se syndičkou zahájili oficiálně ples společným tancem. Přijeli mezi nás také tetičky a sousedé ze spřátelených obcí Příbram a Březové Hory.
Kapela nám pěkně hrála a my všichni jsme si při ní pěkně zatančili. Díky autobusové dopravě pana Baumruka se mohli tetičky a hosté pohodlně svést autobusem tam i zpět. Na závěr
bych chtěla říci, že se nám ples vydařil.
Syndička Petra Bezděková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Do 5. 4. 2010 potrvá prodejní výstava velikonočních perníčků
paní Brigity Martinové z Liberce

■

Do 9. 4. 2010 – putovní výstava „Jak se žije v mateřských centrech Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině“

■

7. 4. 2010 od 17 hodin – „Větvičkova Dobrá jitra, aneb jak se
z biologa stal rozhlasák a spisovatel“ - autorské čtení a autogramiáda se známým botanikem Václavem Větvičkou

■

12. 4. – 30. 4. 2010 – výstava prací dětí z MŠ Bubovice „Školka
plná zábavy“

■

29. 4. od 18 hodin – povídání o Africe s Marianem Korečkem

■

Autorská výstavka knih – Zdena Frýbová

D ě t s k é o d d ě l e n í knihovny n a Z Š
■

12. 4. 2010 – „Jaro už je tady“ – výtvarná dílna spojená s povídáním
a soutěžemi s jarní tematikou

■

27. 4. 2010 od 17 hodin v KD – Pasování prvňáčků na čtenáře

MARIAN KOREČEK
A POVÍDÁNÍ O ETIOPII
Marian Koreček vystudoval VŠE v Praze. V roce 2007 a 2008 pracoval
pro společnost Člověk v tísni na misi v Pákistánu. Africký kontinent navštívil celkem pětkrát. Procestoval celkem 13 afrických zemí, z nichž Etiopie
na něj zapůsobila nejvíce. Během svých cest poznával nejen přírodní krásy
Afriky, ale zejména život jejich obyvatel. Na ta skutečně nejzajímavější místa se většinou dostal úplnou náhodou.

Městská knihovna a Infocentrum Vás srdečně zvou na

promítání a povídání o Africe
s MARIANEM KOREČKEM

ETIOPIE
29. 4. 2010 od 18 hodin
v Městské knihovně a Infocentru
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Zajímavé tituly knih
a novinky
Komárek Stanislav – Zápisky z Orientu – cestovní eseje biologa věnující se
výhradně Asii a zvláště intenzivně Číně,
která na něho nejvíce zapůsobila
Nopová Stanislava – X Terra Incognita – klasický akční thriller, který
nemá hluchých míst, je svěží, napínavý a
překvapí pravdivými reportážními prvky; vychází ze skutečné události a zároveň vykresluje životní styl a přírodu Austrálie
Sochrová Marie – Český jazyk a literatura – ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím
zkouškám na střední a vysoké školy
Nopová Stanislava – Daiquirita – román ze současnosti
Tučková Kateřina – Vyhnání Gerty
Schnirch – román z období těsně po 2.
světové válce o jednom osudu zlomeném
dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom,
zda je možno odpustit a porozumět
Weinrichová Christa – Poklad na
zahrádce – kompostování v klášterních
zahradách; sestra řádu sv. Benedikta a
zahradnice v benediktinském opatství
St. Maria ve Fuldě shrnuje své cenné
zkušenosti a předává je zahrádkářům
Jantra Helmut – Začínáme na zahrádce – zelenina, ovoce, okrasné rostliny; půda, hnojení, kompost, správná zálivka, zahradnické nářadí
Nopová Stanislava – To nejlepší
z Austrálie – zajímavosti, studium, práce, imigrace
Večeřová Petra – Židovské památky
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku –
o historii Židů na našem území
Fibich Ondřej – Rytíři svatého
Jana aneb Duše jihočeské krajiny
kolem Radomyšle – kniha je plodem
pětadvacetiletého putování krajinou kolem Radomyšle a přesto se jen lehce dotýká a nikdy nedojde na konec
Děrgel Martin, Šmídová Jana –
Roční zúčtování příjmů; ze závislé
činnosti, z funkčních požitků, slevy na
dani, změny v tiskopisech
Illetško Kateřina, Děrgel Martin –
Daňová přiznání za rok 2009; fyzických osob, právnických osob, vzory podání, vzory vyplněných tiskopisů
Zákony I./2010 sborník úplných
znění zákonů daňových, účetních a
souvisejících k 1. 1. 2010 – daně
z příjmů, zákon o rezervách, daň
z nemovitostí, silniční daň, zákon o účetnictví, živnostenský zákon, daň z přidané hodnoty
Zákony II./2010 sborník úplných
znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1. 1. 2010
– obchodní a občanský zákoník, občanský
soudní řád, exekuční řád, trestní právo,
správní právo, ochrana spotřebitele
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Odbor kultury,
Městská knihovna – dětské oddělení
Vás srdečně zvou na

VELKÉ PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
úterý 27. dubna 2010

v 17 hodin v KD Březnice

V s t u p n é Z DA R M A

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Soutěžní dětská křížovka
12345678901234567890123
12345678901234567890123
na měsíc duben
12345678901234567890123
bude pro všechny zájemce
12345678901234567890123
12345678901234567890123
připravena
12345678901234567890123
12345678901234567890123
na dětském oddělení knihovny
12345678901234567890123
12345678901234567890123
na Základní škole.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Redakce
12345678901234567890123

Odbor kultury Města Březnice
Vás zve na

Odbor kultury Města Březnice
Vás zve na

„Cesty za divadlem“

„Cesty za divadlem“

zájezdy na divadelní představení

zájezdy na divadelní představení

Hudební divadlo Karlín

Švandovo divadlo

29. 4. 2010

11. 5. 2010

LIMONÁDOVÝ JOE
aneb Koňská opera

KDO JE TADY
ŘEDITEL?
Lars von Trier

Jedna z nejslavnějších českých
filmových komedií, kde správní muži
pijí pouze kolalokovu lihuprostou
limonádu a zákon má podobu pistolníka,
vybaveného přesnou muškou, zářivým
úsměvem a lahodným tenorem,
jako muzikál na prknech
Hudebního divadla Karlín.

V únoru proběhla na dětském oddělení
knihovny výtvarná dílna „CHUMELÍ SE
VE VERŠÍCH“, která byla spojena s literární soutěží o nejhezčí obrázek a verš se
zimní tématikou. Do soutěže se zapojilo
22 dětí. Malí i velcí čtenáři bodovali tato
malá dílka a výherkyněmi se staly Aneta
Veselá a Nikola Čížková.

Hrají: Aleš Háma / Lumír Olšovský,
Jiří Korn / Václav Vydra,
Zuzana Norisová / Linda Rybová,
Karel Fiala,
Petr Kostka / Ladislav Mrkvička

Rezervace vstupenek a podrobné
informace na tel. 318 682 153
email: kultura@breznice.cz

„Prostě to funguje! Říkejte na všechno
„ano“, a kdyby bylo nejhůř, musíte být
direktivní. Nekompromisní a trvat
na svém. Jste přece ředitel!“
Rawn je ředitelem a zároveň majitelem
firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá
a už deset let se vydává za pouhého
řadového zaměstnance. Te chce firmu
prodat a musí najít někoho, kdo ředitele
sehraje. Skvělá dánská komedie
od známého filmového režiséra.
Hrají: Kamil Halbich, Jaroslav Šmíd,
Kristýna Frejová, Michal Dlouhý,
Alexej Pyško a další

Rezervace vstupenek a podrobné
informace na tel. 318 682 153
email: kultura@breznice.cz
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STOLNÍ TENIS - SK BŘEZNICE
Vážení čtenáři, jak jsem Vám slíbil
v minulém vydání Březnických novin, že
Vás budu informovat o výsledcích našich
mužstev, tak to plním a nabízím vám
tento přehled zbývajících družstev: Mužstvo „D“ hraje regionální přebor II. třídy
a myslím si, že docela v pohodě, protože
se pohybuje ve středu tabulky. Základní
sestavu tvoří tito hráči - Bohumil Říha,
Lukáš Peterka, Tomáš Michal, Jakub Šimek a zcela jistě také Marek Čížek, který sice je hráčem „F“ mužstva, ale odehrál zde velmi mnoho úspěšných zápasů,
a tak příští rok bude hrát určitě stabilně, minimálně v této třídě. Jinak všichni
kluci hrají slušně, za zmínku stojí výkony „Kuby“ Šimka, který stejně jako
„Mára“ Čížek hraje v této třídě stabilně
první rok. Další, o kterém bych se rád
zmínil, je Tomáš Michal. To je hráč, který když mu vše optimálně sedne je
schopný porazit i vynikající hráče R. P.
I. tř. - naposledy to byl P. Šteiner z Obecnice, který patří dlouhodobě mezi špičku okresu. Škoda, že to byla pro Toma
jen výjimka, ale kdyby na sobě zapracoval, tak by šel jistě výkonnostně nahoru.
„Bóa“ i Lukáš si svoje odehrají a pravidelně přispívají do zápasů 2-3 body.
Zde jsou výsledky „D“ mužstva
BŘEZNICE ,,D“ SOKOL PŘÍBRAM „C“
13:5
SPARTAK ČENKOV „C“
11:7
SPARTAK ČENKOV „B“
5:13
SLAVOJ OBECNICE „B“
11:7
JISKRA SÁDEK „B“
6:12
TTC PŘÍBRAM „B“
8:10
SOKOL BROD „A“
5:13
TATRAN SEDLČANY „C“
7:11
SK KLUČENICE „A“
10:8
SOKOL DRAHLÍN „B“
11:7
SOKOL DRAHLÍN „A“
8:10
SPARTAK ČENKOV „C“
15:3
SPARTAK ČENKOV „B“
13:5
JISKRA SÁDEK „B“
1:17
SLAVOJ OBECNICE „B“
0:18
TTC PŘÍBRAM „B“
3:15
SOKOL BROD „A“
9:9
TATRAN SEDLČANY „C“
4:14
SK KLUČENICE „A“
7:11
Úspěšnost hráčů po odehraných zápasech:
B. Říha
56 %
L. Peterka
46 %

J. Šimek
T. Michal
M. Čížek

58 %
30 %
51 %

Družstva „E“ a „F“ hrají regionální přebor III. třídy.
Mužstvo „E“ - je vlastně parta bývalých a současných fotbalistů s kterými
válčí nestárnoucí Pepa Štefan.
Kluci hrají v tomto složení: Josefové
Štefan a Bubeníček, Ondřej Fait, Richard
Lojín, Stanislav Soldát. Na soupisce je
napsán ještě Jaroslav Stehlík, který zde
hrál minulý rok, ale bohužel poznal, že
hrát utkání není vůbec jednoduché a tak
svoji činnost ukončil. O Pepovi Štefanovi
není snad potřeba ani psát - to je prostě
neuvěřitelné, že ve svém věku dokáže
porážet hráče i o 45 a více let mladší.
Ondra Fait dává pink-ponku hodně a
také je to pak vidět na dobrých výsledcích. Škoda, že se Ríša Lojín nemůže pravidelně účastnit mistrovských zápasů,
on má totiž největší předpoklady na výkonnostní vzestup. Standa Soldát moc
tréninku a zápasů neodehrál - časově je
velmi zaneprázdněn.
Výsledky „E“ mužstva:
BŘEZNICE „E“ BŘEZNICE „F“ 12:6
BŘEZNICE „E“ SOKOL DRAHLÍN „C“
7:11
SOKOL DRAHLÍN „D“
16:2
TATRAN SEDLČANY „D“
3:15
TATRAN SEDLČANY „E“
8:10
TTC PŘÍBRAM „C“
9:9
TTC PŘÍBRAM „D“
10:8
SLAVOJ OBECNICE „C“
10:8
SPARTAK ROŽMITÁL „C“
4:14
JISKRA SÁDEK „C“
8:10
SOKOL HLUBOŠ „A“
3:15
SOKOL VOZNICE „B“
1:17
SOKOL DRAHLÍN „C“
6:12
SOKOL DRAHLÍN „D“
7:11
TATRAN SEDLČANY „E“
13:5
TATRAN SEDLČANY „D“
5:13
SOKOL DOM. PASEKY
7:11
Družstvo „F“ má na soupisce tuto sestavu: Marek Čížek, Pavel Haník, Jakub
Stupka, Láa Cihy, Helena Sedláčková
a její dcera též Helena.
Toto mužstvo je postaveno, jak pro začátečníky (samozřejmě to neplatí pro
M. Čížka), tak hlavně pro hráče, kteří
mají chu si zahrát i mistrovské zápasy.

BMX ZÁVODY
BMX Freestyle asociace a český cyklistický svaz za podpory firmy VEHICLE
pořádá závody pro BMX kola. Jede se
8 závodů v městech po celé České republice. Z této série závodů již proběhl první
z nich, který se konal 20. 3. 2010 ve
Stráži pod Ralskem. Na tuto akci přijelo
okolo 30 jezdců. Tohoto závodu se zúčastnili dva březničtí, Karel Hobl a Daniel Pihávek. Kvalifikaci zajel K. Hobl
s postupem na 3. místě a D. Pihávek

poustoupil z 6. místa. Oba ukázali mnoho náročných triků, které měli možnost
se naučit v březnickém skateparku. Při
tréninku jim také pomáhá svépomocí vystavěná hala v Březnici. Po skončení kvalifikace přišlo na řadu finále, kde si
K. Hobl udržel 3. místo a D. Pihávek se
posunul na 8. příčku. Další závod se bude
konat v Jindřichově Hradci 22. 5. 2010,
tam se naši bikeři budou také reprezentovat.
Marie Kováříková

Nejlepší hráč je Mára Čížek, který svojí
hrou patří už někam jinam, ale o tom už
jsem psal. Jinak ostatní členové družstva
se lepší - to musí cítit i sami na sobě.
Kde jsou ty časy, když odcházeli ze zápasů bez vyhraného setu. Dnes již uhrají i
nějaké to vítězství.
Zde jsou zápasy:
BŘEZNICE „F“
SOKOL DRAHLÍN „C“
SOKOL DRAHLÍN „D“
TATRAN SEDLČANY „F“
TATRAN SEDLČANY „D“
TTC PŘÍBRAM „C“
TTC PŘÍBRAM „D“
SLAVOJ OBECNICE „C“
SPARTAK ROŽMITÁL „C“
JISKRA SÁDEK „C“
SOKOL HLUBOŠ „A“
SOKOL VOZNICE „B“
SOKOL DRAHLÍN „C“
SOKOL DRAHLÍN „D“
TATRAN SEDLČANY „E“
TATRAN SEDLČANY „D“
BŘEZNICE „E“
SOKOL DOM. PASEKY

8:10
15:3
5:13
1:17
6:12
8:10
3:15
4:14
4:14
4:14
3:15
4:14
7:11
6:12
2:16
10:8
2:16

Velmi pěknou úspěšnost 84% má Marek
Čížek - ostatní bodují jen občas, ale o to
jsou tyto body cennější.
Nyní ještě poslední aktuality:
„A“ mužstvo poslední zápasy zabralo
a momentálně bojuje o účast mezi první
čtyři mužstva, které budou hrát play-of
o postup do vyšší soutěže.
„B“ mužstvo je momentálně na pěkném
5. místě.
„C“ mužstvo i přes několik posledních
vítězstvích je stále na 12. místě.
„D“ mužstvo - 8. místo.
„E“ mužstvo - 10. místo.
„F“ mužstvo se odpoutalo od posledního
místa a je 13.
„Pedro (Pavel Petrovic) konečně našel
„ty pravé“ potahy a „C“ mužstvu se začalo hned lépe dařit.
Chtěli bychom poděkovat za finanční pomoc městu BŘEZNICE, bez které by se
tento krásný sport nemohl provozovat.
Za SK BŘEZNICE stolní tenis
Josef Haník
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ROK 2010 JSME ZAHÁJILI ÚSPĚŠNĚ TANCEM …
Párkrát jsme Vás v novinách informovali o tanečních výsledcích některých tanečníků. Tentokráte se pozastavíme u
tanečního páru, který se po pár měsících
společného trénování dostal do národní
reprezentace Českého tanečního svazu
a v únoru 2010 byl nominován na
Mistrovství Evropy v latinskoamerických tancích do Ruska, které se
uskutečnilo 20. 3. 2010 v Moskvě.
Dita Tuháčková je studentkou 3. ročníku Gymnázia Komenského v Příbrami
a podobně jako její sestra se věnuje latinskoamerickým tancům od dětství. Její
taneční partner Martin Šimek je také
studentem 3. ročníku Gymnázia, ale
v Mladé Boleslavy, kde také bydlí.
A jak na své úspěchy nahlíží samotní
tanečníci…
Dita: „Tančíme společně 10 měsíců.
Skloubit studium se sportem a dojíždě-

ním je velmi náročné. Bez podpory a pochopení vedení obou škol by to bylo nemožné. Oba máme proto studijní individuální plán, který je přizpůsoben tak,
abychom mohli obden, často i denně trénovat v Praze. Někdy v Praze přespíme
a jindy cestujeme po tréninku večer
domů. Tancování je náš život a tak jsme
si na tento rytmus zvykli.
Po drobných úspěších na soutěžích
IDSF v zahraničí a po semifinálovém
umístění na Mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích je pro nás
nominace do Ruska odměnou. Za Českou
republiku jsme byli nominováni dva
páry. Jeden pár z Hlučína u Ostravy
a pak my dva. Po letech tvrdé práce a aktivního využívání našeho volného času se
nám tak dostalo neuvěřitelné příležitosti.
Tančit v Moskvě mezi nejlepšími mládežníky z Evropy.“
Martin: „Ačkoliv už Dita netančí za
Březnici (od ledna 2010) a hostuje
v mém klubu, je to i tak velká reklama
nejen pro místa, kde bydlíme, ale i pro
celý Středočeský kraj. Po necelém roce
společného trénování jsme nečekali
hvězdný výsledek, ale především získání
dalších zkušeností, které nás opět posunou vpřed. Tančili vedle nás páry, které
spolu trénují 3, 5, 10 let, takže rozdíl
musel být znát. Ruští tanečníci jsou jedni
z nejlepších ve světě a tak víme, že jsme
tak na půl cesty. Přesto se nám soutěžilo
skvěle a můžeme být s výsledkem spokojeni. Po necelém roce společné práce je nominace do Ruska velký úspěch. Sport
nám přináší nejen radost z výsledků, ale
také nové přátele po celém světě.“
Dita: „S některými se opět setkáme na
konci března. To nás čeká další důležitá
soutěž a tím je 8. ročník IDSF- Brno
OPEN a do konce školního roku ještě
další dvě soutěže v Německu.“

Martin: „A mezi tím se musíme konečně pustit do trénování standardních tanců. Do budoucna bychom rádi soutěžili
v 10 tancích.“
Martin a Dita: To, co jsme prožili posledních pár dnů v Moskvě, bylo pro nás
něco absolutně neuvěřitelného. Skvělá organizace, nádherná atmosféra a šílená
motivace pro další tréninky. Účast na
Mistrovství Evropy v jakémkoli sportu
je prostě nezapomenutelný zážitek. Děkujeme vedení obou gymnázií, kamarádům, spolužákům a známým, kteří nám
přáli úspěch.
Největší poděkování patří rodičům
a našemu hlavnímu trenéru Zdeňkovi
Rezlerovi. Bez nich bychom nebyli tam,
kde dnes jsme. Moc si jejich podpory vážíme. Díky.“

BŘEZNIČTÍ FOTBALISTÉ VYHRÁLI TURNAJ V BLATNÉ
5. ROČNÍK BLATNÁ CUP – MUŽI
1. kolo 13. 2. 2010
Písek – Bělčice 4:1 (2:0)
Blatná – Milín 1:3 (1:1)
Březnice – volný los
2. kolo 20. 2. 2010
Blatná – Písek 0:6 (0:2)
Milín – Březnice 2:3 (1:2)
Branky:
06 min. 1:0 Bejček Ondřej
17 min. 1:1 Motejzík Petr
36 min. 1:2 Jindřich Jan
79 min. 2:2 Bejček Ondřej
90 min. 2:3 Volf Jan
3. kolo 27. 2. 2010
Milín – Bělčice 4:2 (2:2)
Blatná – Březnice 3:4 (2:1)

Branky:
07 min.
24 min.
43 min.
46 min.
68 min.
73 min.
84 min.

0:1
1:1
2:1
3:1
3:2
3:3
3:4

Zárybnický Martin
Paprštein Ondřej
Rubáš David
Nový Jakub
Žid Josef
Žid Josef
Štolba Petr

4. kolo sobota 6. 3. 2010
Březnice - Bělčice 1:2 (0:2)
Branky:
42 min. 0:1 Ráž Martin
44 min. 0:2 Soldát Stanislav Běl.
66 min. 1:2 Zárybnický Martin
Milín - FC Písek 1:4 (1:2)
5. kolo sobota 13. 3. 2010
Blatná – Bělčice 8:2 (2:2)

Písek – Březnice 0:1 (0:0)
Branky:
50. min 0:1 Jindřich Jan
Konečná tabulka Blatná CUP
1.
2.
3.
4.
5.

Březnice
Písek dor.
Milín
Blatná
Bělčice

4
4
4
4
4

3
3
2
1
1

0
0
0
0
0

1
1
2
3
3

9: 7
14 : 3
10 :10
12 :15
7 :17

9
9
6
3
3

Fotbalisté SK Březnice 1918 sehráli
v rámci zimní přípravy turnaj na hřišti
s umělou trávou v Blatné. V období od
20. února do 13. března zde odehráli čtyři zápasy, pouze jednou odešli poraženi
a celý turnaj vyhráli.
SK Březnice 1918

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Zveme všechny fanoušky kopané na
15. kolo 1.B třídy skupiny E 2009-2010

Zveme všechny fanoušky kopané na
17. kolo 1.B třídy skupiny E 2009-2010

SK Březnice 1918
SK SLAVIA Jesenice

SK Březnice 1918
SK Kostelec u Křížků

Sobota 3. 4. 2010 v 16.30 hod.

Sobota 17. 4. 2010 v 17.00 hod.

OP žáci

sobota 3. 4. 14.15h Březnice – Jince

OP žáci

sobota 17. 4. 14.45h Březnice – Dolní Hbity

Neděle 4. 4. 10.30h běh Rožmitál – Březnice

IV. třída

sobota 17. 4. 17.00h Pičín – Březnice B

Zápasy 15. kola: I.B třída
Pořičí – Nečín
Podlesí – Měchenice
Mníšek – Maršovice
Nespeky – Petrovice
Dobříš – Prčice
Hostomice – Kostelec

So
Ne
So
So
So
So

3.4.
4.4.
3.4.
3.4.
3.4.
3.4.

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
10.30

OP dorost neděle 18. 4. 10.15h Pičín – Březnice
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Zápasy 17. kola: I.B třída

Příští víkend

So
Ne
Ne
Ne

4/2010

SPORT

10.4. 10.15
11.4. 14.15
11.4. 16.30
11.4. 16.30

OP dorostu
OP žáci
IV. třída
I.B třída

Březnice – Tochovice
Rožmitál – Březnice
Březnice B – Věšín
Sedlec - Prčice – Březnice

SK Březnice 1918

děkuje sponzorům a všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu
První sportovní taneční zábavy.
Těšíme se na viděnou při dalších sportovních
či kulturních akcích.

Měchenice – Nečín
Pořičí – Maršovice
Podlesí – Petrovice
Mníšek – Jesenice
Nespeky – Pečice
Dobříš – Hostomice

Ne
So
Ne
So
So
So

18.4.
17.4.
18.4.
17.4.
17.4.
17.4.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Příští víkend

So
So
Ne
So

24.4.
24.4.
25.4.
24.4.

10.15
14.45
17.00
10.30

OP dorostu
OP žáci
IV. třída
I.B třída

Březnice – Višňová
Pečice – Březnice
Březnice B – Višňová B
Hostomice – Březnice

SK BŘEZNICE 1918 - rozpis utkání JARO 2010
Datum Den

„A“

MUŽSTVO

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI

MINIKOPANÁ

V - 12.45 KOVO Příbram

V-9,30 a 11,00 Něčín

27. 3.

SO

28. 3.

NE

V - 15.00 Petrovice

3.4.

SO

D - 16.30 Jesenice

4. 4.

NE

10. 4.

SO

11. 4.

NE

V - 16.30 Sedlec Prčice

D - 16.30 Věšín

V - 14.15 Sp. Rožmitál

17. 4.

SO

D - 17.00 Kostelec u Křížků

V - 17.00 Pičín

D - 14.45 Dolní Hbity

18. 4.

NE

24. 4.

SO

25. 4.

NE

1. 5.

SO

2. 5.

NE

8. 5.

SO

9. 5.

NE

V - 17.00 Něčín

15. 5.

SO

V - 17.00 Nespeky

16. 5.

NE

22. 5.

SO

23. 5.

NE

29. 5.

SO

30. 5.

NE

V - 17.00 Podlesí

5. 6.

SO

D - 17.00 Poříčí nad Sáz.

6. 6.

NE

12. 6.

SO

13. 6.

NE

V - 17.00 Měchenice

19. 6.

SO

D - 17.00 Maršovice

20. 6.

NE

D - 14.15 Jince
D - 9.00 a 10.30 Pečice
D - 10.15 Tochovice

V - 9.30 a 11.00 D. Dušníky

V - 10.15 Pičín
V - 10.30 Hostomice

D - 10.15 Višňová

V - 9.00 a 10.30 Kovohutě
V - 14.45 Pečice

D - 17.00 Višňová B

D - 9.00 a 10.30 Bohutín

D - 17.00 Dobříš

V - 14.45 Tochovice
D - 17.00 Narysov

V - 13.00 a14.30 FK Příbram C

VOLNO
D - 17.00!! Dobříš B

D - 14.45 Zduchovice

D - 10.15 Bohutín

V - 14.45 Trh. Dušníky

V - 17.00 Bohutín B

D - 9.00 a 10.30 N. Knín

D - 17.00 Jince B

St 19. 5. - V-17.00 Obecnice

D - 17.00 Mníšek pod Brdy

D - 9.00 a 10.30 Něčín

D - 14.45 Podlesí
V - 17.00 Rožmitál B

V - 10.15 Drahlín

St 26.5. - D - 17.00
Sp. Příbram B

V - 14.00 a 15.30 Pečice

V - 14.45 Višňová
D - 17.00 D. Hbity B

D - 10.15 D. Hbity
V - 10.15 Rožmitál

V - 17.00 Láz B

D - 9.00 a 10.30 D. Dušníky
D - 14.45 Bohutín

St. 2.6. V 17.00 a 18.30
N. Knín
D - 9.00 a 10.30 Kovohutě
V - 9.30 a 11.00 Bohutín

VOLNO

V - 17.00 Zduchovice

D - 9.00 a 10.30 FK Příbram C

4/2010
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Maškarní bál na stadionu SK Březnice

Masopustní průvod v Tochovicích

Beseda s Liborem Michvocíkem a Petrem Vašinou
„Lidé pod Nanga Parbat“

Velikonoční dílna Občanského sdružení „Podbrdské tvoření“

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve

ŘÁDKOVÁ INZERCE

na 54. ročník

 STŘÍHÁNÍ PSŮ malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Telefon 606 629 013

silničního běhu

 SBĚRATEL KOUPÍ staré pohlednice, fotky a obrazy Březnice a okolí. Telefon: 608 546 262

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
velikonoční neděle 4. 4. 2010
START v 10.30 hod.
Sponzoři: Město Březnice, Auto VANDOL, Česká Spořitelna Příbram

Občerstvení zajištěno v areálu spolupořadatele
SK Březnice 1918
Hráčský klub Kott od 9 hodin

 Bojíte se ztráty zaměstnání? Zajistěte si další příjem
z domova. Vhodné pro celé rodiny. Telefon 723 100 371
 P R O D Á M zahradu za bývalým lihovarem.
Telefon: 318 682 823, 721 016 508
 P R O D Á M byt 3 + 1 v Březnici v OV. Cena 850 000,- Kč.
Telefon 775 194 151
 P R O D Á M byt 2 + KK družstevní. Po celkové rekonstrukci domu. Plastová okna, žaluzie, balkon.
Cena 640 000,- Kč. Telefon 728 643 708

 P R O D Á M garáž v Počapské ulici, v Březnici.
Telefon 736 207 235

BŘEZNICKÉ NOVINY
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JAN

Marie Kováříková

4/2010

INZERCE

eri.cz
www.janp

Čištění peří

pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.
Vám nabízí

*
*
*
*
*

Odborná technologie, která Vaše peří dokonale
zbaví veškerých nečistot, bakterií, plísní a roztočů.

Pojištění osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka - velký výběr kvalitní sypkoviny,
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují
přesypání peří. • Krátné dodací lhůty

Rožmitálská 38, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045

VÝROBA a PRODEJ:


Kadeřnictví PETRA
P. Koňasová
Drahenická 699, 262 72 Březnice
tel. 728 923 484

Možnost zakoupení
dárkových poukazů.

, dám
Pánské s k é
dět

ské,

5. návštěva 5% sleva • 10. návštěva 10% sleva
Po tel. domluvě možná docházka do domu.

prošívaných přikrývek a polštářů
z dutých vláken, ovčí vlny,
nového peří
 souprav do dětských postýlek
nebesa, mantinely - nárazníčky,
kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní...
 povlečení
bavlněné, krepové, makosaténové,
flanelové, dětské ...
 přehozy, ozdobné polštářky atd.

ČESKÝ VÝROBCE. VYRÁBÍME POUZE Z ATESTOVANÝCH, KVALITNÍCH MATERIÁLŮ.

ADRESA SBĚRNY:
ri.cz
Obuv, Březnice 37, tel. 318 590 448
npe
a
j
.
w
e-mail: info@janperi.cz
ww
PO - PÁ 8 - 17 hod.

SO 9 - 11 hod.

Komplexní péče ošetřovatelská a zdravotní
pro klienty všech věkových skupin
v domácím prostředí.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ZAJIŠŤUJE:
• ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře
• komplexní péče o dlouhodobě ležící klienty
• ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikace injekcí
• nácvik aplikace inzulínu, odběry krve
• veškerá lokální ošetření, převazy,
péče o pacienty se stomií
• kontrola celkového stavu klienta
• ošetření permanentních katetrů
• spolupráce s ošetřujícím lékařem
• možnost infůzní terapie v domácím prostředí

Nám. T.G. Masaryka 1
Příbram
tel., fax 318 635 050
777 942 520
info@charita-pribram.cz
www.charita-pribram.cz
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RUDOLF VANÌK
PRODEJ LCD televizorù
• odvoz, nastavení, úprava antén
• prodej SD + HD satelitních kompletů
sestavených dle přání
• prodej Set Top Boxů
• aktivace placených programů

O P R AV Y

myèek, sušièek,
praèek všech

tel. 318 634 939
737 844 613

Telefon: 318 665 296, 602 482 114

Žižkova 120, Blatná / tel.: 383 422 073
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského)

Otevřeno

Po – Pá 8.00–17.00 hod. So 8.30 – 11.30 hod.

N e p ř e t r ž i t á s l u ž b a 24 hod. denně, 7 dní v týdnu
vč. svátků na tel. číslech: 383 422 464, 603 512 653,
604 213 930, 775 968 082

Zajiš ujeme veškeré pohřební služby.
(převozy a pohřby po celé ČR, kopání hrobů, parte, květiny,
autobus, kamenické práce, atd.)
Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní době, možno i u vás doma.
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI. MINIMÁLNÍ REŽIE.
PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ.

HRÁČSKÝ KLUB „JAN KOTT“
zve všechny malé i velké sportovce na

STOPOVÁNÍ
VELIKOČNÍHO ZAJÍČKA
neděle 4. dubna 2010 od 15 hodin
start a cíl: STADION SK BŘEZNICE 1918
Plnění úkolů na stanovištích s mapou v ruce
– pro každého sladké odměny.
Společné krájení velikonočního dortu. Zajíčkův obchůdek.
Dobrou náladu a sportovní elán s sebou!!!

znaèek

Jan HOŠNA

Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač!

POHŘEBNÍ ÚSTAV Jan Hořejš
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Malá rodinná farma Sovaro Nestrašovice
nabízí jízdu na koních pro začínající
i pokročilé jezdce v překrásné krajině obce
Nestrašovice u Březnice.
Naší předností je
osobní individuální
přístup.
K dispozici máme
klidné vyrovnané
koně a poníky.
Podle schopností
jezdce umožňujeme
účast na hobby
závodech či složení ZZVJ a získání licence na
závody. Hlavním cílem naší farmy je, aby jezdec
měl radost z jízdy na koni a to formou dlouhých
vyjížděk do krásné krajiny nebo tréninků na
jízdárně. S nejmenšími dětmi pracujeme na
ponících formou rovnovážných cvičení či lonžování pro zlepšení koordinace pohybu. Ježdění
probíhá denně podle dohody. Pravidelní jezdci
mají možnost zakoupit si permanentku.

Tel.

605 901 922

E-mail: sovaro@sovaro.cz

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.sovaro.cz

HRÁČSKÝ KLUB „JAN KOTT“

CENÍK INZERCE v BN

Vás zve na

PEČENÁ KOLENA
Nebližší termíny:

9. 4. 2010

11. 6. 2010

14. 5. 2010

9. 7. 2010

Přijte ochutnat!!!
OBJEDNÁVKA pečených kolen na tel. 604 245 114

1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč
za každý započatý řádek.
Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
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KVĚTEN 2010 / 21. 4. 2010 ve 12 hod.
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ, STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

OD 1.2.2010 VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC NA ZAKÁZKU

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPATECH s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)
262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@lipatech.cz

800 213 216
www.lipatech.cz, info@lipatech.cz

LIPATECH s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)

252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplatech.cz

4/2010
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce – pomocí všech
typů rypadel – otočná kolová, pásová, kráčivá
a rypadlo nakladače.
- provádění drobných stavebních prací – opravy a výstavby

-

inženýrských sítí,
komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování, odvodnění
a drenáže atd.
kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
hutnící technika (pěch, deska, váleček)
čištění a odbahňování vodních toků
a rybníků
doprava všech sypkých materiálů 14 m3/20 t
prodej písků a drtí
strojní bourací práce a demolice
přibližování a odvoz dřeva
zdvihací práce
vrtání otvorů na sloupky oplocení

Mobil: 774 946 394, T
el./fax: 318 683 827
Tel./fax:
E-mail: josef.mazdra@seznam.cz
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KADEŘNICTVÍ

Alena Pitnerová

KOSTKOVÁ V KOSTCE

BŘEZNICE - Náměstí 71

U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

NABÍZÍME
vepřové, hovězí i drůbeží maso za skvělé ceny
každý čtvrtek čerstvé domácí uzené maso
(domácí výroba pochází z naší výrobny v Letech)

novinky:
uzený sýr cihla 45%
sýr Betamer ementál
polévky ve skle

Březnice

Kateřina Kostková

návky
O b j e d 108 868
7
tel. 6 0

(PÁNSKÉ STŘÍHÁNÍ bez objednání úterý
a čtvrtek 14 - 17 hodin)

11,90 / 100g
13,60 / 100g
od 35,- / ks

(dršková, gulášová, zabijačková, zelná, čočková, fazolová)

akce v dubnu:
vepřová kýta
94,00 / kg
vepřová pečeně
97,00 / kg
kuřecí prsní řízky
124,00 / kg
vídeňské párky
10,90 / 100g
debrecínské párky
10,70 / 100g
zauzené klobásy
8,90 / 100g
nezapomeňte – pouze u nás
tavený sýr TUREK
13,60 / 100 g
další krátkodobé akce v průběhu měsíce
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, DOBŘE POŘÍDÍTE
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kostko-ořech
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Kč/q
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12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
• výkup a likvidace - kovového, plastového a
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
elektro - odpadu
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
tel. 318 666 000, 724 879 642, 724 879 650
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678

PRODEJ UHLÍ

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• Opravy vozidel
• Klempířské práce
• Stříkání spodku vozidel, dutin, lakování
• Opravy plastu, výměna oleje
• Výměny práhu, blatníku, lemy blatníku
• Výfuky, tlumiče, pérování
• Nové náhradní díly
• Vyřízení a přípravy vozidel na STK
• Vyleštění zašlého laku leštičkou

Telefon

777 336 705

Pomáháme pečovat
o Vaši zahradu
Provádíme zahradnické práce, odborné prořezávky
ovocných a okrasných stromků.
Výsadbu stromků, keřů, květin.
Založení trávníků.
Návrhy, realizace a údržbu zahrad.
ZAHRADNICTVÍ OBORA
Dvořákovo nábřeží 20, Příbram I, tel. 318 624 465
w w w. c e n t r u m O b o r a . c z

P Ů J Č KY
SNADNO A RYCHLE!
Registry, příjmy,
exekuce neřešíme!

Vo l e j t e
+420 606 234 346
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KINO BŘEZNICE
4. 4. neděle v 18 hodin

18. 4. neděle v 18 hodin

IMAGINÁRIUM
DR. PARNASSE

NA SV. VALENTÝNA

Film Kanada/Francie 2009
Dr. Parnass kdysi vyhrál nesmrtelnost
v sázce s áblem panem Nickem. O mnoho
let později našel pravou lásku a s áblem
podepsal smlouvu novou…
Poslední film Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení.
Režie: Terry Gilliam
Hrají: Heath Ledger, Johny Depp, Colin
Farell, Jude Law, Tom Waits, Christopher
Plummer a další
Vstupné 49 Kč

Q

122 minut

Q

Přístupno od 12 let

7. 4. středa v 18 hodin

ALVIN
A CHIPMUNKOVÉ 2
Film USA 2009
Jsou malí, nosí barevná trička a kvíkají.
Vydávají cédéčka a davy je milují.
Režie: Betty Thomas
Hrají: David Cross, Jason Lee, Zachary Levi
a Chipmunkové
Vstupné 39 Kč

Q

88 minut

Q

Přístupno

11. 4. neděle v 18 hodin

SHERLOCK HOLMES
Film USA 2009
Nové zpracování díla Sira Arthura Conana
Doyla přináší další dobrodružství legendárního detektiva Holmese a jeho věrného kolegy Watsona v boji s tajemným protivníkem Blackwoodem.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams
Vstupné 49 Kč

Q

128 minut

Q

Přístupno od 12 let

14. 4. středa v 18 hodin

KAWASAKIHO RŮŽE
Film ČR 2009
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je
může odpouštět? Může jim čas obrousit
hrany? Renomovaný psychiatr se chystá
k převzetí státního vyznamenání a připravovaný akt se stane katalyzátorem událostí,
které vynesou na povrch hříchy minulosti.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík a další
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Q

Přístupno

Film USA 2009
Deset příběhů několika lidí z Los Angeles,
které se všechny protnou právě v den sv.
Valentýna. Režie: Garry Marshall
Hrají: Bradley Cooper, Jessica Alba, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Julia Roberts a další
Vstupné 49 Kč

Q

125 minut

Q

Přístupno

21. 4. středa v 18 hodin

AVATAR
Film USA 2009
Nově objevená planeta Pandora je mírumilovné místo, kde obyvatelé Na’vi žijí v dokonalém souladu s přírodou až do doby, kdy
na Pandoře objeví posádka vyslaná ze Zěmě
velmi vzácný minerál a dojde tak ke střetu
dvou naprosto odlišných civilizací.
Režie: James Cameron
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi a další
Vstupné 53 Kč

Q

161 minut

Q

Přístupno od 12 let

25. 4. neděle v 18 hodin
Filmový klub „Zlatá šedesátá“

MARKÉTA LAZAROVÁ
Film Československo 1967
Baladický příběh z doby, kdy loupeživí rytíři
přepadávali na královských cestách pocestné, kdy křesanství stále ještě svádělo boj
s pohanskými bohy, kdy měl lidský život
nepatrnou hodnotu a láska byla stejně silná
jako dnes. Mimořádný film, který uchvacuje obrazovou imaginací, krásou slova i krutostí skutků a bohatstvím myšlenek.
Režie: František Vláčil
Hrají: Magdalena Vašáryová, Josef Kemr,
Ivan Palúch, Vlastimil Harapes, Vladimír
Menšík a další
Vstupné 49 Kč

Q

162 minut

Q

4/2010

KULTURA

Přístupno od 12 let

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 4. OLDIES
KD

Q

21.00 hod.

13. 4. Schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami
KD Q 14.30 hod.
13. 4. Veřejné zasedání

zastupitelstva
Vinárna KD

Q

16.30 hod.

18. 4. KDU-ČSL – oběd se seniory
KD Q 12.00 hod.
27. 4. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

NA ČTENÁŘE
KD

Q

17.00 hod.

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

DUBEN 2010
Zámek Březnice
otevřen denně od 1. 4. 2010 mimo
pondělí od 9 do 16 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky
bude v měsíci dubnu otevřena
o víkendech od 11 do 17 hodin.

Koncerty:
sobota 17. 4., hudební sál
od 19 hod.

RITORNELLO
soubor barokní hudby

Připravujeme:
sobota 8. 5., hudební sál
od 19 hod.
koncert cyklu BHV

28. 4. středa v 18 hodin

Janáčkovo trio

NĚJAK SE TO
KOMPLIKUJE

M. Janáčková – klavír
M. Novák – violoncello
J. Pospíchal – housle

Film USA 2009
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste bývalého partnera
definitivně odstřihli, pak ho ale z ničeho nic
potkáte a najednou pochopíte, že stará láska nerezaví a že se to nějak komplikuje.
Režie: Nancy Meyers / Hrají: Meryl Streep,
Alec Baldwin, Steve Martin a další
Vstupné 44 Kč

Q

120 minut

Q

Přístupno od 12 let

Dětské představení:
7. 4. středa 9.00 HOD.
JAK ŽOFKA POŘÁDALA
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ

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.

pátek 21. 5., hudební sál
od 19 hod.

Večer s rodákem – beseda
s Doc. MUDr. Jiřím Motáněm,
CSc.
pořádá o.s. Bozeň – Spolek rodáků
města Březnice
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel, fax.: 318 682 179
e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Příbramská tiskárna se omlouvá čtenářům Březnických novin za pozdější vydání - z technických důvodů.
BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 5 vyjde 30. 4. 2010 – uzávěrka čísla je 21. 4. 2010
(ve 12 hod.)  ročník VIII.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor kultury
e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk:
Příbramská tiskárna, s. r. o.

