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Rozpočet 2010 - výdaje
Sk.

č.
1

2

Název skupiny
Zemědělství,

les. hospod.

Průmyslová

a ostatní

odvětví

kultura, církve a sdělovací prostředky

tělovýchovná

činnost

Ostatní tělovýchovná

Par.

10

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

10

32
:l}

22

12

Silnice

22

21

Provoz veřejné silniční dopravy (000,

22

29

Ostatní zál. poz. kom. - přechodné

Z3

10

Pitná voda

Název oddílu a paragrafu

600,00
600,00

Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2 457,00
692,00
provoz aut. nádr.)

značení

činnost

Z3

21

Odvádění a čištění odpadních

Z3

33

Vodní toky a vodohosp.

Z3

41

Vodní díla v zeměděl. krajině

70,00
0,00
41 978,84
1 438,52

31

11

Předškolní zařízení - Mateřské školy

31

13

Základní školy

32

31

Základní umělecké školy

33

19

Ostatní záležitosti kultury (kronika)

33

22

Zachování a obnova kulturních památek

2148,00
3859,11

6497,00
350,00

33

~

Ostatní záležitosti kultury (MěKZ) - odbor kultury

00

Ostatní záležitosti kultury (SPOl)

34

12

Sportovní zařízení v majetku obce

745,00
660,00

19

Neinvestiční transf.občanským

21

Budovy, haly, stavby

Ostatní zájmová činnost a rekreace

34

29

Neinvestiční transf. občanským

35

11

MěstZZ

36

12

Bytové hospodářství

ochrana životnfho prostředí

Sociální

věci a politika

15,00

33

34

rozvoj

30,00

sdružením

0,00
sdružením

101,86
500,00

36

13

Nebytové hospodářství

36

31

Veřejné osvětlení

36

32

Pohřebnictví

36

35

Územní plánování

36

:l}

Komunální služby a územní rozvoj

zr

21

Sběr a svoz nebezpečných

zr
sr

22

Sběr a svoz komunálních

Z3

Sběr a svoz ostatních odpadů

':r1

45

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 551,00
145,00
1 123,35
jinde neuvedené

1560,00

odpadů

800,00

800,00

71

Příspěvek na živobytí

72

Doplatek na bydlení

41

73

Mimořádná okamžitá pomoc

43

19

Ost. výdaje souvis. se soc. por

43

51

Osob. asistence, pečovat. služba a pod. samo bydlení

krizové stavy

52

00

Ost. spr. v oblasti hospod. opatření pro krizové stavy

bezpečnost a veř. pořádek

53

11

Městská policie

ostatní zál. bezp., veř. poř.

53

00

Ost. zál. bezp., veř. poř.

požární ochrana

55

12

Požární ochrana - dobrovolná

61

12

Zastupitelstva

61

14

Volby do Parlamentu ČR

61

15

Volby do zastupitelstev

61

71

Činnost místní správy

veřejná

zastupitelské

správa

finanční operace

celkem

Konsolidace
Převaha

výdajů
jistiny

život 90

19,00
1654,00
2798,90
0,00
2000,00
30,00

část

768,90
14 994,00
1 rzo.oo

obcí
ÚSC

0,00
0,00
12454,00

63

10

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

400,00

63

2)

Pojištění funkčně nespecifikované

370,00

63

3)

Převody vlastním fondům

0,00

63

Ostatní finační operace

0,00

64

00
(I!

Finanční vypořádání

0,00

64

00

Ostatní činnost jinde neuvedená

min. let

0,00
65501,74

výdajů

Výdaje celkem
Splátky

+

a služby

orgány

regionální místní správa

Výdaje

50,00
150,00

státu a právní ochrana

Všeobecná

400,00
2673,00

41

Bezpečnost

5650,00
45,00

odpadů

41

služby sociální péče

380,00
13980,00

zaměstnanosti

dávky pomoci v hmotné nouzi

95,00
200,00

vod

díla

34

bydlení a komunální

300,00
1 100,00

využití volného času dětí a mládeže
zdravotnictví

6

Rok 2010
schvá/ený rozpočet

Odd.

Služby pro obyvatelstvo
vzdělávání

5

J.)

Kozubíková

hospod.

vodní hospodářství

4

(zpracovala

a rybářství

doprava

3

NOVINY

2009

po konsolidaci

0,00
2009

65501,74

2009
- úvěry

2 281,20

Potřeby 201O

67782,94

Příjmy 2010

69078,20

Převaha příjmů 201O

1 295,26
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BREZNICKE NAMESTI
Dovolte mi, abych Vám jménem projektantů
představil návrh revitalizace, nebo chcete-li
spíše rekonstrukce Březnického náměstí.
Již před začátkem našich prací bylo patrné, že náměstí
v Březnici je velice ožehavé téma, a že navrhnout a prosadit
jakoukoliv změnu nebude rozhodně snadné. Samotnému začátku prací předcházely četné konzultace s vedením města a sbírání podkladů, včetně seznámení se s články o náměstí v místním tisku. V tuto chvíli byly také zahájeny konzultace se správci inženýrských sítí, kterých se stavba také významně dotýká
a dále jednání s památkáři, kteří jsou významným účastníkem
projekčních prací a zároveň jakýmsi odborným garantem architektonické kvality návrhu. Národní památkový ústav má na
starosti posouzení a hodnocení architektonického
návrhu.
Jejich stanovisko je pro projekt závazné a určující v územním
a stavebním řízení.
Vydefinovaným zadáním - cílem bylo náměstí zklidnit a částečně obnovit jeho historickou funkci. Snahou bylo jeho funkční
režim zjednodušit tak, aby se náměstí stalo čitelnější a přehlednější pro jeho návštěvníky Náměstí je bohužel značně přetíženo dopravou, jež sem přivádí komunikace první třídy, a kteráje bohužel navzdory nesouhlasu naprosté většiny občanů součástí náměstí. S touto skutečností se bohužel musí počítat
i nadále. Dopravu dále komplikuje několik vjezdů a výjezdů
k parkovacím plochám z této rušné komunikace.

Rozvržení
Princip nového návrhu spočívá v tom, že je náměstí funkčně
rozvrženo. Nový návrh je charakteristický tím, že se snaží citlivě oddělit dvě hlavní funkce náměstí. Jsou jimi shromažďování
lidí tzv. multifunkční zóna a pro současnost neméně důležitá
funkce parkování.
Návrh zásadním způsobem nemění současný režim náměstí
spočívající v možnosti volné objízdnosti po celém jeho obvodu.
Dále zachovává a snaží se vyzdvihnout v současné době potlačený střed náměstí, který se nachází před budovou radnice. Jsou
zde umístěny vzácné meteorologické sloupky a do mozaiky kladená dlažba. Je snahou zdůraznit toto místo stejně jako tomu
bylo v původním návrhu architektů Kittricha a Hrubého. Odkaz těchto významných architektů zůstal zachován i v případě
plochy situované od tohoto středu směrem ke kostelu, kde se
v současné době nachází placené parkoviště. Tato plocha byla
v původním návrhu řešena jako klidová zóna, určená např. pro
konání trhů a podobně, stejně jako je tomu i v nově prezentovaném návrhu. Tímto vzniká na náměstí otevřený volný klidový
prostor, který dělá každé náměstí náměstím. Na této ploše
bude možné pořádat nejrůznější kulturní akce, včetně trhů. Je
ale přirozené, že nemůže být zcela potlačena současná významná funkce náměstí, kterou je parkování.

navrženo 17 parkovacích míst podél jednosměrné objízdné komunikace a centrální klidové části náměstí. Další parkování (8 míst)
je navrženo podél chodníku před budovou české Spořitelny. Celkový počet navržených parkovacích stáníje 79.

Parkování
Parkování o kapacitě 54 parkovacích míst bude v novém návrhu
přesunuto tam, kde je ho nejvíce potřeba, to je na západní straně
náměstí v těsné blízkosti budovy pošty, České spořitelny, radnice
a řady přilehlých obchodů. Parkování je na tuto stranu náměstí
přesunuto i z toho důvodu, že objekty na této straně náměstí nejsou po architektonické stránce tak hodnotné jako objekty na východní straně náměstí, kde se nachází hlavní dominanta, kterou
je bezesporu budova kostela. Orientace parkoviště před budovu
pošty má za následek nutnost přesunutí kašny, která bude nově
situována před radnici mezi meteorologické sloupky. Aby nebylo
znemožněno parkování obyvatelům východní části náměstí (strana u kostela) a zákazníkům zde nacházejících se obchodů, bylo

Další přínosy
Za zmínku stojí několik dalších podstatných prvků nového
návrhu. Je to například posunutí vjezdu do náměstí ze silnice
první třídy, který se nachází před vstupem do kostela. Vjezd
bude posunut směrem od kostela a to tak, aby byl zajištěn návštěvníkům klidnější a důstojnější vstup/ výstup do této dominanty náměstí. Nově vzniklá klidová zóna s možností posezení
bude navíc také přímo navazovat na budovu Základní umělecké školy. Pro obě instituce bude mít stejný význam a to především zajištění bezpečnosti pro výstup ze samotných objektů
a shromaždování před budovami.
(pokračování na str. 7)
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BŘEZNICKÉ NÁMĚSTÍ

PARTNERSTVI

(dokončení ze str. 6)

V pátek 16. 4.
2010
navštívili
Březnici tři zástupci města Lindow. Města, které
by se mělo v budoucnu stát Březnici městem partnerským. Pánové
Peter,
Horst
a
Eckhardt přivezli
nové a podrobnější
informace o Lindow a zároveň o smlouvě, kterou v květnu
podepíší představitelé města.
Mgr. Pavlína Heverová

Důležitým prvkem nového návrhu je bezbariérovost celé plochy, která spočívá ve sjednocení výškových úrovní všech povrchů. Návrh takřka nepočítá s vyvýšenými obrubníky, pouze
s výjimkou oddělení komunikace první třídy a ostatní plochy.
Barevné rozlišení povrchů u multifunkční plochy je tvořeno
pouze dlažbou v odlišných barvách a rozdílném směru kladení
kostek.
Je třeba zdůraznit fakt, že v maximální možné míře bude
využit stávající dlažební materiál. Dojde částečně pouze k předláždění povrchů stávajícími žulovými kostkami, nebo k jejich
použití na jiném místě na náměstí nebo v přilehlých částech.
V souvislosti se stavbou budou rekonstruovány inženýrské
sítě, zejména kanalizace v západní části a uliční vpusti.
Na náměstí bude v rámci návrhu doplněno veřejné osvětlení,
jehož součástí je i slavnostní nasvícení fasády kostela a radnice.
Celá plocha náměstí bude dále vhodně doplněna mobiliářem
(lavičky, koše, stojany na kola, atd.), jehož vzhled byl volen tak,
aby korespondoval s historizujícím rázem náměstí.
Revitalizace centrální části zahrnuje i úpravy některých částí přiléhajících k náměstí, jedná se konkrétně o část ulice Počapská, Blatenská, V Koleji, čtvrť Lokšany a prostor v okolí
Kulturního domu.
Ve většině případů dojde pouze k úpravě povrchů, předláždění a vyrovnání stávajících dlažeb, vyspravení obrubníků, doplnění mobiliáře apod.
Zásadní změnou projde židovská čtvrť Lokšany, kde budou
jasně definovány pojízdné plochy, místa pro parkování
a v neposlední řadě zeleň a mobiliář.
Závěrem je nutno říci, že se jedná o změnu všemi návštěvované veřejné plochy, která ve svých dílčích částech nemusí vyhovovat každému. Je přirozené, že každý takovýto proces změny si najde své odpůrce, ale naopak i příznivce. Bohužel není
možné do návrhu zapracovat připomínky všech obyvatel města. Hlavními účastníky schvalovacího procesu jsou vždy správci
inženýrských sítí, památkový ústav, dotčené orgány státní správy a v neposlední řadě musí projekt respektovat mantinely
podmínek dotačního titulu, ze kterého se bude o podporu ucházet. Bez této finanční podpory je záměr v jakémkoliv rozsahu
jen obtížně realizovatelný.
Ing. David Tunkl

a Ing. Yvona Kovaříková

O KROK BLIZ ...

PODĚKOVÁNÍ

Děkuje Miluška
v

v.,

,

Děkujeme známým, přátelům i všem občanům Březnice za projev útěchy a za rozloučení s našim milovaným Slávečkem, panem
Slávkem Placákem.
Byl kouskem města svého a všechny vás měl rád.
Placáková

s rodinou

v

STREDOCESKA AUTO POUT
V BŘEZNICI
Pod záštitou stínového ministra průmyslu Ing. Milana Urbana se uskuteční dne 16. 5. 2010 v čase od 14 do 17 hodin program na prostranství náměstí. Čeká vás výstavní expozice
o automobilech, na kterých se podílejí zlaté české ručičky.
Akce to nebude zajímavá pouze pro tatínky, ale i pro celé rodiny.
Pro děti budou připraveny soutěže s motoristickou tematikou.
MO ČSSD v Březnici

Touto cestou bych ještě chtěla poděkovat
panu
Jaroslavu Krotkému za možnost použití jeho kresby "Březnické věže" jako podklad na smuteční parte. Děkuji také za překrásný
akvarel březnické
sokolovny, který mu pro vzpomínku
namaloval.
Měl by z něho velikou radost, byl by šťastný.
Ještě děkuji za vzpomínku v březnických novinách
na mého Slávečka, který v březriickém kině promítal
58 let.
Miluška Placáková, manželka

r-------------------.
I OČKOVÁNí

PROTI VZTEKLINĚ

I

:

Vakcinace proti vzteklině proběhne

:

I

6. května v 15.45

I

I
I
IL

BŘEZNICE,
Nezapomeňte

prosím

-

17.15 hodin

I

LOKŠANY
očkovací

Cena vakcinace je 100,- Kč.

průkazy!

I
JI

VZPOMÍNKY
V tomto měsíci tomu bude 25 let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, paní Zdeňka Kormundová
z Březnice.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou.
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PROJEV RYZÍHO OBČANSTVí
Ve čtvrtek dne 18. 3. 2010 se Březnice stala svědkem neobyčejně silně vyjádřeného projevu občanské angažovanosti. Toho
dne v 17 hodin zaplnili březničtí občané do posledního místa
sál kulturního domu, aby se seznámili s návrhem revitalizace
centra města. Téma jednání však bylo hned na počátku předkladateli návrhu vymezeno tak, že řeč má toho večera být pouze o podobě Náměstí. Za zpracovatele návrhu hovořili Mgr. Podhrázský, Ing. Kovaříková a Ing. Tunkl. Lze bez nadsázky říci,
jejich návrh revitalizace vzbudil pramálo pozitivního ohlasu.
Naopak byla vyslovena spousta otazníků, pochybností a obav.
Lze říci, že vše, co zaznělo z řad občanů, bylo věcně a mnohdy
vysoce odborně formulováno. Je vidět, že mezi březnickými se
najdou tací, jejichž hlasu by bylo radno si vážit.
Památkáři se, pokud bylo možno porozumět tomu, co bylo
paní starostkou řečeno, vyjádřili ke stavu Náměstí obecně a to
spíše k dílčím aspektům současného stavu Náměstí (jako je
například stav zeleně). Nevyplynulo z toho, že by památkáři
trvali na předloženém návrhu revitalizace.
K náměstí patří obchody, úřady, kulturní akce a hlavně lidé.
Chceme-li udržet jakýs takýs život v centru, musíme se smířit
s přítomností aut v těchto místech. Dnes je tomu prostě tak:
mají-li někde být lidé (klienti úřadů, zákazníci v obchodech, návštěvníci restaurací a větších kulturních akcí), tam musí být
dostatek místa pro jejich auta.
Jestliže cílem tohoto setkání v kulturním domě mělo dle
organizátorů být zjištění názoru přítomných občanů na předložený návrh revitalizace, pak tento názor znamenal zásadní nesouhlas s předloženým návrhem. Tomu ostatně odpovídá i to,
že petici (podle § 1 zákona č. 85/1900 Sb., o právu petičním)
podepsalo mezi 1. a 18. březnem 600 osob. Znění této petice
je: "My, níže podepsaní, protestujeme a požadujeme, aby současný charakter březnického Náměstí zůstal zachován a byly
provedeny jen opravné práce".
Bylo by mýlkou, kdyby někdo těm hlasům, které jsou proti
revitalizaci Náměstí dával vinu za to, že došlo ke zmaření chválihodného úmyslu získat tučnou dotaci pro blaho města. Soudím, že o to nikomu z kritiků návrhu projektu revitalizace nejde a nešlo. Kdyby projekt v sobě obsahoval vskutku něco slibného, jistě by snadno získal téměř jednomyslnou podporu.
Těžko přijmout argumentaci navrhovatelů, že projekt má
svoji hodnotu, neboť oni na něm pracovali po dobu celého jednoho roku. Právě před rokem zaznělo povícero hlasů, z nichž
bylo patrno více obav než nadšení z úmyslu Náměstí z gruntu
předělat místo toho, aby se Náměstí dočkalo zasloužené opra-

vy. Tyto hlasy měly být varováním pro městské radní. Ukázalo
se, že otázka Náměstí jest pro mnohé březnické občany věru
citlivým tématem.
Myšlenka vytvořit na Náměstí klidovou zónou pevnou hráz
proti naší motoristické současnosti je naivní ba zcestná. Teprve
kdyby tudy nevedla státní silnice, by tu mohl nastat klid. Rozestavěním laviček klidová zóna nevznikne.
Nedá se pokládat za zcela šťastné řešení to, že zmíněnou
besedu vedl Mgr. Podhrázský, který patří k zpracovatelům projektu (firma Rota Group, s.r.o.). Měl to být někdo s představitelů města, na jejichž adresu bylo vzneseno asi nejvíce otázek.
Zastupitelé jako by se báli otočit k občanům čelem raději seděli zády k nim. Citelným nedostatkem bylo to, že nebylo připraveno ozvučení sálu, takže vpředu nebylo dobře slyšet hlasy ze
zadních řad a taktéž obráceně. Diskuse jinak probíhala
v kultivovaném duchu, za což je třeba všem občanům poděkovat. Veškeré příspěvky, které zazněly, byly jasným signálem pro
radnici, že projekt v této podobě je pro veřejnost absolutně nepřijatelný. Ačkoli se diskuse protáhla do půl osmé večer, přec
volání po předložené podobě revitalizace zaznívalo jen z jedné
strany: pochopitelně z úst projektantů odvolávajících se na
představitele
města. Jediný hlas pro revitalizaci Náměstí
z pléna patřil paní Petře Bartoníčkové. Taková diskuse s občany
měla probíhat již před rokem, kdy se projekt zadával a nikoli
až v této době, kdy již byl vypracován. Je to varování pro radnici i do budoucna, že s věcmi zásadního rázu by mělo být obyvatelstvo včas seznámeno, aby mohl zaznít názor občanů.
Petice vyústila v jednání petičního výboru ( ve složení J. Beran, J. Krůta, J. Žák) se zástupci města a se zástupci projekční
kanceláře Rota Group, s. r. o., které se konalo 31. 3. Na tomto
jednání petiční výbor předložil stanovisko, které je též zasláno
redakci Březnických novin. Jednání trvalo přes 2 hodiny
a z toho je zřejmé, že byly podány různé návrhy a různá řešení.
Ve stanovisku bylo mimo jiné uvedeno též upozornění na riziko zadlužení města a s tím související problémy. Na tomto jednání nechyběl ani pokus pana Bartoníčka znevážit signatáře
petice, neboť prý nevěděli, co podepisují, ani jeho další názor,
že se jedná o zastrašování lidí.
Jednání skončilo tím, že architekti slíbili studii přepracovat.
Tato nová verze byla předložena na jednání zastupitelstva
13. 4. Tam bylo také dohodnuto, že další jednání mezi projektanty, a zastupiteli a petičním výborem proběhne 21. 4. O něm
Vás budeme na stránkách Březnických novin dále informovat.
MUDr. Jiří Beran a Jiří Krůta

Stanovisko petičního výboru k návrhu revitalizace centra města Březnice
Petiční výbor předložil pro jednání dne 31. 3. 2010 se zástupci města a projektanty toto stanovisko k návrhu prezentovanému na setkání zástupců města a projektantů, které se uskutečnilo v kulturním domě v Březnici dne 18. 3. 2010
Návrh prezentovaný na setkání dne 18. 3. 2010 předpokládá
revitalizaci centra města Březnice. Ta se týká Náměstí, Lokšan,
okolí kulturního domu, přilehlých částí ulic Blatenská, V Koleji
a případně ještě přilehlých částí dalších ulic.
Největší změna se má dle zmíněného návrhu týkat Náměstí.
O způsobu revitalizace dalších výše vyjmenovaných lokalit
města nebyla dne 18. 3. podána občanům žádná zpráva. Zřejmé
však je, že těžištěm předložené revitalizace má být Náměstí.
Proti tomuto řešení se postavilo cca 600 signatářů petice a též
převážná část občanů přítomných na setkání 18. 3. 2010.
Petiční výbor nechce bránit myšlence revitalizace centra
města Březnice. Předkládá proto alternativní návrh řešení.
Toto řešení spočívá v tom, že těžištěm revitalizace by měla být
lokalita Lokšan, kde je nevyhovující povrch, jak na to tamní

obyvatelé upozorňovali 18. 3. Další prioritní lokalitou je okolí
kulturního domu, které zůstalo od doby jeho dostavby před
25 lety nedořešeno. Obě uvedené lokality by představovaly ideální podmínky pro klidové zóny. Třetím místem pro revitalizaci by byly zmíněné přilehlé části ulic Blatenské, V Koleji a dalších. Konečně čtvrtou lokalitou by bylo Náměstí, kde by byly
provedeny opravy povrchu, osvětlení, zeleně, ale koncepce Náměstí by zůstala dle původního návrhu J. Kittricha a J. Hrubého.
Výsledkem by byla komplexní revitalizace centra zachovávající
možnost multifunkčního využití Náměstí a rozšiřující centrum
o dvě klidové zóny, z nichž jedna by byla v historické části města
(Lokšany) a druhá v nové zástavbě (okolí kulturního domu).
Petiční výbor:
Ing. Jaroslav Žák
Jiří Krůta
MUDr. Jiří Beran
V Březnici 30. 3. 2010
Petiční výbor odeslal dne 12. 4. 2010 své vyjádření k Závaznému
stanovisku zpracovanému Oddělením památkové péče Městského
úřadu Příbram (ze dne 15. 3. 2010) Krajskému úřadu.
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EXPERTUM

Označení expert bylo původně označením člověka, kterého
okolí oceňovalo pro jeho znalosti a zkušenosti. Expertem se
člověk nestal automaticky poté, co získal profesionální nebo
akademickou kvalifikaci. Nyní jsou ovšem za experty označováni i lidé, kteří se oceňují sami pro své znalosti a zkušenosti.
Experti jsou všude a na vše. I na březnické náměstí.
Když začne mluvit expert, nevypínejte selský rozum. Poslouchejte hlavně expertovy argumenty, ne pouze názory.
Naše náměstí v Březnici má projít revitalizací. Z náměstí
značné historické hodnoty, které už sedmdesát let slouží občanům a návštěvníkům města, má být náměstí, kde převládající
část plochy bude tvořit klidová zóna. Každému je jasné, že klidovou zónu nemůžeme vytvořit na místě, kterým prochází
frekventovaná komunikace, silnice I. třídy Plzeň-Brno.
Historické náměstí by mělo zůstat zachováno, pouze opraveno a vhodně modernizováno. Líbivá malůvka, která vyšla
v Březnických novinách není nic jiného než kýč, bez užitné hodnoty. Navrhované řešení zásadně mění původní koncepci náměstí. Nerespektuje potřeby občanů a návštěvníků, ani uměleckou hodnotu původních prvků.
Připomeňme si, že funkcionalistickou podobu vtiskli náměstí dva významní architekti. Ing. J. Kittrich a Ing. J. Hrubý v r.
1939. Tito pánové představují významné osobnosti mezi československými architekty 20. století. Jejich společné dílo - obchodní dům Bílá labuť v ulici Na Poříčí v Praze je jedním
z vrcholů čs. meziválečné architektury.

Tito architekti vytvořili v Březnici také realizovaný projekt
školy (1934), obytné domy a pomník Hanuše z Kolovrat, odhalený v r. 1939.
Březnické náměstí má obdélníkový tvar a značnou plošnou
rozlohu: 1ha, 18a a 37m. Takové náměstí nemají ani jiná větší
města. Občané Březnice mají své náměstí rádi. Je v něm duch
i duše našeho města.
Záslužné by bylo, kdyby revitalizace náměstí byla pojata jako
jeho obnova a návrat k původní podobě podle návrhu slavných
architektů Kittrich - Hrubý.
Juliana Záková

"Poděkování" zastupitelům

HISTORICKÝ VlAK

V březnových Březnických novinách jsme si mohli přečíst
článek s podnikatelským záměrem fa. Horse Journey s.r.o. na
využití areálu v Dobré Vodě. Současně jsme se dozvěděli, že
v lednu byl zastupiteli schválen prodej této firmě. Žil jsem asi
dlouho v nevědomosti, a nevěděl, že existuje bájná země Marij
El, z které tato firma pochází. To, že firma byla založena teprve v listopadu 2009 a majiteli jsou čtyři rusky mluvící občané
to asi nikomu nevadí. Podnikatelský záměr může obsahovat
cokoliv, jen aby se zalíbil, ale skutečnost může být úplně jiná.
Přeji zastupitelům mnoho takových "šťastných" rozhodnutí, na
které budou občané Březnice ještě dlouho vzpomínat.

V sobotu 3. dubna se mohli příznivci historických vlaků svézt
tradičně vypravovaným vlakem "Herold Expres", který vyjel ze
Zdic a svou pouť zakončil právě v Březnici. Motorový vůz řady
M262, který letos vypravila výtopna Zdice, nahradil na této
trase parní lokomotivy. Cestující svou cestu zpříjemnili prohlídkou pivovaru Herold a ochutnávkou moku, který měli možnost okusit již ve vlaku. Spolu s příznivci železniční dopravy
přijela a na nádvoří pivovaru zahrála i kapela Třehusk. Vlak se
po trase Březnice - Příbram - Zdice vracel v 16:34 zpět do
depa. Přestože na akci "Historickým vláčkem Podbrdskem"
upozornil regionální tisk i železnice, na vlak se přišlo v Březnici podívat jen několik lidí.
Eliška Pinkavová

Jiří Krůta

Poděkování
Chtěla by jsem touto cestou poděkovat firmě TRUHLÁŘSTVÍ - TESAŘSTVÍ, pana ing. Ivana Wa1lenfelse, za zhotovení a instalaci nástěnek v obci Přední a Zadní Poříčí.
Nástěnky jsou velice pěkné a hlavně poslouží svému účelu.

Poděkování též patří městu Březnice za finanční podporu této
akci.
Za osadní výbor Martina Bláhová

Březnické náměstí koncem 30. let. Pohlednice ze sbírky p. J. Krůty
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
v

do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR
Starostka města Březnice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volbydo PoslaneckésněmovnyParlamentu Českérepubliky
se uskuteční
v pátek 28. května 2010 od 14 hodin do 22 hodin
a
v sobotu 29. května 2010 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místemkonání voleb
ve volebním okrsku
1
je volební místnost - v Hasičské zbrojnici Březnice,
Tochovická 468
pro voličepodlemísta, kdejsou přihlášenik trvalému pobytu
- viz příloha Seznamvolebníchokrsků
ve volebním okrsku
2
je volebnímístnost - v Kulturním domě Březnice, Dolní
valy 63
pro voličepodlemísta, kdejsou přihlášeni k trvalému pobytu - viz příloha Seznam volebníchokrsků
ve volebním okrsku
3
je volebnímístnost - v Základní umělecké škole Březnice, Náměstí 2
pro voličepodlemísta, kdejsou přihlášeni k trvalému pobytu - viz příloha Seznam volebníchokrsků
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost - v Základní škole Březnice, Rožmitálská 419
pro voličepodlemísta, kdejsou přihlášenik trvalémupobytu
- viz příloha Seznamvolebníchokrsků
ě,

č,

ě,

3. Voličibude umožněnohlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanstvíČeskérepubliky (platnýmobčanskýmprůkazem,cestovním,diplomatickýmnebo služebním
pasem Českérepublikyanebo cestovnímprůkazem).
4. Každémuvoličibudou dodány 3 dny přede dnem volebhlasovacílístky.Vednech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volebnímístnosti.
V Březnici 26. 4. 2010

Seznam volebních

Jana Krajmerová
starostka

okrsků

Okrsek č.I - Hasičská zbrojnice Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
023, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 284, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 398, 411, 412, 416, 417, 418, 427,430, 433,
436,437, 438, 439, 452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 551,
552, 553, 554, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 646,
647, 648, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739,
740, 741, 743
Bor, Dobrá Voda

Okrsek
2 - Kulturní dům Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 116, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 154, 155,
156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
402, 414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514,
516, 518, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 550, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581,
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704,
705,706, 707, 710,711, 831
Martinice
č.

Okrsek
3 - Základní umělecká škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 32, 33, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423,
424, 432, 434, 457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513,
517, 555, 556, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,747
č.

Okrsek
4 - Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428,
429, 435, 455, 456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561,
604, 800, 801
Přední Poříčí, Zadní Poříčí
ě.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
KVĚTEN
1. 5. 1903 prvně vyjel odpolední vlak z Březnice.
1. 5. 1940 ve 23 hodin započal průtah německého vojska Březnicí.
2. 5. 1649 k oslavě skončení válek a uzavření Wesfálského míru přišlo z Březnice na Sv. Horu velké procesí. Po cestě bylo postaveno 16 kapliček,
které byly později vyzděny a mnohé z nich se dodnes zachovaly.
První z nich stojí u mostu v Březnici.

9. 5. 1960 byla slavnostně otevřena městská mateřská školka.
19. 5. 1941 zemřel populární hoteliér - humorista - Adolf Musil.
20. 5. 1955 byl přejmenován Hotel Musil na Hotel Tatran (od roku 1962 hotel
Vlčava).

21. 5. 1933 byly ukončeny opravy kaple sv. Rocha, které od 28. 3. t. r. prováděla
odborná firma arch. Jar. Majora z Prahy.

22. 5. 1961 zemřela v Praze Ludmila Ullrychová, mecenáška muzea v Březnici,
jemuž odkázala řadu cenných originálů svého bratra, akademického
malíře Bohumila Ullrycha.

28. 5. 1950 byl odhalen pomník Ludvíka Kuby v parčíku u nádraží.
Čerpáno: Březnický kulturní přehled.

Připravila Marie Kováříková

KVĚTNOVÉ

PRANOSTIKY

Na prvního máje déšť, málo sena, žitajest.
První květen deštivý - polím a loukám
škodlivý.
Kdo o svatém Janě len zasiuá, stébla zděli lokte mívá.
Sníh v máji - hodně trávy.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena
stojí; v červnu rojení nestojí za zvonění.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.
Jestli v máji neprši, červen to dovrší.
Informace čerpány z knihy Jan Munzar: Medardova kápě, nakJ. Horizont Praha 1985 a Rýmovaně pranostiky - Stanislava Kovářová
Zdroj Internet
Připravila Marie Kováříková

Dr. Med. Hanuš Jurenka - poslední velká láska Boženy Němcové

Student medicíny Hanuš Jurenka

Život Boženy Němcové
byl krušný,
ale pestrý.
Naše velká spisovatelka
měla mnoho obdivovatelů
a ctitelů,
ale také bylo
mnoho těch, kteří jí nepřáli.
Je pozoruhodnou
skutečností, že zejména lékaři a studenti
medicíny
hráli v jejím životě a díle
významnou úlohu. Jedním
z nich byl Dr. Med. Hanuš
Jurenka.
Kdo to byl Hanuš Jurenka? Narodil se v Kolešovicích u Rakovníka
19. led-

na 1831. Jeho otec - právník - pocházel z české rychtářské rodiny v Jakubovicích u Žamberka, jeho matka, rozená Gamischová,
byla sestrou dlouholetého
starosty
města Písku Františka
Gamische.
Mladý Hanuš Jurenka studoval v Litomyšli, Moravské
Třebové a v Praze. V r. 1848 byl členem akademické legie,
bojoval na barikádách,
byl zraněn šrapnelem a uprchl.
Na podzim téhož roku vstoupil na univerzitu a kromě povinných německých přednášek chodil pilně i na přednášky české, které měl prof. Purkyně, doc. Spott a další.
V roce 1854 se rodiče odstěhovali
z Prahy a student
posledního
ročníku medicíny Hanuš Jurenka
si našel
nový byt v ulici Na Hrádku čp. 1375 (nyní Vyšehradská 45).
V tomto domě, v nádvorním bytě, bydlela od října předchozího roku Němcová se svými dětmi. Spisovatelka poznala Jurenku již dříve v okruhu přátel J. V. Friče.
V té době byl manžel N ěmcové služebně v Uhrách.
Božena Němcová se nechala okouzlit Jurenkovým nadáním, temperamentem, sebevědomím. Jurenka - ač o 11 let

mladší - se stal jejím důvěrným a milovaným přítelem.
Blahá vzrušení a něžné doteky lásky, připomínající tak
v mnohém její dívčí sny, vedly Němcovou v té době
k horlivému
literárnímu
tvoření. Dokončila Babičku
(1854), napsala několik povídek (Karla, Divá Bára, Rozárka, Sestry), řadu pohádek, připravovala
Chudé lidi
a Pohorskou vesnici.
V pražských kruzích ovšem nezůstal tento vztah bez
povšimnutí.
Jurenkovi
jej vyčítala jeho sestra, švagr
Erben, též Karolina Světlá a další. Němcová však dále
studenta medicíny milovala. Jurenka však postupně ve
svém vztahu ochladl, nikdy však na ni nezapomněl.
25. června 1855 Jurenka
promoval. Němcová se mu
snažila opatřit místo vojenského lékaře v Praze, dr. Jurenka však vzápětí odjel do Haliče, kde v Mielcích jako
lékař bojoval s epidemií cholery. Po návratu se už nikdy
v Praze delší dobu nezdržel a v r. 1856 se usadil ve městě Březnici. Oženil se s dcerou Václava Tilleho, sládka
z nedalekého
Starosedlského
Hrádku a působil jako
městský lékař v Březnici.
Bohatým se nikdy nestal. Jeho plat byl 15, později
20 zlatých za měsíc. Za soukromou
ordinaci účtoval
20 krejcarů, za návštěvu 40 krejcarů, od chudých nebral
nIC.

V Březnici se vrhl též do organizační
a vlastenecké
činnosti. Stal se členem městského zastupitelstva, předsedou místní školní rady, posléze starostou (purkmistrem). Spoluzakládal
v Březnici
Občanskou
besedu,
ochotnické
divadlo, měl funkce v městské knihovně,
v záložně, v hospodářské
jednotě, byl členem delegace,
která vítala české korunovační klenoty, přivezené z Vídně. Organizoval protestní vlastenecký tábor v Brdech na
hoře Třemšín, za což dostal pokutu 5 zlatých. Byl přívr(pokračování na str. 12)
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Dr. Med. Hanuš Jurenka - poslední velká láska Boženy Němcové
(dokončení ze str. 11)
žencem strany Mladočechů. Roku 1866 vypomáhal jako
lékař při choleře ve Skutči, roku 1876 za války srbskoturecké se ihned přihlásil jako dobrovolník
na frontu
a byl velitelem polního lazaretu v Trsteniku u Kruševace.
Dr. Jurenka byl literárně činný: překládal z francouzštiny a polštiny, dále přeložil tři Hálkovy povídky z češtiny do němčiny. Přispíval - zejména satirami - do Obrazů života, Lumíra, Pootavského poutníka. Protože se obvykle nepodepisoval,
dlouho se usuzovalo,
že autorem
článků byl Jan Neruda. Dále napsal veselohru
Černajev v Praze", zdravovědné
dílo "Krev lidská" (obě díla
však zůstala jen v rukopise). V posledních měsících života chřadl. Do poslední chvíle se snažil silným duchem
překonávat
slábnoucí tělo. 26. ledna 1882 poslal svou
rodinu spát. Služebné řekl: "Dnes, Anna, nechoďte spát,
buďte u mne, ať vidíte, jak umírá lékař". Následujícího
rána zemřel ve věku 51 let. Příčinou smrti byla rakovina žaludku.
Když Jurenka odešel z Prahy, B. Němcová dlouho na
něj vzpomínala, např. v dopise V. Č. Bendlovi ... "Já bych
mu byla věnec z hvězd nejskvělejších
spletla na čelo,
do nebes bych ho byla vnesla, aby nade všemi se skvěl.
Já nezkoumala, zdali hoden toho, protože jsem ho milovala. Snad ho bude dosti ženských milovati, ale tak bezohledně vroucně žádná ..... " Z vlastní korespondence
mezi Němcovou a Jurenkou se zachoval jen zlomek ("dopisy neznámému
adresátovi").
Patří k nejkrásnějšímu,
co velká spisovatelka napsala.
Někteří autoři soudí, že H. Jurenka
Němcovou necitelně odvrhnul. Avšak Jurenka na ni nikdy nezapomněl.
V dalším svém životě se o ní sice nezmiňoval,
ale jeho
přítel Bendl v jednom z dopisů B. Němcové píše: "Hanuš

Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
Vás

srdečně

zve

na

MUZEJNÍ NOC
V [(ONVENTU,
která se uskuteční

21. května 2010
v rámci Festivalu
muzejních nocí
Návštěvníci se mohou zúčastnit
komentované prohlídky částečně
zrekonstruované bývalé jezuitské koleje v Březnici
pod vedením PhDr. Jaroslava Kozlíka.
Začátek prohlídky
je ve 21.00 na nádvoří konventu.

zdá se velice nespokojeným býti - já však od něho dostal
psaní, v kterém mi také píše, abych Vám psal pozdravení".
Pro trvalé Jurenkovy vzpomínky na Němcovou svědčí, že první své dceři, narozené v r. 1858, dal jméno Božena. Dceruška však záhy zemřela. R. 1859 se manželům Jurenkovým narodila znovu dcera a Jurenka jí opět
dal jméno Božena. Teprve další dcera se jmenovala po
matce Karolina, ale zemřela velice brzy. Ze sedmi Jurenkových dětí zůstala naživu jen dcera Božena a syn Cyril. Tato jména si dr. Jurenka velice oblíbil. Když byl
přizván k porodu, ochotně se nabízel, že půjde za kmotra, pokud dítěti dají jméno Božena nebo Cyril.
Literární badatelé se shodují v tom, že doba citového
vzplanutí
Němcové ke studentovi
Jurenkovi
patřila
k nejplodnějšímu tvůrčímu období velké spisovatelky. Jurenka s Bendlem také upozornili Němcovou na událost,
která se odehrála na březnickém panství již v r. 1834.
Tehdy lidumilný březnický hrabě Hanuš Kolovrat - Krakovský potkal povoz, kde na slámě ležel těžce nemocný
slovenský dráteník Gálik. Hrabě se s ním vrátil, na zámku mu zajistil veškerou péči, přesto však dráteník skonal. Na březnickém hřbitově u kostela je doposud jeho
pomník - kříž s nápisem: "Ač v cizině, přece mezi bratry". Tento motiv použila Němcová ve své Pohorské vesnici. V jejím podání se chudý dráteník vrhne do střely
pytláka, který chtěl zabít hraběte Hanuše Březenského.
Hrabě Hanuš Kolovrat - Krakovský, který byl velkým
mecenášem Boženy Němcové a její rodiny, zemřel svobodný v r. 1872 ve věku 77 let.
Dr. Med. Hanuš Jurenka zazářil v životě Boženy Něrncové jen krátce, ale zcela jistě významně ovlivnil její
tvorbu. I proto si zaslouží, aby nebyl zapomenut.
Soupis použité literatury je u autora.

Doc. MUDr. Jiří Motáň,

Městské

CSc.

muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
pořádá

výstavu

KONEC VÁLKY V BŘEZNICI,
DEN PO DNI - 65 LET POTÉ
V prostorách
Městské knihovny
a Infocentra
v Březnici budou
vystaveny původní
fotografie a dokumenty
popisující květnové
povstání v roce 1945
a následné události
v Březnici.
výstavu

je možno
každý

navštívit
všední

8. až 31. května,

den a sobotu.

Muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
Bc. Michal Olbert, tel: 318403 177
e-mail: galerie@breznice.cz
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Mateřské centrum
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PAMPELIŠKA

\1,\

MC PAMPELIŠKA BŘEZNICE
ve spolupráci se sdružením MECH NECH!

~l
,?

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

".,

zvou děti a jejich rodiče

na odpoledne v zahradě
u Me a I.MŠ v Březnici

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

KVĚTEN 2010 - Pravidelné

NOVINY

VÝPRAVA ZA PŘíRODOU

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. MIGHALČINY ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY pro nejmen~
od 14.30 hod. ANGLI{;TINA pro děti od 6 let s Jitkou Bartákovou
od 15.30 hod. ~NUiĚ~M~~tod 17.00 hod. F A
od 18.00 hod. F

(U PŘíLEŽiTOSTI

úterý

PROBĚHLÉ.HO DNE ZEMĚ)

4. 5. 20 IO od 15.30 hod.

V areálu zahrady budou připravena stanoviště s úkoly

pro děti i rodiče:

.:. Hmatová a čichací poznávací hra (pro děti),
znalostní hra pro rodiče Znáte základní byliny?
.:. "Co najdeš na stromě?" - výtvarná dílna pro děti
a kvíz Znáte stromy? pro rodiče
.:. Pohybová a výtvarná hra "Najdeš v zahradě ..... ?••
PRO KAŽDÉHO

MALÁ ODMĚNA ZA SPLNĚNí ÚKOLŮ.

Na závěr posezení v altánu s malým občerstvením
a povídáním o stromech a jejich "neviditelném" působení
na nás a naši duši. Povídat si budeme třeba o dubech a lípách.

••••••••••••••••••••••••••••••••
zpívání, cvičení

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

zvou všechny

••
•
••
•

příznivce kol

na tradiční akci

KOLA, KOLEČKA
ANEB
VELKÝ ZÁVOD NA MALÝCH STROJíCH

4. 5. od 15.30 h. DEN ZEMĚ na téma "Stromy"
- akce pro děti i dospělé ve spolupráci s partnerem projektu
Mech Nech! a Ekocentrem Zelená Pumpa. Akce na zahradě MG
a 1. MŠ zahrnuje výtvarnou dílnu, okružní poznávací cestu, povídání o stromech, aj.
5. 5. od 15.30 h. DÍLNA ke Dni matek
- výtvarná dílna pro nejmenší v herně MG

• závody na odstrkovadlech, tříkolkách
a kolech pro děti
všech věkových kategorií
• závod pro rodiče,
rodinný závod a další
zábavné cyklistické disciplíny

13. 5. od 15.30 h. přednáška "Náš chemický domov"
- tématická akce ekologického sdružení Arnika ke Dni Země
v prostorách MG
13. 5. od 10.00 h. a 20. 5. od 15.30 h. JUST a Nahrin
- prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
JUST a Nahrin Jany Pobříslové v herně MG
16. 5. od 15.00 h. KULIČKIÁDA
- tradiční akce pro celou rodinu na Sokolovně v Březnici. Pouze
za příznivého počasí.
23. 5. od 15.00 h. KOLA A KOLEČKA - cyklistické odpoledne na stadionu Březnice. Ve spolupráci s místní neziskovou
organizací Kulturní Gang Březnice a Bike Club Brdy
Na červen připravujeme:
Den dětí a Den otců, zakončení
školního roku s hud. skupinou Kašpárek v rohlíku

NEDĚLE 23. května 2010
od 15.00 hod. • STADION BŘEZNICE
STARTOVNÉ

••
•

v

každé kategorii:

20,- Kč

Podpořili
nás:
MĚSTO BŘEZNICE, AUTHOR AGENCY PRAHA, BESIP PRAHA

• Seřiďte brzdy, promažte řetězy, naleštěte sedla a PRIJEDTE!
•
TĚšíME SE NA VÁS!
•

v

v

•••••••••••••••••••••••••••••••••

•
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MINISTERSTVO
MLÁDEŽE

KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, občanské

KLUZIŠTĚ

INVESTICE

sdružení

pořádá nebo pomáhá pořádat
pozemku vedle koupaliště:

Nastává

BŘEZNICE

Činnost sdružení je spolufinancována z příspěvku na činnost poskytnutého
městem Březnice, z darů soukromých dárců a z příspěvků členů a příznivců.
Děkujeme všem.

~

MC Pampeliška

I ~
I -,,,,"

a TC Vitalit~

již tradičně pořádají

DEN DĚTI

,AJ

v Městském parku u tenisových kurtů
sobota 5. 6. 2010 v 15 hOd:J.n

I

l
.

období

Více informací v červnovém čísle BN

- --~--

postupných
příprav
do 1. třídy.

na vstup

Jak děti na školu připravit?

16. - 20. 8. 2010 - ŠKOLA ŠERMU aneb středověk trochu jinak - příměstský tábor pro děti ve věku 10-15 let
(spolupořádá
MC Pampeliška,
Město Březnice, Rosenthal o.s.)
ROCKFEST

v,

na

neděle
27. 6. 2010 - Kašpárek
v rohlíku - divadelní
kabaret s písničkami pro děti a jejich rodiče (spolupořádá Město Březnice a MC Pampeliška)

4. 9. 2010 - tradiční

VZDĚLÁVÁNI

PRED NASTUPEM DO 1. TRIDY

sobota
19. 6. 2010 - LETNÍ PARKET - taneční zábava, hraje Nanga Parbat (spolupořádá
Město Březnice)

sobota

ROZVOJE

v,

ŽIJE ANEB LÉTO U ŘEKY

Vás zve na akce, které
svépomocně upraveném

DO

SKOLSTVI,

A T~LOVÝCHOVY

I

Důležitá je pravidelnost, posloupnost, krok za krokem od jednodušších úkolů po těžší, od snadnějšího k obtížnějším, hravá
forma, laskavost a hlavně zájem rodičů o rozvoj schopností
a dovedností svých dětí. To vyžaduje čas a vlastní aktivní zapojení, s porozuměním pro potřeby svého dítěte.
Předškolák má velkou potřebu pohybu. Rozvíjí si tím hrubou
motoriku a následně i jemnou motoriku těla. Vývoj jemné motoriky není ještě ukončen, je vhodné ji procvičovat manipulací
s drobnými předměty, kreslením, navlékáním, skládáním stavebnic, navlékáním korálků apod. To se mu hodí nejen pro školu, ale pro normální fungování v životě jako takovém.
U předškoláka by již měla být vyhraněna lateralita - preference užívání pravé nebo levé ruky. Dítě však nenutíme, nepřecvičujeme.
Dítě uznává autoritu dospělých, rádo si hraje hry, ve kterých
přijímá role dospělých a napodobuje rodiče, paní učitelku ve
školce. Ke hrám si vybírá kamarády. Drobné pracovní úkoly
přijímá vážně a snaží se je splnit. Je třeba děti povzbuzovat
a chválit i když výsledek není dokonalý - v našich očích. Veďte
děti k dokončování úkolů, ale pozor, aby pro ně nebyly příliš
náročné a ono bylo schopné je splnit. Pak mohou přijít obtížnější činnosti.
V tomto věku děti rády vyhrávají, ale naučí se pod dohledem
i smířit se s prohrou. Respektují pravidla a totéž vyžadují
od okolí.
Šestileté děti se dokáží odloučit od rodiny, ale potřebují mít
jistotu, že jsou rodiči milovány. Prožívají své radosti, učí se
emoce ovládat podle toho, co vidí ve své rodině.
Dítě se již dokáže soustředit na zvolenou činnost, začíná mít
představy o čase, o pojmech z budoucnosti, dokáže roztřídit
předměty podle vlastností a znaků.
Děti často kladou otázky a dožadují se přiměřených pravdivých
a jasných odpovědí.
V tomto věku se děti učí mechanicky, myšlení je názorné, konkrétní. Rády se předvádějí, co umí a očekávají pochvalu, ocenění. Dejte jim najevo radost z jejich pokroku.
Ve slovním projevu by mělo dítě umět plynule hovořit, bez výslovnostních chyb. Proto je důležité s nimi často hovořit, vyprávět jim i nechat si vyprávět zážitky, byť i přehánějí. Pravidelné
předčítání a povídání o přečteném je velkým přínosem.
Při veškerých hrách, aktivitách buďte dítěti oporou, kamarádem. Ale buďte důslední, přímí, pravdomluvní. Ze zásady nepolevujte, jednejte upřímně, mluvte pravdu, nešetřete chválou,
ale také říkejte dítěti i nepříjemnou pravdu. Pomozte mu se
s ní vyrovnat bez výčitek a sebepodceňování. Podporujte jeho
sebejistotu a sebepřijetí. Podporujte jeho snahu chovat se
"správně."
Naučte

děti zdravit,

požádat

o pomoc, poděkovat.

Není smutnější pohled než na bezbranné nevychované dítě,
které neví, co má dělat a jak se zachovat.
Splňte vše, co slíbíte. Děti vás budou mít rády a budete jejich
vzorem.
To už v této chvíli jste. A nesete zodpovědnost.
Vernisáž výstavy sítě MG "Jak se žije v mateřských centrech
Středo českého kraje ... "
Foto Městská knihovna

Mgr. Ivana Popová
školní poradenské pracoviště ZŠ

BŘEZNlCKÉ NOVINY
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SKOLNI A OKRESNI KOLO SOUTEZE "FINANCNI GRAMOTNOST"
Ve dnech 1. 3. 2010 až 3. 3. 2010 proběhl na naší škole 1.
ročník celostátní soutěže "Finanční gramotnost" pro žáky základních a středních škol poř,ádaný MSMT CR a nestátní neziskovou organizací FINANCNI GRAMOTNOST, O.p.s.
Rok 2010 byl Evropskou unií vyhlášen "Evropským rokem
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení", kde jedna z prioritních oblastí, na niž je zaměřena evropská politika, je prevence sociálního vyloučení v důsledku předlužení.
Soutěže se zúčastnilo celkem 57 studentů naší školy převážně ze třetích a čtvrtých ročníků.
Soutěž je organizována jako více-kolová, kdy do okresního
kola postupují tři nejlepší studenti z celkového počtu.

Ve školním kole zvítězil Antonín Svoboda ze 4. BY, druhé
místo obsadil Radek Kubík z 3. AS a třetí byla Michaela Kubínová z 3. AS.
V okresním kole se toto tříčlenné družstvo umístilo na pěkném druhém místě.
Doufáme, že 2. ročník soutěže bude také tak úspěšný jako rok
letošní.
Všem soutěžícím
děkujeme
a výhercům
gratulujeme
k dosaženému úspěchu.
Zapsala:
Ing. Jana Krejčová
vyučující ekonomických předmětů

ZÁJEZD DO ANGLIE 2010

MATURITY na VOŠ a SOŠ Březnice

Dne 21. března 2010 jsme s naší školou jako tradičně každým rokem vyrazili na jazykový pobyt do Anglie. Celkem
únavnou a dlouhou cestu jsme bez úhony přežili a dostali se až
k moři na trajekt.
První den jsme strávili v Londýně a poté jsme netrpělivě čekali na příjezd našich náhradních rodin.
Tři dny jsme navštěvovali
jazykové kurzy ve škole, kde se
nám věnovali dva hodní učitelé Janet a Frank. Po výuce na nás
čekaly zábavné výlety, které jsme ocenili více než školu.
Mezi navštívená místa patřilo přímořské město Brighton,
kde jsme měli možnost shlédnout Sea Life (mořský svět). Shodli jsme se na tom, že Brighton nás zaujal více než samotný Londýn. Velkým a nezapomenutelným
zážitkem pro nás byly útesy Seven Sisters, které nás oslnily. Měli jsme však také možnost uvidět Stonehenge a další zajímavá místa.
Poslední den jsme cestovali do Londýna, kde jsme nakupovali drobné dárky pro naše příbuzné a přátele a také jsme se projeli londýnským metrem. Zakončením krásného týdne byl London Eye. Díky němu se nám naskytl nezapomenutelný
pohled
na hlavní město Londýn.
Za týden prožitý v Anglii jsme moc vděční, neboť jsme získali spoustu nových zkušeností nejen v praktickém používání anglického jazyka, ale také jsme poznali královskou zem.

14. dubna 2010

Za skupinu zúčastněných
Denisa Starostova

Pro jednoho obyčejné, pro jiného ráno maturitní.
Středa, 14. dubna, téměř tuctové jarní ráno, venku docela
chladno a chodby březnické střední školy se pomalu zaplňují
studenty všech ročníků. V přízemí se hemží trička, barevné
mikiny s kapucí, džíny s kapsami proklatě nízko, pestré tenisky s ležérně rozvázanými tkaničkami. Tak nějak je to každý
den, dnes však přibyly sukně i slavnostní halenky děvčat, kravaty v bílých límcích, saka a naleštěné polobotky studentů
všech tří oborů čtvrtého ročníku, Ve výrazech jejich tváří lze číst
kompletní škálu od citů, pocitů, odstínů nálad včetně nejistoty
až po mírně předstíranou bezstarostnost.

studentů zapsaly:
a Sylvie Veselá

VOŠ a SOŠ - maturitní

písemky

Nově rekonstruovaná,
velmi moderně vybavená aula školy
je vítá v den písemné maturitní zkoušky z českého jazyka.
Těsně před osmou jeden ze studentů vylosuje obálku, která
obsahuje čtyři témata. Po dvaceti minutách si každý zvolí to své
a vzápětí se mění v autora charakteristiky
kolektivu své třídy,
jiný popisuje ideální prostor k životu. Další vypráví napínavý
příběh, který mu přinesl cennou zkušenost a posledním tématem je úvaha o práci jako prevenci nouze, nudy a neřesti.
Všechna čtyři témata svítí promítnuta
na plátně a studenti
soustředěně píší koncept, poté čistopis.
Každý, kdo se někdy pokusil napsat pár smysluplných vět,
určitě pochopí, že vytvořit čtyři strany textu s vědomím, že
budou posléze pečlivě posouzeny, opraveny a klasifikovány po
obsahové, formální a pravopisné stránce, není procházka růžovým sadem. Vyžaduje um, soustředění a stylistické schopnosti.
A tak našim studentům přejeme dobrou známku a ještě lepší
vykročení k ústním a praktickým maturitám.
Zapsal:

Mgr. Jaromír

Vyhnal
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KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM

PROGRAMU

PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu jsou stanoveny zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb.
§ 48 odst. 1. Podle § 49 odst. 1 stanovuje rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií pro přijetí další podmínky:

1. Termín podání přihlášek ke studiu:
- do 15. května 2010
- do 15. července 2010
- do 21. srpna 2010
2. Termín přijímacích zkoušek - řádný:
1. kolo: 15. - 18. června 2010
2. kolo: 20. července 2010
3. kolo: 12. srpna 2010
4. kolo: 27. srpna 2010
- náhradní: 10. září 2010
3. Administrativní
poplatek: 390,- Kč
účet školy: 7000012206/8040
variabilní symbol - rodné číslo studenta
4. Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské formě studia:
- vyplněná přihláška s uvedením názvu studijního programu
a studijního oboru
- ústřižek o zaplacení administrativního poplatku
- notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení
- strukturovaný životopis
5. Předpokládaný
počet přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011:
Studijní program/studijní obor max. počet přijímaných
Prezenční bakalářské studium: Mezinárodní teritoriální studia!Regionální studia _ 90
Kombinované bakalářské studium: Mezinárodní teritoriální
studia!Regionální studia - 110
Prezenční bakalářské studium: Bezpečnostně právní činnost/bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě - 90
Kombinované bakalářské studium: Bezpečnostně právní činnost/bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě - 110
Prezenční bakalářské studium: Ekonomika a management/
Management a marketing služeb -90
6.Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy
- test jazykový (anglický)
- test jazykový (výběr - NJ, RJ)
- motivační pohovor

Jazykové testy slouží pouze pro rozdělení studentů do skupin pro případné další studium na VŠERS.
Maximální počet dosažených bodů při přijímacím řízení je
100, přičemž O- 10 bodů získává student za maturitní vysvědčení.
7.Podmínky přijetí ke studiu:
Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splní tyto podmínky:
_ dosáhne při přijímacím řízení alespoň 50 bodů
- podepíše smlouvu o studiu
- zaplatí školné za první rok studia ve výši 42 240,- Kč
8. Vyrozumění o přijetí:
_ § 50 odst. 5: "Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně
do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí
obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost
o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních
rukou. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce." Pokud se vrátí některá
vyrozumění zpět na VŠ, budou doručeny vyvěšením na
úřední desce VŠERS ve vestibulu v přízemí školy.
- § 50 odst. 6: "Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých
materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí
ke studiu." Studijní oddělení VŠERS umožní účastníkům
přijímacího řízení (popř. rodičům nebo zákonným zástupcům) nahlédnout do výsledků přijímacího řízení ve dnech
1. a 2. července 2010, 26. - 27. srpna 2010, 22. - 23. září
2010 v úředních hodinách studijního oddělení VŠERS.
9. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu:
- § 50 odst. 2: ,,0 přijetí ke studiu ve studijním programu,
který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor."
Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány rektorovi VSERS.
Žádosti budou shromážděny do 11. srpna 2010 na studijním
oddělení VŠERS a do 18. srpna 2010 přezkoumá rektor
všechny žádosti.
V případě změny původního rozhodnutí budou výsledky
přezkoumání odeslány do 25. srpna 2010.

Vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s.
Dlouhá

163,26101

Příbram

III

Centrum interdisciplinárních studií a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
nabízí

možnost

složení

Státní jazykové
zkoušky základní
z Anglického
a Německého
jazyka
termín konání písemné části: Anglickýjazyk 14. 5. 2010,
Německýjazyk 15. 5. 2010
cena: studenti VŠERSKč 2 000,- (písemná část 1 000,-,
ústní část 1 000,-), ostatní Kč 2 800,- (písemná část 1400,-,
ústní část 1 400,-)
Státní jazykové zkoušky všeobecná
z Anglického a Ruského jazyka
termín konání: 21. 5. 2010
cena: studenti VŠERSKč 3 000,- (písemná část 1 500,-,
ústní část 1 500,-), ostatní Kč 3 300,- (písemná část 1 650,-,
ústní část 1 650,-)
V případě neúspěchu v písemné části se za ústní část neplatí.
Další informace a přihlášky: patricieholasova@centrum.cz,
www.vyukajazyka.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

FAKULTA

otevírá
v akademickém roce 2010/2011
ve svém Konzultačním středisku
SEZIMOVOÚSTí - TÁBOR
•

BAKALÁŘSKÉ

STUDIUM

• NAVAZUJící MAGISTERSKÉ STUDIUM
v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj
- studium při zaměstnání (o víkendech)
- přijetí bez přijímacích zkoušek
- obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR
- státní škola s dlouholetou tradicí
- ekonomické vzdělání se širokým uplatněním
- návaznost studia až ke získání titulu Ing.
- podávání přihlášek do 20.8.2010
Více Informací:
Mgr. Petra Frková
tel. 774944988, e-mail: trendpartner@seznam.cz
www.trendpartner.cz
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~------------------------------------------------------------Město Březnice - Odbor kultury a správa státního zámku Březnice

V ás srdečně

zve

na koncert Březnických

JANÁČKOVO
M. Janáčková - klavír

8. května
Odbor kultury

n.

hudebních

TRIO

M. Novák - violoncello

n.

J. Pospíchal - housle

od 19 hodin v Hudebním sále březnického

Města Březnice Vás zve na

večerů

Odbor kultury

zámku

Města Březnice Vás zve na

"Cesty za divadlem"

"Cesty za divadlem"

zájezdy na divadelní představení

zájezdy na divadelní představení

Švandovo divadlo - 11. 5. 2010

KDO JE TADY ŘEDITEL?
Lars von Trier
"Prostě to funguje! Říkejte na všechno "ano«,
a kdyby bylo nejhůř, musíte být direktivní.
Nekompromisni a trvat na svém. Jste přece ieditel!"
Rawn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem
před svými kolegy skrývá a už deset let se vydává za pouhého
řadového zaměstnance. Teď chce firmu prodat a musí najít
někoho, kdo ředitele sehraje. Skvělá dánská komedie
od známého filmového režiséra.

Divadlo POD PALMOVKOU

- 10. 6. 2010

AŤ ŽIJE KRÁLOVNA!
Robert Bolt
Duel dvou královen napsaný podle skutečných událostí.
Anglická královna Alžběta 1.
a skotská královna Marie Stuartovna
bojují o moc, čest, lásku a nakonec i o holý život.
Tragikomické podobenství o vzestupu a pádu,
o pomíjivosti pozemských věcí.

Hrají:

Hrají:
Kamil Halbich,
Jaroslav Šmíd,
Kristýna Frejová,
Michal Dlouhý,
Alexej Pyško a další

Jitka Čvančarová,
Zuzana Slavíkově,
Rudolf Jelínek,
Jan Teplý, Jan Révai
a další

Rezervace vstupenek a podrobné informace
na tel. 318 682 153 / e-mail: kultura@breznice.cz

-"odbor kultury

MĚSTO BŘEZNICE

Rezervace vstupenek a podrobné informace
na tel. 318 682 153/ e-mail: kultura@breznice.cz
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KULTURA I VOLNÝ ČAS'~
•

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
Od 13. století je květen spojován s lidovými oslavami jako je stavění máje nebo pálení čarodějnic.
1. května je svátek práce a druhou květnovou neděli slavíme ...
(tajenku přineste do konce měsíce do dětské knihovny. Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn.)

,,~("-

<

5/2010

o~~".~

Čočková polévka se zelím
čočka, voda, kmín, sůl, mrkev, sterilované zelí, jíška.

Postup: Čočku zalijeme vodou podle množství polévky, přidáme mrkev nakrájenou na velké kusy, kmín, sůl a vaříme. Když
je čočka uvařená, nakrájíme mrkev na malé kousky, přidáme
zelí, mírně zahustíme jíškou a provaříme.

lili

I

2.

".

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

Suroviny:
1.

~

3.
4.

Vločková polévka s vejci

5.
6.

I

I

I

I

7.

B.
9.
10
11

Suroviny: 5 lžic ovesných vloček, 50g másla, 1 vejce, slepičí bujon, 1 mrkev, 1petržel, kousek celeru, sůl, pepř, kmín, majoránka, petrželka.
Postup: V hrnci rozehřejeme máslo, přidáme vločky a osmažíme dohněda. Přidáme vejce a necháme srazit. Zalijeme vodou,
přidáme nastrouhanou zeleninu, bujon, osolíme, opepříme,
okmínujeme a vaříme asi 15 min. Nakonec vmícháme majoránku a nasekanou petrželku.

Vaječný smažený hrášek do polévky

1. Kolik prstů mají obě ruce?
2. Co snáší slepice
3. Jak se jmenuje pes paní Kadrnožkové z příběhů o Machovi
a Šebestové?
4. Každý den, když jdu spát zálézám do ...
S. Jak se nazývají knihy s tvrdého papíru pro malé děti?
6. Je hnědá, sladká a vyrábějí se z ní velikonoční
a vánoční figurky
7. Jablka rostou na ...
8. Maminka tvé maminky je ...
9. Mládě od krávy je ...
10. Tatínek tvého tatínka je ...
11. Když princeznička na bále poztrácela korále, tatínek král zavolal ...

Odbor kultury města Březníce
a Kulturní gang Březníce o.s.

Suroviny: 1 vajíčko, 125 ml mléka, BOgpolohrubé mouky, sůl,
200g másla
Postup: Mouku mírně osolíme, zalijeme mlékem a umícháme
si řídké těstíčko. To pak pomalu prokapeme přes haluškový
cedník na rozpálené máslo v kastrůlku. Vzniklý vaječný "hrášek" osmažíme do zlatova. Jde o smaženou zavářku do polévky.

Jarní polévka s taveným

sýrem

Suroviny: mrkev, celer, petržel, párek, sůl, květák, smetanový
tavený sýr, houska
Postup: Očištěnou mladou mrkev, celer, petržel a pórek nakrájíme na proužky a dáme vařit do osolené vody. Po dvaceti
minutách varu přidáme hrstku růžiček z mladého květáku.
Jakmile zelenina změkne, přidáme do polévky na kousky nakrájený smetanový sýr. Chvilku spolu povaříme a nakonec polévku vylijeme na osmaženou housku.
Zdroj internet, Svět ženy

Připravila Marie Kováříková

Vás zve na koncert

o

RADUZA

Město Březnice, Pivovar Herold,
Baráčnická obec "Bozeňu

Zpěvačka,
instrumen taIistka,
autorka hudby
i textů

Vás srdečně zvou

na tradiční

vystoupí

"Koncert pod májkou"

v KD Březnice

29. S. 2010

V

18

hodin

Předprodej vstupenek v Městské ~nihovně
a Infocentru od 1. dubna.
Informace na tel. 318 682 153, 318 682 453
e-mail. ~ultura@breznice.cz

I. května 2010 od 10 hodin
Náměstí

Březnice

Hraje Rožmitálská

Venkovanka

BŘEZNlCKÉ
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Zajímavé tituly knih
a novinky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení

pro dospělé

čtenáře

• 3. 5. - 31. 5. - výstava "Barvy léta" - práce
Domov pro klienty se zdravotním
postižením
• 6. 5. od 16.30 hodin - vernisáž
Osečanka

k výstavě

• 7.5. od 10 hodin - přednáška

Lukáše

• 8. 5. - 31. 5. - výstava
- 65 let poté"

fotografií

svých uživatelů
v Oseku

"Barvy léta", k poslechu

Tůmy na téma

"Konec

vystavuje
hraje

"Voda v krajině"

války v Březnici

- den po dni

• Po celý měsíc tématická výstavka knih Den Evropy

Dětské

oddělení

knihovny na ZŠ

• 4.5. od 13 hodin - květnová tvůrčí dílna "Překvapení
pro maminku"
výroba malých přáníček pro maminku ke Dni matek - spojeno s povídáním o historii tohoto svátku
• 28. 5. od 13 hodin - "Je nám dobře v pohádce" - zábavné soutěžení, hádanky a literární kvízy, výtvarná a literární soutěž o nejhezčí pohádkovou postavičku
• Po celý měsíc tématická výstavka knih spojená se Státním svátkem 8. 5. - Dnem
vítězství
• "Jak se orientovat v knihovně" - pro 4. třídy ZŠ - řazení knih, MDT, on-line katalog knihovny

NOVÁ PROVOZNí DOBA DĚTSKÉHO ODDĚLENí
KNIHOVNY na ZŠ
PONDĚLÍ, STŘEDA
7.00 - 10.30
11.30 - 16.00 hodin
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
7.00 - 11.00
11.30 - 15.00 hodin

Letošní pohádkové nocování v dětské knihovně
I u nás na dětském oddělení
knihovny v pátek 26. března nocovali malí čtenáři. Knihovna se
již tradičně připojila k celostátní akci nazvané "Noc s Andersenem". Cílem této akce je nejen
vzbudit v dětech zájem o četbu
a kouzlo společného předčítání,
ale také navázání nových přátelství. Ta letošní se udála přesně
v 905 místech Čech, Moravy,
Slovenska, Slovinska a Polska a
dětských účastníků bylo více jak
30 tisíc.
U nás to byla odměna pro nejpilnější a
nejvzornější čtenáře prvního stupně ZŠ.
Všichni jsme se sešli již v pátek odpoledne před budovou Základní školy. Akci
jsme pojali jak jinak než pohádkově.
Podtitul zněl "Nocování s Večerníčkem" ,
který letos slaví své 45. narozeniny. Pochopitelně se děti dozvěděly kdo to byl
pan Andersen, jak nocování v knihovnách
postupem let vznikalo a kolik dětí a odkud se jej letos zúčastní. Poté jsme se už
přenesli do pohádkového vyprávění a vybrali jsme společně tituly Večerm'kových
knih, ze kterých jsme si chtěli pohádky
na dobrou noc před usnutím přečíst.
Následovalo soutěžení, různé kvízy,
skládání Večerníčkovské čepice a především se všichni s elánem zapojili do tvůr-

čí dílny a vyrobili si svojí knihu "Pohádkové nocování" , kterou si odnesli na památku s sebou domů. Programem tohoto večera byla také chvilka odvahy po
budově školy, kterou zdárně zvládli
všichni a sladkou odměnou jim byl Večerníčkovský dort. I při "pyžamovém
dovádění" jsme si společně užili legraci
a na dobrou noc jsme si přečetli spousty
hezkých pohádek. Ráno na nás všechny
čekalo obrovské překvapení v podobě
vzkazu od skřítka, který se nám stará
v knihovně o knihy. V sobotu dopoledne
se děti odebraly domů s malými dárečky, svojí vyrobenou upomínkovou knížečkou a doufám, že i pěknou vzpomínkou
a zážitkem na letošní pohádkovou noc
v knihovně.
Jindra Formánková

Zákony m./2010 sborník úplných znění
zákonů
a souvisejících
předpisů
z oblasti pracovního práva k 1. 1. 2010
- zákoník práce, plat a odměny,sociální zabezpečení, nemocenské pojištění,zaměstnanost, zdravotní pojištění, úrazové pojištění
Zákony IY./2010sbornfk úplných znění
zákonů
a souvisejících
předpisů
z oblasti stavebního řízení, kat astru
nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1. 1. 2010 - stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastníctví bytů,
pozemkové úřady, požární ochrana
Zákony V./2010 sbornfk úplných znění
zákonů pro státní správu, veřejnou
správu a školství k 1. 1. 2010 - zákon
o obcích a krajích, školský zákon, zákon
o matrikách a ochraně osobníchúdajů, přístup k informacím,zákono evidenciobyvatel
Zákony VI./2010 sborník úplných znění
zákonů z oblasti ochrany životního
prostředí a hospodaření energií k 1. 1.
2010 - životní prostředí, ochrana ovzduší,
vodní a lesní zákon, zákon o odpadech
a obalech, energetický zákon
Gawain Shakti ve spolupráci s Laurelem
Kingem - Život ve světle - průvodce
osobní a kosmickou transformací
Saganová Francoise - Šamáda - milostný román, ve kterém autorka představuje
hlavní hrdinku jako svérázný typ krásné,
inteligentní ženy s poněkud frivolním chápáním života
Cassadyová Carolyn - Na cestě s Deanem - fascinující život Carolyn Cassadyové, jejího manžela Neala Cassadyho,přátel
Jacka Kerouaca a Allena Ginsberga, kteří
byli propojeni nejen mileneckýmivztahy
Gladstone William - 12 - Může změnit
nalezení dvanácti vyvolených osud planety? - námětem tohoto románu je dávné
mayské proroctví o tom, že 21. prosince
2012 přijde konec světa
Hejcman Pavel- Let osamělého ptáka
- napínavý příběh hrdiny Stanislava Píseckého, kterého osud zavál až do americké
strážní jednotky chránící Panamskýprůplav
King Stephen - Žhářka - případy spontánního zapalování vzrušují laiky i odborníky na celém světě; tento záhadný úkaz nemohl uniknout pozornosti současného světového mistra všech záhad S. Kinga
Strobinger Rudolf - Vražda na zámku
Mikulov - z edice Původní česká detektivka; po setkání bývalých maturantů gymnázia v Mikulověje v zámeckémparku nalezen
zavražděný jeden z jeho účastníků
Gulland Sandra - Milenka slunce - román odehrávající se na pozadí dekadentní
nádhery francouzského královského dvora
17. století pojednává o životě slavné krasojezdkyně Louise de la Valliére, ze které se
i navzdory nepřízni osudu stane jedna z nejzáhadnějších konkubín krále LudvíkaXIv.
Ryška Tomáš - Svět bílého boha - příběh moci bezmocných;beletristické zpracování terénního deníku pohřešovaného studenta, který prováděl výzkum mezi lidmi
Akha v horách severního Thajska

BŘEZNlCKÉ

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM - OSEK
V červenci a srpnu loňského roku jste si v Městské knihovně
a Infocentru mohli prohlédnout výrobky klientek Domova Petra v Mačkově. V letošním roce budou v knihovně vystavovat
uživatelé Domova pro osoby se zdravotním
postižením
z Oseka, malé obce nedaleko města Strakonice. V tomto krásném prostředí mají domov muži od 18 let věku s mentálním
postižením, případně i s přidruženými kombinovanými vadami. Tradice poskytování služeb zde začala už v roce 1955, kdy
bylo rozhodnuto, že zámek a bývalý velkostatek bude sloužit
jako chlapecký zaopatřovací ústav České katolické charity se
sídlem v Ceských Budějovicích. O chlapce v této době pečovaly
řádové sestry. Do roku 1989 prošlo zařízení celou řadou změn,
v létech 1999-2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce areálu, při
které byly přistavěny moderní budovy pro ubytování, rehabilitaci a terapie. Řádové sestry postupně nahradili civilní zaměstnanci a celé zařízení se stalo příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Původní objekt zámku nabízí také netradiční možnost využívat zámecký park a starobylou kapli.
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku je věnovat uživatelům potřebnou péči - zdravotní, ošetřovatelskou, výchovnou a sociální. Pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný život.
Na výstavě uvidíte různé výrobky, které uživatelé vytvářejí
v rámci arteterapií - léčebných postupů, které pomáhají řešit
psychické problémy pomocí umění, fantazie a představivosti.
Práce v keramické dílně a výtvarná výchova patří k těm nejoblíbenějším. Je to vidět i v zařízení samotném, kde se na každém kroku setkáváte s netradičními výrobky a obrázky.
Výstava v knihovně potrvá po celý měsíc květen. Přijďte si
výrobky nejen prohlédnout či zakoupit, ale také ocenit snahu
jejich autorů a trpělivost všech, kteří o uživatele domova pečovali a pečují. Více na www.dozp-osek.cz
Připravila Petra

Bartoníčková

Městská kníhovna a lnfocentrum Březnice
a Podbrdské ekocentrum
při l2/l2 ZO ČSOP "Střední Brdy"
Rožmitál pod Třemšínem

Vás zvou na přednášku
"

v

o

LUI<ASE TUMY

"VODA V I(RAJINĚ"
v

pátek 7. 5.
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2010 v 10 hodin

v Městské knihovně a Infocentru Březnice

r------------------~
I
I
I
I
I
I
I

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

"BARVY

výstavu

,

LETA"

Výrobky a kresby uživatelů Domova
pro osoby se zdravotním postižením Osek
si můžete prohlédnout či zakoupit

od 3. 5. do 31. 5. 2010
V

Městské knihovně a Infocentru.
6. 5. v 16.30 hodin bude výstava
zahájena vernisáží,

při které zahraje OSEČANKA.
hudební kroužek hudbymilovných chlapců,
kteří si společně rádi zahrají a zazpívají.

~------------------~
PODBRDSKÉ
EKOCENTRUM
FABIÁN
Vážení občané.
• Dlouho očekávané se stává reálným. Po roce našich příprav,
jsme konečně splnili všechny podmínky k tomu, abychom pro
Vás mohli otevřít ekocentrum.
• Dovolujeme si Vám oznámit, že od 7. května pro Vás otevíráme v Rožmitále pod Třemšínem Podbrdské
ekocentrum
Fabián, které bude fungovat pod záštitou 12/12 ZO ČSOP
"Střední
Brdy". Ekocentrum bude mít určité spektrum
možností, které Vám budou k dispozici a stane se regionálním centrem okresu Příbram.
• V ekocentru pro Vás budeme provozovat bezplatné ekoporadenství z našeho dobrovolnictví v oblasti ekologie, ochrany
životního prostředí, fauny, flóry, odpadů, ovzduší, klimatu,
vody, ekologického zemědělství, obnovitelných zdrojů energie
a podobně.
• Následně bude ekocentrum splňovat podmínky osvětového
ekocentra s pořádáním akcí pro veřejnost s vlastní licencí
a samozřejmě eko-výchovné a environmentální vzdělávání pro
mládež, MŠ, ZŠ, SOŠ a pro náš oddíl mladých ochránců přírody Rožmitálská Lvíčata, která zde budou mít svoji klubovnu .
• Ekocentrum pro Vás bude otevřeno každý pátek.
• Úřední hodiny najdete na dveřích ekocentra a ve vitríně
12/12 ZO ČSOP "Střední Brdy" u zdravotního střediska vedle cukrárny.
• A kde ekocentrum najdete? Podbrdské ekocentrum Fabián,
Sladkovského 380, (bývalé zlatnictví), Rožmitál p. Třemšínem
Těšíme se na Vaši návštěvu
a držte nám prosím
v dobrovolné
činnosti, kterou pro Vás konáme.

palce

Za Podbrdské ekocentrum Fabián
Lukáš Tůma, ředitel ekocentra

BŘEZNICKÉ
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INFORMACE Z MESTSKE KNIHOVNY A INFOCENTRA
Pro nadcházející
turistickou
sezónu pHpravila Městská
knihovna
Březnice
pro své návštěvníky
k vypůjčení
nové tematické
"Průvodce
na cesty" Českou republikou. Naleznete zde podrobné
informace
o kultuře, historii, sportovních
aktivitách,
ubytování.
PHbližují bohatou historii, přírodní krásy a architektonické
skvosty. Obsahují přehledné
mapy a plánky měst.
Podhorský Marek - Středočeský
kraj - Benešovsko (Konopiště, Jemniště, Sázava ... ), Berounsko (Karlštejn, Králův
dvůr, Český kras), Kladensko, Kolínsko, Kutnohorsko (Žleby,
Kačina ... ), Mělnicko (Kokořínsko, Veltrusy, ... ), Mladoboleslavsko (Bělá pod Bezdězem, Český ráj, Kosmonosy ), Nymbursko
(Poděbrady ... ), Praha - východ (Lázně Toušeň
), Praha - západ (Okoř, Mníšek pod Brdy, Průhonice, Štěchovice ... ), Rakovnicko (Krakovec, Křivoklátsko, Lány ... ), Příbramsko (Brdy ... )
Podhorský
Marek - Jihočeský
kraj - Strakonicko, Písecko (Orlík, Zvíkov ... ), Táborsko (Kozí hrádek ... ), Prachaticko
(Šumava, Volary, Kvilda, Vimperk ... ), Českokrumlovsko (Kleť,
Zlatá koruna, Kaplice ... ), Českobudějovicko (Hluboká nad VItavou ... ), Jindřichohradecko (Červená Lhota ... )
Podhorský
Marek - Královéhradecký
kraj - Jičínsko
(Prachovské skály, Kost, Libáň ... ), Trutnovsko (pramen Labe,
Pančavský vodopád, Sněžka, Černohorské rašeliniště, Vraní
hory ), Náchodsko (Červený Kostelec, Adršpašsko-teplické
skály ), Královéhradecko, Rychnovsko (Orlické hory, Ríčky,
Častolovice ... )
Podhorský
Marek - Moravskoslezský
kraj - Ostrava,
Bruntálsko (Malá Morávka, Hrubý Jeseník, Karlova Studánka ... ), Opavsko, Karvinsko, Frýdeckomístecko (Moravskoslezské Beskydy, Hukvaldy ... ), Novojičínsko (Poodří...)
Podhorský Marek - Kraj Vysočina - Havlíčkobrodsko (Železné hory ... ), Žďársko (Pernštejn ... ), Třebíčsko (Budišov, Moravské Budějovice ... ), Jihlavsko (Telč ... ), Pelhřimovsko (Červená Řečice ... )
Podhorský Marek - Plzeňský kraj - Tachovsko (Chodová
Planá, Konstantinovy Lázně ... ), Severní Plzeňsko (Plasy, Kožlany ... ), Rokycansko, Jižní Plzeňsko (Kozel...), Klatovsko (Šumava, Rabí, Sušice, Kašperk ... ), Domažlicko (Český les, Klenčí pod
Čechovem ... )
Kolečko Jiří - Karlovarský kraj - Cheb (Františkovy Lázně,
Mariánské Lázně ... ), Sokolovsko (Loket, Svatošské skály, Slavkovský les ... ), Karlovarsko (Krušné hory, Doupovské hory ... )
Pro zájemce o cestování po Evropě máme připraveny nové průvodce z edice "Průvodce na cesty" a "Poznávej svět. Obsahují
základní údaje o zemi, klimatu, cestovních dokladech, clech,
lékařské péči, ubytování, stravování, podrobné mapy, slovníček
nejpoužívanějších výrazů a frází, informace o turistickém zázemí, cykloturistice a kulturním vyžití.
Podhorský Marek - Itálie sever - Údolí Aosty, Piemont, Lombardie, Tridentsko-Horní Adiže, Furlandsko-Julské Benátsko,
Benátsko, Emilia-Romagna, San Marino, Toskánsko, Ligurie
Lečíková Miroslava - Itálie jih - Marche, Umbrie, Abruzzy
a Molise, Lazio, Apulie, Kampánie, Basilicata, Ka1ábrie, Sicílie

ADRESÁŘ

Poláková Adéla - Rakousko - Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Salcbursko, Tyrolsko, Korutany, Štýrsko, Burgenlandsko, Vorarlbersko
Guide Nelles - Řecko - pevnina,
Peloponés - Athény,
Akropolis, Řecká agora, Plaka, pobřeží Attiky, Epidauros, Arkádie, Messenie, Olympia
Návštěvníci březnického Infocentra si mohou vybrat z široké
nabídky cykloturistických a turistických map nejen našeho regionu ale i okolí.
Cykloturistické
mapy: Brdy, Rokycansko,
Strakonicko,
Blatensko;
Střední Povltaví, Orlík, Zvíkov. Turistické
mapy: Střední Povltaví; Brdy, Příbramsko,
Rokycansko;
Okolí Prahy, Brdy, Berounka;
Brdy, Třemšínsko; Brdy,
Rokycansko. Dále nabízíme Průvodce Středočeským krajem, Turistický
průvodce
Příbram
a okolí, auto atlas
Slovenská republika,
malý a velký autoatlas Česká republika, Praha plán města, Praha průvodce městem,
Naučné stezky Jižní Čechy a Šumava, Šumavou na běžkách, Šumavou na horském kole, mapa Památkové rezervace České republiky, mapa Příroda ČR, mapa Hrady a zámky ČR.
V prodeji jsou rovněž tituly knih, které se váží k městu Březnice, jejímu okolí a regionu.
Prácheňský
poklad II. - Pověsti z kraje mezi Třemšínem,
Ostrým a Libínem a Prácheňský
poklad III. (obsahuje pověsti z Březnicka např. Svatá panna v Březnici, Březnický klín,
Lokšanský smrk a jiné) - od Ondřeje Fibicha. Křest těchto dvou
titulů se konal v Městské knihovně a Infocentru.
Nebe studánek I. - Ivana Řandová a Ondřej Fibich, Dvanáct
osudů čtyř staletí - Josef Fryš, LegionáH z Přfbramska JosefVelfl a kolektiv, Starobřeznické
miniaturky
- Ludvík
Fůrst, které sestavil vydal březnický rodák Josef Benda. Březnice v pohledech a fotografiích
I. - Arnošt Fůrst a Jaroslav
Kozlík, Z Čech až na konec světa - František šesták, Toulání po Brdech - Jan Čáka, Zmizelá Vltava - Jan Čáka, Zlato
na Prácheňsku
- Jiří Fróhlich, Přfbramsko na starých pohlednicích - Ludvík Brožek a kolektiv, Toulky kolem Třemšína a Od Blatné k Otavě od Pavla Toufara. Příspěvek
k dějinám Rožmitálska
v období let 1939 - 1948 od Františka Hály, Vánoční pohlednice vyprávějí - Jiří Polák a Pavel
Tregl, Svatá Hora - František Vais a Daniel Doležal.
K dostání jsou VIastivědné sborníky PODBRDSKO (od roku
1994 do roku 2009), které vydává SOA Praha - Státní okresní
archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram.
Také je možno si zakoupit Březnické
noviny, turistickou
známku našeho města a vybrat si některý z upomínkových
předmětů.
V Infocentru získáte informace o našem městě a regionu o kulturních, společenských a sportovních akcích a předprodeji vstupenek, o programu kina, turistice, jízdních řádech. K dispozici
je plánek města a propagační materiál.
Za MěK a Infocentrum KateHna Štěrbová

BŘEZNICE
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Město Březníce, Odbor kultury, sportu a cestovnfhoruchu a Městská knihovna a Infocentrum
připravují k vydání nový ADRESÁŘ MĚSTA BŘEZNICE.
Prosíme všechny úřady, organizace, spolky, sdružení, sportovní kluby, podnikatele,
kteří chtějí zdarma zveřejnit své aktualizované údaje, aby kontaktovali
do 30. záři 2010 Městskou knihovnu a Infocentrum, Náměstí 16, Březnice,
tel. 318 682 453, 318 683 218 • e-mail: infobreznice@volny.czknih.breznice@volny.cz
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MO ČRS Březnice
pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu
a dobré zábavy jubilejní 20-té

Rf)bářSké
••••••
/~)

V

sobotu

záVOdy
1. 5. 2010

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

Petrův

zdarl

MO ČRS Březnice
zve své nejmladší

členy (6 až 15 let)

v doprovodu rodičů na

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybník SÁZKA v Březnici,
a

to v neděli 2. května 2010

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

- 7.30
- 9.00
- 9.30
- 11.00
11.10

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

zdar!

Základní kynologická organizace Březnice pořádá od KVĚTNA2010 VÝCVIKOVÝ KURZPROZAČÁTEČNíKY.
Přijďte se naučit ovládat své "miláčky". Zároveň informujeme zájemce o AGILlTY,že náš klub zahajuje
nově kurz výcviku v této kategorii. Zveme Vás, přijďte mezi nás.
Bližší informace na telefonním čísle 724 841 487 a internetových stránkách http://zko-breznice.wbs.cz
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Poslední víkend v březnu a v průběhu dubna byla zahájena jarní část
mistrovských utkání všech našich mužstev
,,A"mužstvo - I. B třída skupina E

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

~etrovice - Březnice 3:0 (2:0) Brosch, O.
Stemberk, Kudrna,
Březnice - Jesenice 2:3 (0:3) M. Žid, Cibulka - Beneš, Kratochvíl, Hocek,
Sedlec/ Prčice - Březnice 1:1 (0:1) Davídek Češka V.
Březnice - Kostelec u Křížků 1:0 (0:0) Motejzík,
Tabulka po 17. kole
l. Poříčí n. S.
17
2. Petrovice
17
3. Sl. J esenice
17
4. Kostelec u Kř. 17
5. Mníšek p. B.
17
6. Březnice
17
7. Nespeky
17
8. Sedlec/Prčice
17
9. Hostomice
17
10. Podlesí
17
11. Nečín
17
12. Dobříš
17
13. Měchenice
17
14. Maršovice
17

13 O 4
12 2 3
11 3 3
10 4 3
9 O 8
7 4 6
7 2 8
6 5 6
7 1 9
6 3 8
5 3 9
4 310
2411
2 213

48:20
42:19
39:24
51:23
31:34
31:31
31:32
31:32
35:43
21:24
32:39
23:33
17:53
21:46

Rožmitál B
Jince B
Věšín
Bohutín B
Dolní Hbity B
Zduchovice B
Višňová B

11
11
12
12
12
12
12

1
3
5
2
1
2
4

5
4
3
4
4
3
1

5
4
4
6
7
7
7

27:28
25:29
24:25
20:37
21:28
22:37
21:33

16
15
14
14
13
11
7

OP dorostu, skupina A
Březnice - Tochovice 1:4 Petrovic - I. Kub
2, Vítek, Kutil
Pičín - Březnice 4:6 Mrázek 3, Balog - Palivec 3, Petrovic, Choura, Štolba. RO: Buriano

39
38
36
34
27
25
23
23
22
21
18
15
10
8

Tabulka po 10. kole
l. Rožmitál
10
2. Tochovice
10
3. Drahlín
10
4. Dobříš
10
5. Bohutín
9
6. Březnice
10
7. Dolní Hbity
10
8. Pičín
10
9. Višňová
9

8 O
7 2
7 1
7 O
4 2
4 1
1 1
1 1
02

2
1
2
3
3
5
8
8
7

58:13
40:13
36:19
31:15
24:30
43:27
13:48
16:58
5:43

24
23
22
21
14
13
4
4
2

"B" mužstvo - lY.třída, skupina A

OP žáků, skupina A:

Březnice B - Věšín 1:1 (0:1) Petráň p.
Pičín - Březnice B 2:0 (1:0) Rozmajzl 2. RO:
Petrásek.

Kovohutě - Březnice 0:9 střelci nehlášeni
Březnice - Jince 3:1 (0:1) Barek 3 - Janoušek. RO: Hudeček. Diváci: 30.
Rožmitál - Březnice 3:1 J. Kodat, D. Suk z
pk, Pěcha - Barek. RO: Marek.
Březnice - D. Hbity 11:2 (5:1) Váně 4, Barek 4, Ticháček 2, Muzika - Spilková, Novotná

Tabulka po 12. kole
1. Březnice B
12
2. Narysov
12
3. Láz B
12
4. Pičín
12

91
8 1
7 O
7 O

2
3
5
5

32:16
33:15
42:29
24:14

28
25
21
21

Zveme všechny fanoušky kopané na
19. kolo 1.8 třídy skupiny E 2009-2010

SK Březnlce 1918
MFK Dobříš
sobota 1. 5.
neděle 2. 5.

~

OP dorost 1. - 2. 5. Březnlce - volný los
III. třída přípravka - neděle 2. 5. 2010 13.00 a 14.30
FK Příbram C - Březnice
2. 5.
2.5.
1. 5.
2. 5.
1. 5.
1. 5.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Příští víkend

So 8. 5. 17.00 OP dorostu Březnice - Dobříš
So 8.5. 14.45 OP žáci
Březnice - Zduchovice
Ne 9.5. 17.00 IV.třída
Bohutín B - Březnice B
Ne 9.5. 17.00 LB třída
Nečín - Březnice
Ne 9.5. 9.00 a 10.30 III. třída přípravky
Březnice - N. Knín

ti

-~•.......

••
...~~ .•.

1
1
2
1
1
1

1
2
2
4
5
6
O 7
1 8
110
011
111
014
014
O 017

94:9
120:16
125:27
74:25
73:39
51:26
66:31
47:43
18:46
38:75
35:69
16:99
11:110
9:162

46
43
41
34
34
31
30
22
19
15
13
9
9

Nečín - Březnice 2:3 (1:1) a 1:5 (0:0) za hosty Tuháček 5, Burda 2, Muzika
Březnice - Pečice 3:1 (1:0) Tuháček, Muzika,
Hudeček - Rak a 1:2 (1:1) Muzika - Pehe,
Macoun. D. Dušníky - Březnice 2:1 (0:1) Beran, vlastní - Tuháček a 1:6 (1:1) Dražan Tuháček 2, Burda, Hudeček, Chlanda, vlastní
Kovohutě - Březnice 0:0 a 1:1 za hosty Tuháček
Tabulka po 8. kole
l. Bohutín
8 8 O O
26:4 24
44:4 18
2. l.FK Přfbram C 6 6 O O
3. Březnice
8 4 2 2 20:10 14
4. Kovohutě
8 2 3 3 10:12 9
5. D. Dušníky
8 2 3 3 10:16 9
6. Nečín
8 2 O 6 14:29 6
8:19 5
6 1 2 3
7. Pečice
8:46 O
8. Nový Knín
8 O O 8

Sobota 22. 5. 2010 v 17.00 hod.
OP žáci

sobota 22. 5. 14.45h Březnlce - Podlesí

IV.třída

neděle 23. 5. 10.15h Rožmirál B - Březnlce B

OPdorostneděle 23. 5. 10.15h Drahlín - Březnlce
III. třída přípravka - neděle 23. 5. 14.00 a 15.30
Pečice - Březnlce
Zápasy 22. kola: LB třída
Nečín - Nespeky
Dobříš - Podlesí
Hostomice - Pořičí
Kostelec - Měchenice
Prčice - Maršovice
Jesenice - Petrovice

Ne
So
So
So
Ne
Ne

23.5.
22.5.
22.5.
22.5.
23.5.
23.5.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Příští víkend

So
Ne
Ne
Ne
Ne

29.5.
30.5.
30.5.
30.5.
30.5.

O

III. třída přípravek

SK Březnice 1918
SK Mníšek pod Brdy

~

14.45h Tochovlce - Březnlce
17.00h Březnlce B - Narysov

Zápasy 19. kola: LB třída
Maršovice - Nečín
Ne
Měchenice - Petrovice Ne
Pořičí - Jesenice
So
Podlesí - Prčice
Ne
Mníšek - Kostelec
So
Nespeky - Hostomice
So

15
14
13
11
11
10
10
7
6
5
4
3
3

Zveme všechny fanoušky kopané na
22. kolo 1.8 třídy skupiny E 2009-2010

Sobota 1. 5. 2010 v 17.00 hod.
OP žáci
IV.třída

Tabulka po 17. kole
l. Podlesí
17
2. Sp. Příbram B 17
17
3. Březnice
16
4. Rožmitál
17
5. Višňová
6. Trh. Dušnfky
17
17
7. Bohutín
16
8. Jince
17
9. Zduchovice
16
10. Tochovice
16
11. Dolní Hbity
17
12. Obecnice
17
13. Kovohutě
17
14. Pečice

14.45 OP žáci
Višňová - Březnice
10.15 OP dorostu Březnice - Dolní Hbity
17.00 IV.třída
Březnice B - D. Hbity B
17.00 LB třída
Podlesí - Březnice
9.00 a 10.30 III. třída přípravky
Březnice - D. Dušniky

BŘEZNICKÉ

BĚH ROŽMITÁL

BŘEZNICE

V neděli 4. 4. se konal již 54. ročník tradičního silničního běhu na 10 km z Rožmitálu do Březnice. Ze startovních pozic vyběhlo celkem 113 závodníků
nejen
z Březnice, Rožmitálu a okolí. Závodníci byli rozděleni
do 8 kategorií dle věku a pohlaví. Jako první doběhl na
březnický stadion Petr Bureš z Plzně s časem 32,14 a
v kategorii mužů do 39 let obsadil první místo. Následoval ho T. Veber (32,15; Trhanov) a M. Serbessa (32,46;
Týn nad Vltavou). V kategorii mužů nad 70 let běželi 4
závodníci, na stupních vítězů však stanuli J. Hlusička
(48,07; Praha), J. Pudschogl (48,24; Písek) a V Mikoláš
(54,25; Žatec), jejichž výkony může obdivovat leckterý
běžec. Z žen do 39 let si ocenění odnesly M. Petronyuk
(38,58; Praha), A. Piklová (40,45; Větřní) a H. Rabasová (41,57; Rokycany). Z žen nad 40 let si ocenění odnesly všechny tři závodnice - Z. Lukášova
(44,27; Rokycany), S. Řechková (45,20; Příbram)
a M. Podzimková
(57,39; Hvožďany). Zvláštní kategorií byla štafeta, kterou doběhlo družstvo
Štafeta
DD 589 z Rožmitálu.
V rámci běhu proběhl i okresní přebor. Na první příčky
vystoupili J. Dražan (33,37; Rožmitál),
M. Hochmut
/

/
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(34,36; Rožmitál) a P. Švarc (35,03; Příbram). Ceny závodníkům předávala starostka Březnice Jana Krajmerová, místo starosta
František
Pinkava,
prezidentka
SK 1918 Březnice P. Cibulková a radní R. Teska.
Text a foto: Eliška Pinkavová
v

VELKY USPECH BELCICKYCH MAZORETEK
Skupinu Bělčických mažoretek
navštěvují
děvčata
z Bělčic, Březnice, Hvožďan, Lnář a blízkého okolí.
Po skončení plesové sezony, během které jsme svým
vystoupením zahajovaly různé plesy, jsme se 27. 3. 2010

vypravily do Prahy na taneční soutěž o Jarní pohár
"DĚTI V AKCI". V konkurenci 60 týmů z různých regionů ČR jsme se vůbec neztratily.
V kategorii dětí ve věku 7-9 let obsadily malé mažoretky 1. místo. A 1. místo vybojovala i naše starší děvčata
v kategorii 10-14 let.
Pro mažoretky je to velká odměna za náročné tréninky a volný čas, který tomuto koníčku věnují. Velký dík
patří i jejich rodičům a celému organizačnímu týmu, pro
které je to motivace pro další činnost s těmito děvčaty.
L. Peršínová,

E. Hudečková, A. Janotová
vedoucí Bělčických mažoretek

--------------------------_

....

Od září 2010 budou Bělčické mažoretky
otevírat
3. skupinu mažoretek.
Ti, co by měli zájem vidět naši práci, mohou nás
kontaktovat prostřednictvím naší internetové stránky.

www.belcickemazoretky.estranky.cz

------------------------------APRÍLOVÝ SAKO 2010
V sobotu 3. 4. 2010 proběhl ve sportovním centru Vitality první ročník nohejbalového turnaje trojic "Aprílový sako". Turnaje se zúčastnilo jedenáct družstev hrajících převážne krajské soutěže (Dobříš, Milevsko, Štěpánov, Příbram, Blatná, Milín, Zaječov, Třemšín, Liha a
Březnice). Vítězem turnaje se stal tým Zaječova, druhé
místo obsadil Štěpánov a třetí Čajka Liha. Barvy Březnice reprezentovalo mužstvo ve složení: Tomáš Doul, Karel Tetaur a Jan Liebner. Nejlepším hráčem se stal Karel Jonák ze Zaječova.
Za podporu děkujeme firmě Torus Příbram, pivovaru
Herold a sportovnímu centru Vitality.
Jan Liebner

Vítězný tým Zaječov, zleva Karel Jonák, Tomáš Kebrdle, Vladimír Ungr
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IZRAELSKÁ

KRAV MAGA

ČESKÁ

NOVINY

ASOCIACE

KRAVMAGY

A KAPAPU

& TOM

zve všechny zójemce o zójemkyně

V BŘEZNICI

FANTAN

DOBŘlš

starší 15 let no

SEMINÁŘ SEBEOBRANY

Česká asociace Krav Maga a Kapap (ČAKMK), která
zastřešuje pravidelné tréninky izraelských bojových systémů Krav Maga a Kapap ve středočeských školách
v Příbrami, Dobříši a Praze, připravuje na sobotu
15. května seminář systému Krav Maga pro veřejnost
v Březnici. Seminář je určen všem zájemcům o reálnou
sebeobranu z řad veřejnosti starším 15 let. Akce se koná
od 14.00 hod. v aerobním sále březnického fitka Muscle
Factory. Seminář bude trvat 4 hodiny a komplexním způsobem účastníkům představí principy a metody boje
Krav Maga.

KRAV MAGA - KAPAP
Sobota 15.5. 2010: 14.00 - 18.00
v aerobním sále M usc/e Foctory v 8řeznlcf
Cena kurzu: 500 kč za účasníka/účasfnlcl.
t"

cen.}<e proná~m

Kapacita

prostot.

Ulpú~.nJ

akce omezena,

ochranných

hlasl •••

pomirc.k

a

"ybc:n'.nI.

dcufen'htk101O

prosfm na maU: kun.yOspec/alfsta.lnfo

Krav Maga je izraelský bojový systém pro boj zblízka,
který v současné době cvičí armády a policejní sbory
poloviny světa. Pro svojí nekompromisnost a ráznost se
Krav Maga velmi rozšířila a oslovila mnoho cvičenců po
celém světě. Představuje vysoce sofistikovanou reálnou
sebeobranu vhodnou takřka pro každého člověka bez
ohledu na pohlaví, věk či fyzickou zdatnost. Důkazem je
skutečnost, že třeba v příbramské škole cvičí Krav Maga
i 691etý pán, stejně jako 161eté slečny. Proto si přijdte
také zacvičit, vyzkoušet a naučit se něco nového.

Bližší informace a přihlášky k tomuto semináři
směřujte na hlavního instruktora českých škol
Michala Janouška na telefon 605 130 057 nebo
na e-mail kurzy@specialista.info.

Krav Malla Je vysoce účinný Izraelský boJový systém. kl4KÝ se v sovč01nosH učl
v armódóch
a pollceJnlch sborech polovlny světa. Cvičeni J. kle6lni pro feny,
Naučt.
KONTAKT

Stavební spoření Modré pyramidy
•
•
•
•

CENíK

státní podporo až 3 000 Kč
vklady jsou úročeny 2 % ročně
výnosy nepodléhají dani z příjmu
.
vklady jsou ze zákona pojištěny
M~~r.v~~da
až do výše 50 000 EUR
• možnost čerpat výhodný úvěr na bydlení

.A

• v současné době nejvýhodnější
na trhu

se jej pro svou vlastni ochranu

NA Ll!KTORAI

1
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také.

nou ••••• GSM. 80511300117

INZERCE
2400 Kč
1 200 Kč

V

1/4 strany
1/8 strany

BN

600 Kč
300 Kč

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

úrokové sazby

Příjem

inzerce:

REDAKCE

pondělí - pátek

BŘEZNICKÝCH

NOVIN

8.00 -16.00 hod.

Tel. 318683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

Po telefonické dohodě možnost sjednání schůzky s naším

poradcem (poskytnutí finančního poradenství, simulace
financování bydlem)

Bližší informace na tel. čísle 773 041 989
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do Březnický,ch novin
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I

můžete zasílat '~-ri1ailem
na adresu infobreznicé@~olny.cz,
nebo přinést na disketě,',eDFebo řlash disku,

I

naps~no v progr~ll1.u Word

I

I

.

(plSIRO.

I
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I

Cou,rl~r)
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I

do redakce, která sídlívprostorách
Městské knihovny, a Infocentra,
I/Náměstí,,16:Bře;z'nice.
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RADKOVA INZERCE

-,

J

./

.:. STŘÍHÁNÍ PSŮ malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Telefon 606 629 013
.:. Bojíte se ztráty zaměstnání? Zajistěte si další příjem
z domova. Vhodné pro celé rodiny. Telefon 723100371
.:. PRODÁM byt 3 + 1 v Březnici v Ov. Cena 850 000,' Kč.
Telefon 775 194 151
.:. PRONAJMU
garáž u Normy. Telefon 602 460 378
.:. PRODÁM štěňata labradorského retrievra.
Telefon 605 155 383, www.odradeninskehorybnika.wbs.cz
.:. Nebankovní půjčky pro zaměstnance, důchodce Ciinvalidní), OSVČ a matky na MD. Vysoká průchodnost. Bez poplatků za sepsání. Volejte úvěrového poradce: 777 675 049,
723 893 179, 602 608 415 nebo www.pujcime-vam.cz.
Volat od 10 do 18 hodin. Těšíme se na Vás.

BŘEZNICKÉ
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Marie Kováříková
pojišťovací

: JAII

~

poradce Allianz pojišťovny,

: Čiši:ění peří

a.s.

.JA~:

osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

I
I

:
I

38, 262 72 Březnice

Tel. 724 803 045
••••••••••••••••••••••••••••••••

~

Hráčský klub JAN KOTT

~

zve všechny děti i hravé rodiče na

"POHÁDKOVOU

I

Odbornťecf:lnologie,Jcterá
zbavf veškeřiél1 nečistot,

* Pojištění

Rožmitálská

:

I

Vám nabízí

*
*
*
*

www.ianperi.C%

PROCHÁZKUu

I

vašé peří dokonale
bakterii; plfsní a roztočů.

Z Valeho pefí, které Vám kvalitně vyčistíme, ulijeme:
• prošívané přikrývky a polštáře
• dvou deky a spací pytle
Rozměry na pfání zákazníka· velký výběr kvalitní sypkoviny,
prošití do uzavfených obrazců, které znemožňují
pfesypání peN .• Krátné dodacf lhůty

I
I

:
I
I

VÝROBA a PRODEJ:
• 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.

Přijďte s námi oslavit DEN DĚTÍ!
Pohádkové soutěže s Křemílkem a Vochomůrkou,
motýlem Emanuelem, vodníkem, ježibabou ....
ČESKÝ VÝROBCE,

VYRABfME

POUZE Z ATESTOVANÝCH.

KVAUTNfcH

MATERIÁLŮ,

Soutěžící v pohádkových maskách vítáni - odměny.
ADRESA SBĚRf.JV;
..•..
t\.f'.1.
Obuv, Bře~nice 37,'teJ: 318590 448 _..vI.\1J$'~
e-mafl; info@jl\nperi.9~
"ft .••••,.

SOBOTA29. května 2010 od 13 hodin
Stadion SK Březnice 1918
Těšíme se na Vás!

!~~l\
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~~t:;;
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NOVĚ

OTEVŘENÁ

VETERINÁRNí ORDINACE
pro malá zvířata (psy, kočky, drobné savce, ...) v BŘEZNICI
typu rodinného veterinárniho lékaře, v přijemném modernim
prostředí, s velmi dobrým přistrojovým vybavením

AmlVet
MVDr. Michaela Medrová

ul. Dr. Jurenky 200
26272 Březnlce

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Preventivní péče (vakcinace, antiparazitárnl ošetřenl.i.)
Diagnostika a terapeutická péče
Čipováni, vydáváni mezinárodnich
pasů pro zvířata
Zajištěni kompletni laboratorní diagnostiky
(vyšetřeni krve, moči, trusu, mikroskopie, cytologie....)
biochemické i hematologické vyšetření krve na počkání
Chirurgie měkkých tkání
Odstranění zubního kamene ultrazvukem
Sonografické vyšetření
Poradenství v oblasti chovu a výživy malých zvířat
Prodej krmiv, veterinár.diet a chovatelských
potřeb

PO - PÁ8

•• 1,d" hod.

S09

.• 11 hod.

~--------------------------_.

.•
F=~~e~~~~~
g..•.
••.

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 stomlí
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
777942520
info@charita-príbram.cz

mobil:
Ordinačni hodiny:

602 974 277
Po-Pá: 8-11 14-19 (možnost objednáni)

www.charita·pribram.cz
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volby 2010
2B.-29.května

Kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. IVAN FUKSA
Datum

narození:

Současné

1S. 7. 1963

zaměstnání:

Nejvyšší dosažené

Vysoká škola dopravy
postgraduální

na VŠE - veřejné

angličtina,

financí

finance

ruština

www.fuksa.cz

www.ods.cz

praxe:

1992 - 2002 - zástupce
2002 - 2006 - starosta
2007 až doposud
Rodinný

ministra

a spojů

studium

Jazykové znalosti:
Politická

1. náměstek

vzdělání:

starosty

města Příbram

města Příbram

- 1. náměstek

ministra

financí

stav: ženatý, 2 děti

Kdo vyřeší nezaměstnanost?
Hospodářská krize zřejmě pomalu odeznívá, ale s jejími negativními důsledky se budeme
ještě minimálně tento rok potýkat. K nejvážnějším patří nezaměstnanost, která se minulý
rok prudce zvýšila. Výjimku z tohoto trendu nepředstavuje ani Příbramsko.
Okresní míra nezaměstnanosti se blíží jedenácti procentům, což znamená nadprůměrné číslo
nejen v rámci Středočeského kraje, ale také celé republiky. Počet nezaměstnaných se blíží
sedmi tisícům, tedy o 2200 lidí více než ve stejnou dobu minulého roku. Zato volná pracovní
místa ubývají. Jejich počet se snížil asi o sto oproti předchozímu měsíci a o dvě stovky oproti
předchozímu roku. Na jednu volnou pozici v okrese Příbram tak průměrné připadá 25
zájemců.
Velké rozdíly lze zaznamenat i v rámci Příbramska. V některých obcích hledá práci skoro
každý čtvrtý práceschopný občan, např. v Kozárovicích či Milešově, každý pátý pak v obcích
Bohostice nebo Vranovice. Obecně se dá říci, že nejvíce je postiženo okolí Příbrami a
Rožmitálsko asi se 13 % nezaměstnaných, poněkud lépe jsou na tom na Sedlčansku a
Dobříšsku. Jako všude jinde, nejvíce jsou ohroženi lidé v předdůchodovém věku, ženy po
rodičovské dovolené, absolventi a nekvalifikovaní uchazeči.
Situace je tedy vážná a občané očekávají od místních politiků pomoc a podporu. Musíme si
však uvědomit, že vláda v naší malé otevřené ekonomice nemá sílu a ani prostředky
nezaměstnanost vyřešit. Ovlivňuje ji totiž především zahraniční poptávka po našich
výrobcích. Pokud někteří populisté tvrdí opak, otevřeně lžou. Stát může pouze zajistit
nezaměstnaným prostředky k přežití, zprostředkovat rekvalifikaci a pomoci s návratem na trh
práce.
Co se týče tvorby nových pracovních míst, iniciativa musí vycházet hlavně od soukromého
sektoru, tj. podniků, živnostníků a samotných nezaměstnaných. Stát může jejich iniciativu
podporovat určitými stimuly, jako jsou daňové úlevy, výhodnější půjčky, pojištění a garance.
Zde se můj postoj zásadně liší od názoru sociálních demokratů a komunistů, podle kterých má
stát více zdanit pracovní úsilí a výsledek hospodářské činnosti a vybranou daň pak použít na
vyšší státní výdaje. Ještě horší je, když se tak děje na dluh. Státu potom půjčí banky a jiné
finanční ústavy, která budou mít o to méně prostředků na financování provozu a investic
podniků. To následně vede k růstu nezaměstnanosti, tedy ke zcela opačnému efektu.
Prostředky raději ponechme tam, kde vznikají, a podporujme podniky a živnostníky v tvorbě
pracovních míst. ODS pro ně například navrhuje slevy na sociálním pojištění, pokud vytvoří
nové pracovní místo na dobu neurčitou pro nezaměstnaného, absolventa nebo rodiče po
skončení rodičovské, dostane najeden rok slevu 3600 Kč na sociálním pojištění. Stát za něj
na dva roky převezme garanci výplaty 75 % případného odstupného s měsíční výpovědní
lhůtou. Podle tohoto návrhu by stát také ulevil firmám na sociálním pojištění 7 200 Kč ročně
za každý částečný úvazek pro lidi starší 55 let, rodiče s dětmi do 12 let, absolventy, zdravotně
postižené nebo pro pečující o handicapované.
Naše návrhy nezvýší státní dluh, protože určitou ztrátu na pojistném bude kompenzovat
úspora na podpoře v nezaměstnanosti
a sociálních dávkách. Zároveň nebudeme
diskriminovat žádné odvětví, ani omezovat zdravou hospodářskou soutěž vyššími daněmi.
Ing. Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí,
číslo 4. na kandidátce středočeské ODS do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

POZOR!
Již brzy velký rozhovor s IVANEM FUKSOU

na www.fuksa.cz!

Také už vás stejně jako
Václava Dobráka
nebaví dotovat povaleče?
Nevolte ČSSD!

Volte ODS!
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SLUŽBY A MECHANIZACE
,

Fa. JOSEF MAZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce / pomocí všech
typů rypadel - otočná kolová, pásová, kráčivá
a rypadlo nakladače.
ČESKÁ BETONÁRNA

•
•
•
•

BEZ ZAHRANIČNíHO

- provádění drobných stavebních prací / opravy a výstavby
inženýrských sítí,
- komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltová ní, odvodnění
a drenáže atd.
- kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
- pronájem o odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
- hutnící technika (pěch, deska, váleček)
- čištění a odbahňování vodních toků a rybníků
- doprava všech sypkých materiálů J4 mJ/20 t
- prodej písků a drtí
- strojní bourací práce a demolice
- přibližování a odvoz dřeva
• zdvihací práce
- vrtání otv~rů na sloupky oplocení

KAPITÁLU

transportbeton
průmyslové podlahy
čerpání betonu
písek a drtě
do betonu

cenlflkoV8oé betooárov

Mačkov

kapacita vlastních domíchávačů:

Blablá

a

40 m3

provozni doba:

pondělí-sobota

dispečink:

provozovna MAČKOV
Mačkov 63,38801 Blatná

tel.lfax:

383423577
603242710

jednatel:
alfabeton@volny.cz

7-16 hod.

'MNW. alfabeton. cz

dispečer:

603116284
SVEJNOHA

v

BREZNICE
•
•
•
•
•
•

774 946 394,
Te!./fax:
318 683 827
E-mail:
josef.mazdra@seznam.cz

•..........................

v

AUTO

Mobil:

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

·

-.-

: Letní dětský tábor :
:
SOPTÍX
:
•
•
:
•
•

·
•

:
_

-•

••

Místo konání:

I
I

HVOŽĎANY

I

:

Termín konání:

:

:

18.7.-31.7.

:

•

•

2010

•

SNADNO A RYCHLE!

:

Cena:

:

3 000,-

-

Registry, příjmy,
exekuce neřešíme!

•
•:
•

Telefon 777 336 705

o

v

PUJCKY

Volejte
+420 606 234 346

•

PS Soptík pořádá již 19. ročník
stanového tábora pro žáky
základní školy

•

•

•

•
:

••
•

•
•
•

•
•
:
I

KONTAKT:

Hana Jindřichová - tel. 724 171 977
hanajindrichova@seznam.cz

•
:

•
•
•••••••••••••••••••••••••••••
Na nové účastníky

se těší zkušený kolektl».
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ANLUX TWW s.r.o., 262 81 Tochovice 170, e-mail: info@anluxtww.cz
tel: 3186828 55, 775682855,
fax: 318682895,
3186829 17
OKNA, dveře, vrata, parapety,

okenice, rolety, žaluzie, sítě proti hmyzu, mříže
Nabízíme moderní dřevěná a dřevohliníková
okna zasklená
dvojsklem
nebo trojsklem
(stavební hloubka 68mm až 120mm) s životností
několika násobně
delší než u plastových
výrobků. Všechny naše výrobky splňují normy
pro přidělení dotace na výměnu oken (zákazník
dodá projektovou
dokumentaci
a my se
postaráme o zbytek, ZDARMA provedeme
předběžný výpočet).

PROCES
ZELENÁ ÚSPORÁM
VAŠE DOTACE - 650 až 850,- Kč x 1m2 obytné plochy

Příklad: běžný dům s podkrovím 200m2 x 650,- Kč (úspora 20%)) = 130.000,- Kč dotace
'\tf

r

DO KONCE BREZNA 2010 PLAT!:
•
•
•
•
•

Zimní sleva (nejnižší ceny v roce) - až 35% slevy dle modelu oken
Zdarma-lepší izolace skla (2skla Ug = 1,0; 3skla Ug = 0,5 W/m2.K)
K dotacím na m2 obytné plochy ještě dotace na tepelný audit a
případně na vypracování projektové dokumentace (nesouhlasí-li)
Zvýhodněná akce na profil IV84 s izolačním trojsklem
ZDARMA předběžný výpočet

Neváhejte nás kontaktovat a s minimálními náklady
tak ušetřit velké výdaje za energie v budoucnosti!

"fffo

www.anluxtww.CZ
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RUDOLF VANĚK

OPRAVY

PRODEJ Leo televizorů

myček, sušiček,
praček všech

• odvoz, nastavení, úprava antén
• prodej SD + HD satelitních kompletů
sestavených dle přání
• prodej Set Top Boxů
• aktivace placených programů

.•..

Jan HOSNA

Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač!

tel. 318 634 qlq
737 844 61l

Telefon: 318 665 296, 602 482 114

v

,

,

v

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

značek

Po - Pá 8.00-17.00 bod. 808.30 - 11.30 bod.

Nepřetržitá
služba
24 hod. denně, 7 dní v týdnu
vč. svátků na tel. číslech: 383422464, 603 512 653,
604 213 930, 775 968 082

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

Nový sklad v Březnici
"

VODA - TOPENI

- PLYN

Náměstí č. p. 14 (u pošty)
Kompletní materiál pro rozvod vody, topení,
plynu, WC, umyvadla, baterie,
bojlery, čerpadla atd.
Nabízíme dodání materiálu i včetně montáže.
Cenová nabídka
i doprava
zdarma.
telefon: 725 298 894, 733 650 919
e-mail: petr.motejzik@seznam.cz

Malá rodinná farma Sovaro Nestraiovlce
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

www.sovaro.cz

Areál Na statku Březnice
Objednávky 777 271 334

e-

6

"r;

ff !lJ.M§@$UíMUC~M[ijJ

MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO
Prodej solární kosmetiky

FijiBlend

Otevřeno Po-Pá od 12:00 do 17:00

Maximální průchodnost
ImII
••• , Zdarma III
.::I,.lZeOl
...
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Chraňte své oči před sřunceml
pohodlná, elegantní a účinná ochrana zdravého zraku
SAMOZABARVOVACÍČOČKY
tmavé venku, čiré uvnitř

Oční optika

Oční optika

ve zdravotním středisku
u autobusového nádraží

Městské zdravotnické zařízení

Rožmitál pod Třemšínem

Březnice

ul. Komenského 646
tel: 604/107660

Sadová 618
tel: 604/107660

Oční optika

26195

tel: 604/107660

otevírací doba:

otevírací doba:

PO

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
ÚT,ST,ČT 8.00 - 12.00
12.30 - 15.00
PÁ
8.00 -12.00
13.00 - 17.00

80

L

PO 7.00 - 15.00

otevírací doba:

ÚT
ST
ČT
PÁ

PO 8.00 - 12.00
13.00 - 16.30

PÁ 8.00 -12.00
13·00 - 15.30

na objednání
(možnost měření)

PAT ECH
PŮJČOVNA

Oblastní nemocnice
Podbrdská 269
PříbramV

7.00
7.00
7.00
7.00

- 15.00
- 15.00
- 15.00
-13.00

t'dJ

PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS

STAVEBNíCH STROJŮ, STAVEBNíHO NÁŘADí
?:4áa.
//~

OD 1.2.2010 VÝROBA HYDRAULICKÝCH

PRODEJ OLEJŮ Shell
LlPATECH s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)
26242 Rožmitál p.
Jeníček Pavel +420 721 658 232

rr.

HADIC NA ZAKÁZKU

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

800213216
www.lipatech.cz.info@lipatech.cz

LlPATECH

s. r. O., Osníce 1 (areál

stavebnín)
25242 Jesenlce u Prahy
+420241 410941
u'covna@/i latech.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY

KINO BŘEZNICE

•

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ

~

2. 5. neděle v 18 hodin

19. 5. středa v 18 hodin

2012

DVOJKA

Film Kanada/USA 2009
Před mnoha staletími nám Mayové zanechali
kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem
toho, co se odehraje. V roce 2012 zjistíme pravdu
- varováni jsme byli. Americký katastrofický film
od autora filmů Den nezávislosti a Den poté.
Režie: Roland Emmerich
Hrají: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda
Peet, WoodyHarrelson, Oliver Platta a další
Vstupné 53 Kč - 158minut _ Přístupno od 12 let

Film ČR 2009
Veronika a Michal jsou spolu už pět let, měli by
se znát a vědět, zda má jejich vztah smysl, ale
opak je pravdou. Během této nízkorozpočtové
road movie prochází proměnou nejenom oba
aktéři, ale především jejich vztah.
Režie: Jaroslav Fuit
Hrají: Jakub Wagner, Kristýna Fuit-Nováková,
David Máj
Vstupné 42 Kč - 89 minut - Přístupno od 12 let

Film ČR 2010
Nová česká komedie na motivy knižní předlohy
Miroslava Švandrlíka. Příběh mladého lékaře,
který se rozhodne radikálně změnit svůj život odjet do Afriky.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl,
Alžběta Stanková, Miroslav Vladyka a další
Vstupné 44 Kč - 102minut - Přístupno

9. 5. neděle v 18 hodin

NINE
Film USA 2009
Filmová verze proslulého broadwayského muzikálu od autora slavného Chicaga. Guido, slavný
režisér, bojuje s krizí středního věku a zjišťuje,
že ho ovlivňuje příliš mnoho žen - matka, milenka, múza, kostýmní výtvarnice ...
Režie: Rob Marshall
Hrají: Daniel Day-Lewis, Sophia Loren, Nicol
Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz a další
Vstupné 49 Kč - 120minut - Přístupno od 12 let

12. 5. středa v 18 hodin

PROKLETÝ OSTROV
Film USA 2010
Izolovaný ostrov uprostřed oceánu, na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro nejtěžší
případy a jedna pacientka, která zmizela. Detektivy Danielse a Auleho přivádí na prokletý
ostrov právě pátrání po této šílené vražedkyni.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben
Kingsley a další
Vstupné 49 Kč - 138minut - Přístupno od 15 let

16. 5. neděle v 18 hodin

MILENCI
Film USA 2008
Romantické drama z brooklynské Brighton Beach vypráví příběh Leonarda, který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací žít k rodičům, kde v krátké době potká dvě zcela odlišné
ženy.
Režie: James Gray
Hrají: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Isabella Rossellini a další
Vstupné 44 Kč - 106minut - Přístupno

č.

hraje Rožmitálská Venkovanka
Náměstí
- 10.00 hod.

5. 5. Slavnostní kladení věnců
Březnický

hřbitov

- 17.00 hod.

18. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Vinárna

KD - 16.30 hod.

21. 5. Muzejní noc
nádvoří

Konventu

- 21.00 hod.

21. 5. Oldies

23. 5. neděle v 18 hodin

KD - 21.00 hod.

29. 5. Radůza

Filmový klub "Zlatá šedesátá"

KD - 18.00 hod.

ADELHEID
Film československo 1969
Do pohraniční vesnice na podzim roku 1945 přijíždí jako národní správce konfiskovaného majetku Viktor Chotovický, poručík čs. zahraniční
armády. Přebírá vydrancovaný statek a na domácí práce je mu přidělena dcera bývalého majitele Adelheid.
Režie: František Vláčil
Hrají: Petr Čepek, Emma Černá, Jan Vostrčil,
Pavel Landovský, JosefSomr, Jana Krupičková
a další
Vstupné 42 Kč - 99 minut - Přístupno od 12 let

26. 5. středa v 18 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ
BLESKU
Film USA 2010
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To
je ale to nejmenší, co mu dělá starosti. Zdá se,
že se antičtí bohové z bájného Olympu rozhodli
sestoupit ze svých trůnů. Percy je napůl člověk a
napůl bůh, teď se ukáže, jestli je také hrdina.
Režie: Chris Columbus
Hrají: Logan Lerman, Urna Thurman, Pierce
Brosnan, Sean Bean a další
Vstupné 44 Kč - 118minut - Přístupno

30. 5. neděle v 18 hodin

STMÍVÁNÍ (TWlLIGHT)
Film USA 2008
Adaptace první z knih upírské romantické série.
Bella byla vždy trochu jiná. Na první hodině
v nové škole si k ní přisedne tajemný a okouzlující kluk, který je taky trochu jiný - není to
úplně obyčejný kluk ...
Režie: Catherine Hardwick
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner a další
Vstupné 44 Kč - 120minut - Přístupno od 12 let

Dětské představení:
5. 5. středa 9.00 hod.

1,-

ZÁMEK Březníce
Kulturní

Kč

program

KVĚTEN 2010
Zámek Bieznice
otevřen denně mimo pondělí
od 9 do 16 hod.
Galerie L. Kuby otevřena denně mimo
pondělí od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci květnu otevřena do 9. 5.
o víkendech od 11 do 17 hod.;
od 11. 5. otevřeno denně,
mimo pondělí, od 10 do 18 hodin.
Mimořádné prohlídky:
sobota 22. a 29. 5. od 11 a 15 hod.
v rámci cyklu oživlé památky
"S kastelánem
do sklepa a na půdu"kam noha návštěvníka ještě nevkročila
Beseda:
pátek 21. 5., hudební sál, od 19 h.
Večer na zámku s Doc, MUDr. Jiřím
Motáněm,
CSc., pořádá o.s. Bozeň Spolek rodáků a přátel Březnice ve
spolupráci se správou st. zámku Březnice
Koncert:
sobota 8. 5., hudební sál od 19 hod.
JANÁČKOVO TRIO
koncert Březnických hudebních večerů
M. Janáčková - klavír, M. Novák violoncello, J. Pospíchal - housle
Připravujeme:
So 12. 6.od 19.00 hod.
klavírní dvojkoncert
DUO PIANO UNISON - USA
Du Huang, Xiao Hu - klavír
Pá 18. 6. od 19.00 hod.
v rámci cyklu oživlé památky
Beseda s prof. Václavem Větvičkou
na téma zámecký park v Březnici
So 26. 6., synagoga Březnice od 19.30 hod.
koncert židovské hudby
ŠARBILACH
Těšíme

Konec kouzelnlka Uhahuly

Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek
a to na základězákona ČNR
241/1992 Sb., o státním fondu na podporua rozvojkinematografie.

AKCE

1. 5. Koncert pod Májkou

5. 5. středa v 18 hodin

DOKTORo OD JEZERA
HROCHU

5/2010

i

se na Vaši

návštěvu.

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel, fax.: 318682179, e-rnail:breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz
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