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OPĚT NÁMĚSTÍ
O březnickém náměstí, ale ne o revitalizaci centrální části
města, se v poslední době vedou četné diskuse.
Projektanti vytvořili návrh, který kromě urbanistického členění řeší i zaměření území, parkování v prostorách náměstí, vybudovaní pěší komunikace, návrh a umístění mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, informační systém), návrh typu a umístění
veřejného osvětlení, návrh zeleně, návrh odvodnění, inženýrskou činnost při vyřízení územního rozhodnutí a výsledný výkaz výměr a položkový rozpočet díla.
Ten byl veřejnosti představen a občany, kteří se podepsali
pod petici, odmítnut. Dále proběhla dvě jednání se zástupci
petičního výboru – Jiřím Beranem, Jaroslavem Žákem a Jiřím
Krůtou. O první schůzce jsem vás informovala, na druhé bylo
diskutováno o návrhu číslo dvě. Ovšem změny, které podpořili
zástupci petice zase nebyly zcela přijatelné pro druhou stranu.
Z jednání vyplynul závěr, že se účastníci neshodli na funkčním
uspořádání náměstí.
Vzhledem k tomu, že k návrhu č.1 byla všechna stanoviska
dotčených orgánů kladná, bylo 21. dubna zahájeno územní řízení oznámením na úřední i elektronické desce města. Schůzka pozvaných se pak koná 25. května v 9 hodin před městským
úřadem. Do té doby musí být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti, jinak se k nim nepřihlíží.
To znamená, kdokoliv z občanů může podat námitku
proti zahájenému řízení.
Účastníci také mohou po celou dobu, tedy od zveřejnění
oznámení až do květnového jednání, nahlížet do podkladů, které jsou uloženy na stavebním úřadě. Do doby uzávěrky Březnických novin se přišli podívat, či zeptat dva občané, námitka také
žádná nepřišla.
Přesto zastupitelé na květnovém zasedání obdrželi list petičního výboru, který ostře kritizuje jejich postoj k plánované
revitalizaci.
Vážím si aktivity „signatářů”, ale musím upřesnit některé
informace z dopisu, protože jsou neověřené a nepravdivé.
Prošla jsem si důkladně projekt, ale například zmínku o vydláždění celého náměstí malinkými kostkami jsem neobjevila. Budou použity pouze na rozčlenění plochy. Naopak, pokud
se záměr zrealizuje, využije stavební firma v co největší míře
stávající materiál.
Zastupitelé prý zvedají ruku pro vše, co přijde na zastupitelstvu na přetřes. Ale jak tohle tvůrci dopisu vědí, když na veřejná jednání nechodí?
Tak bych mohla polemizovat o textu i v dalších odstavcích
článku, ale....
Přes všechny neshody se však na jednom faktu sjednotíme.
Úprava náměstí – varianty jedna, dvě a možná budou i další,
je nutná. Ne tedy pouze proto, že existuje finanční podpora
z dotací, ale že to současný stav vyžaduje. Centrum vylepšuje
Příbram i Sedlčany. Získaly část potřebných peněz. Problém je,
že ty evropské ubývají, takže například v Regionálním operačním programu na revitalizace je v současné době 120 milionu
a lepší už to nebude. Maximální výše dotace na jednu žádost
činí 15 milionu (v počátku období nebyla suma regulována
(pokračování na str. 2)
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na ZÁMKU
a v SYNAGOZE
12. června
Klavírní dvojkoncert
DUO PIANO UNISON – USA
Koncert Březnických hudebních večerů
Du Huang, Xiao Hu – klavír
Hudební sál březnického zámku
od 19 hodin

18. června
Beseda
s prof. VÁCLAVEM VĚTVIČKOU
V rámci cyklu Oživlé památky –
téma „Zámecký park v Březnici“
Hudební sál březnického zámku
od 19 hodin

26. června
ŠARBILACH – Koncert židovské hudby
z cyklu Březnických hudebních večerů
Březnická synagoga od 19.30 hodin
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OPĚT NÁMĚSTÍ
(dokončení ze str. 1)

a podpora činila 92,5 a pak 80 procent). V případě našeho záměru jsou celkové náklady 31 milionů 187 tisíc. Upozorňuji, že
nejde pouze o náměstí, ale i řešení osvětlení, ploch a zeleně
V Lokšanech, V Koleji a před kulturním domem.
Pokud tady město podá žádost a peníze získá, uhradí
z rozpočtu více jak polovinu. V budoucnu však budou opravy
probíhat zcela v režii obce.
Te si mnozí řeknete a kde vezmeme těch dalších 16 milionů?
Jistě by Březnice využila dofinancování z úvěru, protože dluhová služba je v současné době příznivá, pouze 4 procenta.
Zatím ke konci roku na účtu města vždy zbylo několik milionů, i když se ostatní obce potýkají s nedostatkem peněz v obecních pokladnách. Takže zase nejsme tak špatní hospodáři.
V době, kdy tento článek píšu ještě nevím, jak řízení dopadne a ani jaké budou další postupy.
Děkuji však všem občanům i zastupitelům, kteří mají snahu
věci řešit.
Jana Krajmerová, starostka

17 členné zastupitelstvo pro další
volební období
Přestože termín komunálních voleb ještě není znám, zastupitelé se již tímto tématem zabývali na květnovém zasedání.
Zákon o obcích totiž říká, že nejpozději 85 dnů přede dnem
konání voleb do zastupitelstev musí být určen počet zastupitelů pro další volební etapu. Množství není náhodné, ale je dáno
předpisem podle počtu obyvatel. Březnice tak může mít 11 až
25 členů. Pro další volební období jich bylo odsouhlaseno 17,
tedy o dva méně, než je současný stav.

O čem jednali zastupitelé v květnu
Schválili čerpání rezervních fondů obou mateřských škol.
Ty budou z uspořených peněz provádět drobné stavební opravy
budov i úpravy školních zahrad.
Několik bodů opět řešilo prodej pozemků. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl městu k odkoupení
parcely na Xaverově a v Dobré Vodě. Březnice má o tuto půdu
zájem pouze v případě bezúplatného převodu.
Zastupitelstvo neschválilo prodej části cesty v Boru. Ta sice
protíná soukromé pozemky, v současné době není využívaná,
ale stále je vedena na katastru jako přístup na okolní parcely.
Žadatelům je nabídnut nájemní vztah na tuto půdu. Nebyl
podpořen ani prodej zhruba 42 metrů čtverečních v ulici Za
Sokolovnou.
Naopak byl schválen prodej 84 metrů čtverečních za celkovou sumu 8 400 korun J. Z. v Boru. Jde o dořešení vlastnických
vztahů pod hospodářskou budovou.
Také město nakupovalo. Za 15 tisíc 500 korun získalo od
Z. H. 31 metrů čtverečních vedle kulturního domu. Tato část
parcely je nutná pro přístup k budově i vstup do prostor
z bočního vchodu. Nachází se zde i věcné břemeno kanalizace,
která vede od domu s chráněnými byty.
O dalších 9 477 metrů čtverečních projevila zájem realitní
kancelář Orange Construction, která zastupuje společnost Horse Journey. Tedy společnost, jež získala objekt bývalých kasáren
v Dobré Vodě. Na účet města již přibyly 4 miliony 508 tisíc
korun. Zastupitelé zatím prodej neodsouhlasili, přestože se jedná o nepotřebnou louku směrem k řece, částečně v záplavové
oblasti. Důvodem byla nabízená cena, 10 korun za každý metr.
Zásady prodeje pozemků neumožňují za tuto sumu prodávat.
Město se však nebrání uzavřít se společností nájemní vztah,
aby mohla využívat parcelu ke svému záměru.
A na co budou využity již zmíněné miliony? Na rekonstrukci
sociálního zařízení na základní škole.
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Na Operační program životního prostředí byla odevzdaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci obou
poliklinik, jejich centrálního zdroje topení i úpravy topného kanálu. Celkové způsobilé výdaje činí zhruba 16 milionů korun.
Tato suma je tak vysoká, protože se do ní započítávají například i úspory za snížení energie za 5 leté monitorovací období
a samozřejmě i náklady spojené s přípravou projektu, (zadávací
dokumentace, energetický audit, technický dozor, autorský dozor). Pokud město uspěje, zaplatí ze svého rozpočtu necelých
3,8 milionu, ostatní peníze budou dotační.
Obě budovy by měly projít těmito úpravami – vymění se
okna, na staré poliklinice střecha, zateplí se obvodové zdivo,
kotel na koks bude nahrazen kotlem na biomasu, v tomto případě na peletky. Rekonstrukcí projde i topná soustava a teplovodní kanál. Za dotační peníze budou částečně provedeny i stavební úpravy hasičárny (zateplení, výměna vrat) a tím se ušetří
peníze, které by město na přístavbu potřebovalo. Informaci,
zda Březnice uspěla, získáme zhruba za 4 měsíce.

Rada schválila ceny parkovacích průkazů
Platnost parkovacích průkazů je od 1. 6. 2010 do
31. 5. 2011.
Občané s trvalým pobytem na území města a pravidelně dojíždějící zaměstnanci města a zřízených příspěvkových organizací zaplatí za toto období 240 korun.
Podnikatelské a ostatní, to znamená ti, co nemají v Březnici
a jejích částech trvalý pobyt, zaplatí 500 korun.
Nově je schválen měsíční parkovací průkaz (platnost 1 měsíc
od data vystavení) za 100 korun.
Pokud se občan přihlásí k trvalému pobytu v průběhu roku,
může si zakoupit parkovačenku na zbývající počet měsíců
za poměrnou část roční ceny do konce období platnosti.
Jana Krajmerová, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Obec Tochovice děkuje panu Ing. Jaroslavu Hlaváčovi
a firmě Dřevospol s.r.o za finanční příspěvky, které
poskytli na opravu kaple Sv. Anny v Tochovicích.

Březnický kostel

Foto Karel Vilikovský
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI BŘEZEN A DUBEN
Jak je již zvykem, chtěl bych Vás, milí spoluobčané, na tomto místě Březnických novin,
seznámit s činností městských strážníků za uplynuté dva měsíce.
Nejprve mi dovolte, abych navázal na
čísla, která jsme měli k dispozici za prvé
dva měsíce tohoto roku. Jedná se o rychlostní měření pro jednotlivé směry provozu:

Lokalita Březnice 1 = provoz v ulici Rožmitálská u Základní školy Březnice; Lokalita Březnice 2 = provoz v ulici Počapská; Lokalita Březnice 3 = provoz v ulici Tochovická.

do nerovnoměrné pracovní doby, kdy se snažíme zabezpečit
maximum kulturních a společenských akcí ve městě v rozsahu
vymezeném zákonem ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve
znění pozdějších předpisů v rámci působnosti města podle § 35
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Kontakt na jednotlivé členy
městské policie naleznete na webových stránkách města.
V případě, že jsou strážníci nedostupní a celá záležitost nesnese odkladu, tak můžete využít bezplatné linky 158 a využít tak
pomoc Policie ČR.
K vlastní činnosti.
Při kontrolách porušování obecně závazných vyhlášek města
Městská policie Březnice vybrala na pokutách za dané období
další 3 300,- Kč, sepsala 25 úředních záznamů, za stánkový
prodej vyinkasovala 5 000,- Kč a doručila 504 korespondencí
města.
Nad rámec běžné činnosti Městská policie Březnice pomáhala při zabezpečení tradičního běhu Rožmitál – Březnice, zvýšenou ostrahou kontrolovala osoby a pořádek ve městě při pořádaných tanečních zábavách, zahájení fotbalové sezony, májových
oslavách .... Strážníci městské policie se také zapojili do dobrovolného dárcovství krve a výcviku sebeobrany.
Nyní alespoň dva konkrétní případy, kdy Městská policie
Březnice zasahovala.
Dne 25. 3. 2010 byl zcizen mladistvými pachateli F. Š. a T. H.
ocelový materiál ze zahrady pana J. H. Materiál (plechy a kuna)
byl nalezen ve sběrných surovinách. Usvědčení pachatelé byli
předáni rodičům a materiál se vrátil poškozenému.

Jak sami vidíte, přestože je řidič upozorněn na překročení
rychlosti, tak dodržování zákona moc nerespektuje, proto jsme
v rámci prevence neupustili od měření rychlosti radarem a na
pokutách jsme celkem vybrali v hotovosti za měsíc březen
8 500,- Kč a za duben 7 000,- Kč. Zarážející na tom je, že na
úsek, kde se provádí měření rychlosti jsou řidiči upozorněni
dopravním značením a přesto rychlost nedodržují.
Dříve než Vás budu informovat o činnosti za dané období,
tak mi dovolte reagovat na některé dotazy a názory, se kterými
se v poslední době setkávám. Např. špatná dostupnost strážníků Městské policie Březnice – je dána stanoveným počtem
4 strážníků s daným časovým fondem na jednotlivý měsíc dle
zákoníku práce. Jednotlivé směny jsou rozložené

Dne 16. 4. 2010 byl zjištěn štiplavý zápach kouře, valící se
kouř ze střechy stodoly v Blatenské ulici. Po ohledání místa
činu bylo zjištěno pálení kabelů o celkovém množství cca 3 kg.
Celý případ byl předán přestupkové komisi na MěÚ.
Tímto stručným přehledem jsem Vás chtěl seznámit s prací
městské policie za uplynulé období. Závěrem bych Vás chtěl informovat o tom, že končí platnost parkovacích průkazů na Náměstí. Nové parkovací průkazy si můžete pořídit na finančním
odboru MěÚ, jejich platnost je až do 31. 5. 2011. Zakoupením
průkazu předejdete mnohdy zbytečným nedorozuměním při
kontrolách městskou policií, která má seznam držitelů k dispozici.
Za Městskou policii Březnice informoval
František Pinkava
místostarosta města, velitel MěP

Také v Březnici proběhly 28. a 29. května 2010 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Foto Městská knihovna
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O T E V Ř E N Ý D O P I S PETIČNÍHO VÝBORU
ZASTUPITELŮM MĚSTA BŘEZNICE
Vážení zastupitelé!
Čtenář posledního (květnového)
čísla Březnických novin se možná
těšil na to, co nového se o Náměstí
dozví. Paní starostka na první straně našich novin zmínila, že se 31. 3.
2010 konalo setkání projektantů,
zastupitelů a petičního výboru. Na
tomto jednání vznikl návrh alternativního řešení, který tam předložil
náš petiční výbor. Tento návrh vychází ze stávajícího rozvržení ploch
náměstí a odpovídá požadavku petice, jímž je to, aby dosavadní charakter Náměstí zůstal zachován. Tento
návrh se pak objevil na 6. straně
Březnických novin, ale bez popisu a
v nezřetelném provedení. Podle tohoto návrhu předloženého petičním výborem by před kostelem, před poštou
a před radnicí měly zůstat zóny se
zelení a lavičkami. Mezi nimi by
byly dvě plochy nestejné velikosti
pro parkování, trhy a kulturní akce.
Kašna by zůstala na svém nynějším
místě.
(Pro čtenáře Březnických novin
nákres návrhu připojujeme k tomuto článku a je označen jako Návrh
petičního výboru.)
Projektanti Ing. D. Tunkl a Ing.
Y. Kovaříková popsali na straně 6
a 7 Březnických novin své úmysly,
ale bez doprovodného obrázku a tak
si čtenář musí o jejich úmyslech
udělat představu sám. Náměstí by
podle nich mělo mít rozsáhlou pěší
zónu táhnoucí se od kostela až před
radnici, kterážto pěší zóna bude obehnána kolem dokola sloupky a před
poštou vznikne parkoviště, kašna
bude nově stát před radnicí. Znovu
nutno upozornit, že schéma na šesté
straně se k článku projektantů nevztahuje. (Pro čtenáře Březnických
novin nákres tohoto návrhu rovněž
připojujeme k tomuto článku a je
označen jako Návrh Rota Group.)
Slibovaná bezbariérovost znamená, že celá plocha Náměstí bude
srovnaná do roviny a nově vydláždě-

ná malinkatými kostičkami (5 x 5 x
5 cm).
Z projektu Ing. arch. Josefa Kittricha a Ing. Josefa Hrubého nezůstane kámen na kameni!
To je velmi špatnou vizitkou nejen
zmíněných projektantů, ale také
Vás, našich radních. Jistě ne každý
musí znát podrobně nedávnou historii Březnice (Náměstí v této podobě
vzniklo v roce 1937) a ne každý
musí znát významné české architekty, mezi které Ing. arch. Josef Kittrich a Ing. Josef Hrubý patří, ale
jakmile jednou tyto skutečnosti vyjdou najevo, mělo by to vést ke zcela
zásadní změně pohledu na současnou podobu Náměstí. To ovšem projektanti a bohužel i Vy, naši zastupitelé, zcela ignorujete! Zdá se, že Vy,
naši zastupitelé, v poslední době
hromadně zvedáte ruku pro vše, co
přijde na zastupitelstvu na přetřes,
až příliš snadno.
Projekt Ing. Davida Tunkla a Ing.
Yvony Kovaříkové vznikl tak, aby
byly splněny podmínky pro získání
dotace. Nikoli proto, aby byla provedena účelná obnova Náměstí, opraveny obrubníky a dlažba, přičemž
jeho estetická a užitková hodnota
by byla respektována. Kdyby byl jejich projekt realizován, vzniklo by
takové náměstí, která te vznikají
jako houby po dešti. Vypadá to líbivě, má to jakoby historický prvek,
ale to je tak asi vše.
Otázkou pro naše radní je, zda se
v případě Náměstí jedná o účelné
hospodaření prostředky a zda jsou
v pořádku tzv. sítě pod jeho povrchem.
Radní by se měli zamyslet též nad
tím, zda si občané takovouto změnu
skutečně přejí. Petici za zachování
dosavadního charakteru Náměstí,
kterou podepsalo 600 občanů, by
radní neměli brát na lehkou váhu.

Návrh petičního výboru

Návrh Rota Group

Návrh Rota Group

MUDr. Jiří Beran
Jiří Krůta
Ing. Jaroslav Žák

NABÍDKA
Občanské sdružení Bozeň-Spolek rodáků a přátel Březnice nabízí spolkům a podnikatelům v Březnici
možnost prezentace při příležitosti setkání rodáků a přátel Březnice v sobotu dne 31. 7. 2010
v podobě výstavy fotografií a textů, přibližujících spolkovou a podnikatelskou činnost.
Zájemci nech kontaktují pana Arnošta Fürsta tel. 603 246 667, e-mail servis.furst@seznam.cz
MUDr. Jiří Beran
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Významné životní výročí oslavila
98 let - Anna Beranová, Březnice 480
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SPCCH V BŘEZNICI
INFORMUJE
P ř i p o m í n á m e:

SŇATEK v Březnici uzavřeli
zámek Březnice - 14. 5. 2010
Blanka Grygarová, Písek
Xavier Jean Michel Demangeon, Francie
reprezentační sál MěÚ Březnice - 14. 5. 2010
Tereza Králová, Volenice - Bubovice
Karel Škopek, Mirovice - Touškov

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození dětí je nejen radostnou událostí pro jejich rodiče
a příbuzné, ale i pro naše město.
Proto pravidelně pořádáme malou slavnost, kterou chceme
dát najevo, že vnímáme tento důležitý moment v osobním
životě obyvatel města.
Tentokrát jsme dne 3. 5. 2010 v reprezentačním sále radnice
přivítali tyto nové občánky města:
ADÉLA SLAVÍKOVÁ, Březnice 478
RICHARD KOUBA, Březnice 506
NATÁLIE KAČENOVÁ, Březnice 247
DAVID LÍBAL, Březnice 372
KRISTÝNA ENCOVÁ, Březnice – Bor 1
EMA BARTOŠKOVÁ, Březnice 204
ADÉLA ŠIMÁNKOVÁ, Březnice 130
JAKUB DUŠEK, Březnice – Dobrá Voda 11
ADÉLA DUŠKOVÁ, Březnice – Dobrá Voda 11
BARBORA SINKULOVÁ, Březnice 203
Děkujeme za pomoc při přípravě programu dětem ze Základní
školy Březnice pod vedením Hany Pražanové a studentkám
ze SOŠ a VOŠ Březnice pod vedením Alice Fořtové.
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Poradna pro sluchově postižené bude otevřena v Domečku,
ve středu dne 2. června 2010 od 10.30 do 12.30 hodin.
Solná jeskyně v Příbrami – 10 návštěv
jen za 550,- Kč. Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 20.00 hodin.
Permanentní vstupenky lze čerpat po celý rok.
A k c e Komunitního centra
Příbram konané
v červnu:

Právní poradna,
sociální pomoc:
pan Vráblica
Pondělí 10.00 –
14.00 hodin

Jarní členská schůze SPCCH

Počítače pro začátečníky:
1. 6. 2010, 8. 6. 2010, 15. 6. 2010 a 22. 6. 2010
Taneční odpoledne: 24. 6. 2010
Připravujeme:
Další akcí letošního roku bude jednodenní poznávací zájezd do Sychrova a okolí – dne 15. června 2010.
Koncem srpna uskutečníme zájezd na Dudácký festival ve
Strakonicích a v září jednodenní zájezd na vinobraní
do Mělníka.
Podrobnosti se včas dozvíte z BN nebo z vývěsní skříňky na
Domečku vedle České spořitelny. Na jmenované zájezdy se hlaste u paní Julie Placákové.
Nezapomeňte se hlásit včas na rekondiční a ozdravné
pobyty.
Za ZO SPCCH Březnice připravila
Jana Štefanová

VZPOMÍNKA
Dne 18. května 2010 uplynuly tři roky, kdy nás
navždy a tiše opustil pan Jan Kristek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Kristkova a Stupkova

Poděkování

Foto MěÚ

Od druhé světové války uplynulo poměrně dlouhých 65 let.
Je již málo těch, kteří se na tak významné historické události
podíleli a v současné době dosahují vysokého věku. Řídnou řady
i pamětníků. Ani současná společnost se většinou významu a
odkazu druhé světové války příliš nevěnuje.
O to více si musíme vážit těch, kterým historie a odkaz minulosti nejsou lhostejné.
Touto cestou chceme proto poděkovat neznámému nebo neznámým, kteří se po celý rok starají o květinovou výzdobu pomníčku Ing. Františka Lízla u kamenolomu v Hudčicích.
Ing. František Lízl, hlavní představitel odbojové činnosti na
Rožmitálsku, zde na vlakovém přejezdu ukončil skokem pod
přijíždějící vlak svůj život. Svým činem zabránil dalšímu zatýkání spolupracovníků.
Oněm neznámým vyslovujeme naše poděkování.
Vlasta Forejtová
za okresní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu Příbram
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FOTOSTŘÍPKY

Slavnostní kladení věnců 5. května 2010

Výstava fotografií „Konec války v Březnici“

Výstava DOZP Osek v Městské knihovně a Infocentru

Vernisáž k výstavě - kapela Osečanka

Janáčkovo trio

Kytarový koncert ZUŠ v Březnici

Květnový „Koncert pod májkou“

6/2010
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KULTURA

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ČERVEN
1. 6. 1842 se v Miroticích narodila slavná loutkářka Arnoštka Kopecká.
6. 6. 1918 vystoupil v hotelu Musil český herec a písničkář Karel Hašler, který
byl v roce 1941 umučen nacisty.

7. 6. 1960 zahájil poštovní úřad provoz v budově bývalé okresní hospodářské
záložny v čp. 21 na náměstí.

10. 6. 1911 se narodil historiograf Ludvík Fürst.
11. 6. 1899 byly zprovozněny železniční tratě Březnice – Rožmitál a Březnice –
Blatná.
12. 6. 1927 nákladem Městské spořitelny a Okrášlovacího spolku byly postaveny
před radnicí meteorologické sloupky s orientačními nápisy.
15. 6. 1558 se narodil na zámku Filipíně Welserové syn Ondřej, pozdější kardinál a biskup brixenský.
17. 6. 1741 převzal Vilém z Kolovrat březnické panství.
19. 6. 1731 byl obnoven řeznický cech, za I. cechmistra byl zvolen Fr. Nachbar.
26. 6. 1975 zahájena stavba nové polikliniky OÚNZ v Sadové ulici.
29. 6. 1872 byl pohřben v Rychnově nad Kněžnou Hanuš z Kolovrat. Občané
a studenti, na důkaz úcty k zesnulému, vypřáhli koně ze smutečního vozu a sami vůz dotáhli na místo obřadu.
Čerpáno z Březnických zpravodajů
Michal Olbert
muzeum a Galerie Ludvíka Kuby

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Když prší na Medarda namokne každá
brázda.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Déš na Víta - špatná budou žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Svatý Vít dává trávě pít.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se
bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo
rodívá.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.
Jak červen teplem září, takový bude
i měsíc září.
Zdroj Internet
Připravila Marie Kováříková

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
Základní umělecká škola a Město Březnice – odbor kultury Vás zvou na koncert.
Zveme všechny milovníky krásné hudby na

JARNÍ KONCERT .

V programu zazní světoznámé, populární, dosud oblíbené skladby, především vídeňských klasiků
a české a slovenské národní písně v zajímavých úpravách Jiřího Laburdy.
Hraje Březnický komorní orchestr, zpívá Březnický smíšený sbor, řídí Ladislav Staněk.

Kulturní dům Březnice, vinárna – sobota 19. června v 19.00 hodin
Vstupné 50,- důchodci 20,- děti a mládež zdarma
Vzhledem k prostorově omezeným možnostem sálu, prosíme, zajistěte si vstupenky včas.
Pokud se koncertu zúčastní Vaše děti, vyzvedněte si pro ně volné vstupenky.

Předprodej: ZUŠ Březnice, tel. dopoledne 318 683 888, odpoledne 318 682 342,
Infocentrum Březnice, tel. 318 682 453
Za pořadatele a účinkující Ladislav Staněk a Pavlína Heverová

Město Březnice – Odbor kultury Vás zve na prohlídku

GALERIE LUDVÍKA KUBY
Státní zámek Březnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
květen, září
červen, červenec, srpen

úterý – neděle
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

7

13.00 - 16.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

Galerie vystavuje obrazy Ludvíka Kuby, Bohumila Ullrycha, Aloise Moravce a Anny Seuensové.
Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice. Rezervace vstupenek na tel. čísle 318 403 177, 318 682 153.
e-mail: galerie@breznice.cz, kultura@breznice.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

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

Mimořádné akce v červnu 2010
5. 6. od 15.00 Putování za praotcem Čechem aneb

co viděla kněžna Libuše
- tradiční oslava Dne dětí a Dne otců v Městském parku
u tenisových kurtů, ve spolupráci se Sportovním centrem Vitality. Pro děti je připraveno plno soutěžních úkolů a malé občerstvení. V rámci celorepublikové kampaně
Sítě MC v ČR „Táta dneska frčí“.
10. 6. od 10.00 Letní piknik s paraplíčkem
- předprázdninové posezení v zámeckém parku s občerstvením. Přineste si paraplíčka, slunečníky, poletíme za
dobrodružstvím.
27. 6. od 16.00 Kašpárek v rohlíku
- divadelní kabaret s písničkami pro děti a jejich rodiče
na starém kluzišti (upravený pozemek vedle koupaliště).
Ve spolupráci s K.G.B., o.s. a Městem Březnice.

Tradiční akce na březnickém stadionu „Kola, kolečka“

Mateřské centrum PAMPELIŠKA
Prázdniny se blíží a s ním i čas výletů a dovolených. U této
příležitosti bychom Vám chtěli nabídnout některé věci z naší
Půjčovny, které si ne všichni mohou nebo chtějí pořídit, ale
mohou jim v určité fázi života dobře posloužit. V MC Pampeliška si je můžete za daných podmínek a drobných poplatků na
určitou dobu zapůjčit. Uvedené věci si může zapůjčit kterákoliv rodina, nemusí navštěvovat MC ani být jeho členem.
Krosnička na záda na nošení dětí:
vratná záloha ve výši 1.000 Kč
poplatek za půjčení: člen MC 20 Kč/den, nečlen MC 40 Kč/den
Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí, dále jako kočárek do terénu i města)
Vratná záloha ve výši 3.000 Kč
poplatek za půjčení: člen MC 80 Kč/den, nečlen MC 100 Kč/den
Cestovní postýlka
Vratná záloha ve výši 500 Kč
poplatek za půjčení: člen MC 20 Kč/den, nečlen MC 40 Kč/den
Kyblík na koupání dětí
Vratná záloha: 300 Kč
poplatek za půjčení: člen MC 10 Kč/den, nečlen MC 20 Kč/den
nebo 100 na měsíc/člen, 200 na měsíc/nečlen
Šátek na nošení dětí
Vratná záloha: 500 Kč
poplatek za půjčení: člen MC 20 Kč/den, nečlen MC 40 Kč/den
Klokanka na nošení dětí
Vratná záloha: 300Kč
poplatek za půjčení: člen MC 10 Kč/den, nečlen MC 20 Kč/den
nebo 100 na měsíc/člen, 200 na měsíc/nečlen
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1. MŠ BŘEZNICE
Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku a je čas na krátké shrnutí toho, co se v naší školce událo.
Začátek školního roku byl vcelku úspěšný, nebo se podařilo
včas dokončit rekonstrukci kuchyně a suterénu. Protože bylo
třeba ještě dokončit práce nejen uvnitř budovy ale i venku,
nepodařilo se na podzim uvést obě zahrady patřící ke školce do
původního stavu. Děti z tohoto důvodu nemohly využívat areál
a musely přecházet na hřiště v Cihelně.
Proto jsme nyní využili příznivého počasí a naplánovali koncem dubna brigádu. Cílem bylo upravit pro děti kompletně
alespoň jednu zahradu. Práce bylo hodně – osázení nových
keřů, obnova travního porostu, příprava stanoviš průlezek,
mulčování kůrou atd. Zde bych chtěla poděkovat paní M. Rousové, která nám ochotně a velmi pomohla nejen radou, výběrem vhodných rostlin, ale i jako jedna z mála odpracovala oba
termíny brigád. Dále bych chtěla poděkovat paní ředitelce
J. Zelenkové a kolektivu 1. MŠ, i oni vydatně pomohli nejen
organizačně ale i prací. V neposlední řadě patří poděkování
všem zúčastněným rodičům. S lítostí však musím konstatovat,
že těchto „pracovních“ akcí se pravidelně zúčastňují jen ti, kteří mají opravdu zájem na tom, jak a kde tráví jejich dítě čas.
Kdyby byla stejná účast na brigádě, jako je na besídkách, pálení
čarodějnic, opékání buřtů či letní slavnosti, věřím, že by obě
zahrady již byly hotové a připravené pro děti.
Jistě by se dalo namítnout, že areál i školka patří Březnici,
proto a se město o svůj majetek postará. Klidně můžeme počkat, až město zařadí areál školky do plánu akcí, až na ně vyčlení peníze, zadá zakázku, tak třeba mezitím naše děti už
budou ve škole, a to, kde si budou hrát další už nebude naše
starost. Na druhé straně 2-3 hodiny, které člověk 1-2x za rok
odpracuje a výsledek je vidět okamžitě, nejsou taková obě .
V předchozích letech jsme v rámci Unie rodičů žádali město
o dotaci pro naší školku a vždy jsme obdrželi peníze, které byly
použity na obnovu vybavení, zakoupení venkovních průlezek
atd. V letošním roce jsme žádali opět, tentokrát ale peníze navíc my a ani školka nedostaneme.
Do fondu Unie přispívají na začátku školního roku všichni
rodiče stejnou částku, z které se pak hradí veškeré aktivity pro
děti jakou jsou představení v kině, divadla, výlety, dárky pro
předškoláky, atd.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem spolupracujícím
rodičům a kolektivu 1. MŠ.
Za Unii rodičů při 1. MŠ Březnice zapsala
Jaroslava Kasíková

2. MŠ „SLUNÍČKO“
Dne 29. 4. 2010 jsme uspořádali čarodějnický rej pro
naše dětičky ze školičky. Nejdříve děti soutěžily o sladkosti v různých soutěžích: chození na chůdách, let na
čarodějném koštěti, házení míčků do otvoru a nošení
pingpongového míčku na lžíci. Některé děti přišly
i v maskách čarodějů a čarodějek a i paní učitelky měly
čarodějnický převlek. Po soutěžích paní učitelky pustily
disko, zapálily ohýnek a všichni si opekli buřtíky. Počasí nám přálo a všem se odpoledne líbilo. Děti také
v měsíci dubnu začaly jezdit na plavecký výcvik, kterého se zúčastnilo 33 malých plaváčků.
Ještě letos před prázdninami dne 26. 5. jely děti do
Prahy na divadelní představení Spejbla a Hurvínka.
Jako každý rok, tak i letos děti pojedou na celodenní
výlet dne 9. 6. 2010, tentokráte na hrad Točník, kde
bude pro děti připraven program: soutěže, rytíři, jarmark, princezny….
Konec školního roku završí rozloučení s předškoláky
s odpoledním programem, spaním v MŠ. Do prvních tříd
letos usedne 25 nových prvňáčků.

Všem přejeme krásné letní prázdniny, plné sluníčka a pohody.
Za SRPŠ:
K. Krotká, J. Bierhanzlová, J. Sikorová

ZPRÁVIČKY NAŠEHO ODDÍLU
Zdá se vám, že jste o nás už delší dobu neslyšeli? Tak to te
chceme napravit a dokonce se trochu i pochlubit. Především
tím, že nás přibylo, přicházejí nová děvčátka a líbí se jim
u nás. Naučí se něčemu novému, co dosud neznala, novým hrám
a dovednostem. Těší nás ten zájem a doufáme, že i dnešní nejmladší generaci má skauting stále co nabídnout. O Velikonocích jsme uspořádaly besídku pro rodiče našich členek, kde
jsme jim ukázaly, co všechno umíme a jak jsme si krásně jarně
vyzdobily klubovnu. Rodičům se u nás velmi líbilo a rádi si
s námi zavzpomínali na dětství, na pomlázky a koledování
a vyrobili jsme společně krásné velikonoční dekorace. Opět
jsme letos pomáhaly organizátorům Velikonočního běhu Rožmitál – Březnice zde na stadionu. Unavení závodníci jistě uvítali v cíli péči a úsměvy našich děvčátek. A další tradiční akcí
našeho oddílu, bez které by ani květen nebyl květnem, je Květinový den. Prodaly jsme 250 kytiček a získaly 6000 korun pro
Ligu proti rakovině. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou
věc, místním občanům, i těm, kteří jen náhodně projížděli naším městem. A už se zase těšíme na výpravy, na léto, na prázd-

Také v Březnici jste mohli podpořit 14. ročník celonárodní květinové sbírky

niny a na tábor, jehož přípravy pilně pokračují. Snad i letos nám bude počasí příznivě nakloněno. Přejeme vám všem
krásné léto, moc a moc sluníčka a krásných letních zážitků a po
prázdninách se opět ozveme.
Eva Stehlíková
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VOŠ a SOŠ

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ÚSTŘEDNÍHO KOLA 44. ROČNÍKU
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
V pondělí dne 3. 5. 2010 v 19 hodin bylo v Reprezentačním
sále MÚ Březnice slavnostně zahájeno Ústřední kolo 44. ročníku
Biologické olympiády.
Soutěž pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze, letos ve
spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou
v Březnici.
Této prestižní události se zúčastnilo 36 nejlepších soutěžících
v kategoriích A a B studentů středních škol a gymnázií ze
všech krajů ČR.
Ústřední komise Biologické olympiády (BiO) měla 4 členy:
doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., který je zároveň předsedou
Ústřední komise BiO a zmocněncem České zemědělské univerzity v Praze pro Biologickou olympiádu, dále Mgr. Petr
Jedelský, místopředseda komise a vedoucí pracovní skupiny,
dále Ing. Helena Božková a Olga Králíková, jako členky
ústřední komise.
Prezidentkou organizačního výboru Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády byla Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice a výkonnou ředitelkou organizačního
výboru byla Ing. Ivana Švejdová, učitelka biologie na VOŠ
a SOŠ Březnice.
Soutěžní úlohy připravila 10členná pracovní skupina pro tvorbu úkolů Biologické olympiády, jejíž představitelé byli zároveň
autory soutěžních úloh i členy odborné poroty.
Letošním tématem byla: MNOHOBUNĚČNOST
Soutěžící plnili různé teoretické i praktické úlohy, např.:
1. Velikost těla a její důsledky (fyzikální a biologická omezení,
jak by vypadala myš těžká jako slon, zvětšit tělo nestačí,
stavba kostry musí odpovídat způsobu pohybu).
2. Vývoj živočichů – od splynutí vajíčka se spermií dochází
k dělení buněk, ale jen dělení nestačí, masa buněk se musí
organizovat, aby vzniklo funkční mnohobuněčné tělo.
3. Nezmaři – i nejjednodušší živočichové jsou zajímavým příkladem toho, jak je přechod od jednobuněčného k mnohobuněčnému tělu spojen se specializací buněk pro různé úkoly.

Studenti u mikroskopů (nová učebna).

4. Terénní úloha – téma mozaika biotopů v kulturní krajině.
Popis a průzkum v běžně obhospodařované krajině se skládankou různých biotopů, řada z nich vzniká a je udržována či
zaniká činností člověka. Vývoj biotopů probíhá podle obecních zákonitostí.
5. Test všeobecných biologických znalostí prověřil vědomosti ze
všech koutů biologie. Jaké jsou funkce slinivky? Je pravda,
že se na čerstvé výsypce jako první uchytí dub?
Může obec založit na svém území národní park?
Může se na území CHKO jezdit autem? atd.….
6. Praktická poznávačka – 50 objektů – živé rostliny, bezobratlí,
z obratlovců obojživelníci, plazi a savci a histologické preparáty.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 6. 5. 2010
v 17 hodin v aule VOŠ a SOŠ v Březnici. V letošním 44. ročníku
Ústředního kola Biologické olympiády zvítězil student gymnázia v Kladně Jan Smyčka. Celkové výsledky a další informace
o Biologické olympiádě si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách www.biologickaolympiada.cz.
Zapsala: Ing. Ivana Švejdová
výkonná ředitelka organizačního výboru BiO

Biologická olympiáda vyvrcholila ústředním kolem
Účastníky Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády
letos hostila Březnice. Ve dnech 3. – 7. května sem zavítalo
36 nejlepších soutěžících krajských kol z celé republiky.
Akce se konala ve spolupráci s Vyšší odbornou školou
a Střední odbornou školou Březnice (VOŠ a SOŠ Březnice). Záštitu nad ní převzal hejtman Středočeského kraje
MUDr. David Rath, starostka města Březnice paní Jana
Krajmerová a ředitel Sekce ochrany přírodních zdrojů Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise
v Bruselu doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
Kolektiv autorů pod vedením Mgr. Petra Jedelského z Univerzity Karlovy v Praze Přírodovědecké fakulty připravil pro
soutěžící úlohy na téma „Mnohobuněčnost“. V teoretické části
bylo jejich úkolem zodpovědět ve stanoveném časovém limitu
otázky testu všeobecných biologických vědomostí a určit vybrané přírodniny rozdělené do tří skupin – botanické, zoologické
a speciální. Část praktická zahrnovala práci v terénu a v laboratoři. Terénní úloha byla situovaná do bezprostředního okolí Březnice. Soutěžící v ní plnili úkoly vázané na člověkem utvářenou krajinu. Dále zpracovávali tři laboratorní úlohy. Odborná porota zasedala v čele s doc. PaedDr. Janem Farkačem, CSc., předsedou
Ústřední komise Biologické olympiády z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Soutěžní program
vhodně doplnily kulturní, vzdělávací a sportovní akce.
Absolutním vítězem soutěže se stal Jan Smyčka z Gymnázia Kladno, náměstí Edvarda Beneše, jenž získal 142,5 bodů

z možných 200. S rozdílem jednoho bodu se na místě druhém
umístila Jana Faltýnková z Gymnázia Lipník nad Bečvou,
Komenského sady. Místo třetí s bodovým ziskem 133,5 vybojovala Jitka Tuková z Gymnázia Luka Pika Plzeň, Opavská
ulice. Úspěšnými řešiteli úloh ústředního kola se stali soutěžící na místě 1. až 14., resp. všichni, kteří získali 60% a více
bodů. Právě k nim směřují nabídky řady děkanů českých vysokých škol s přírodovědným zaměřením v podobě možnosti přijetí ke studiu vybraných oborů bez přijímacích zkoušek.
Také tentokrát bylo uděleno několik dílčích cen. Cenu Jana
Stoklasy za nejlepší řešení „testu všeobecných biologických
znalostí“ věnuje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká
fakulta a získal ji Jan Smyčka.
Cenu náměstka MŽP ČR za nejlepší řešení části „určování přírodnin“ si odnesl Václav Nuc, student Gymnázia České
Budějovice, Jírovcova ulice.
Cena Nadačního fondu J. Heyerovského za nejlepší řešení úloh „praktické části“ bude již tradičně předána při slavnostním ceremoniálu v prosinci letošního roku v Praze a přináleží Jitce Tukové.
Cenu poroty za nejlepší řešení „terénní úlohy“ si vybojovala
Lenka Čurnová z Gymnázia České Budějovice, Jírovcova ulice.
Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků soutěže probíhalo
ve Společenském sále VOŠ a SOŠ Březnice a bylo spojeno se
(pokračování na str. 11)
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Biologická olympiáda vyvrcholila
ústředním kolem
(dokončení ze str. 10)

společenským večerem. Vítězové přijali osobní gratulace a ceny
z rukou PaedDr. Milana Němce, radního pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy Středočeského kraje, paní Jany Krajmerové, starostky města Březnice, RNDr. Františka Pelce,
ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ing. Petra
Zasadila, Ph.D., prorektora pro pedagogickou činnost České
zemědělské univerzity v Praze.
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Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech
z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a středních
škol. Každoročně ji vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Organizačním zajištěním je pověřena Česká zemědělská univerzita v Praze. Odborným garantem a řídícím orgánem je Ústřední komise Biologické olympiády.
Vítěz ústředního kola postupuje přímo do mezinárodní soutěže. Složení celého reprezentačního týmu bude známo dne
28. 5. 2010 po skončení přípravného výběrového soustředění,
do nějž se kvalifikovalo prvních dvanáct soutěžících.
21. ročník Mezinárodní biologické olympiády proběhne ve
dnech 11. – 18. 7. 2010 v korejském městě Changwon.
Informace:
www.biologickaolympiada.cz
Ing. Helena Božková
helenabozkova@seznam.cz
Sekretariát Biologické olympiády
Olga Králíková
tajemnice ÚK BiO
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: 224 382 018 Mobil: 737 840 647
E-mail: kralikova@rektorat.czu.cz

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. při slavnostním zahájení na MěÚ
v Březnici

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Celostátní kolo Biologické olympiády skončilo, ceny vítězům
předány. Všichni na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole v Březnici jsme rádi, že jsme tuto náročnou akci zvládli
a věříme, že i soutěžící budou na Březnici a naši školu rádi
vzpomínat.
Olympiáda proběhla pod záštitou hejtmana Středočeského
kraje pana MUDr. Davida Ratha a starostky města Březnice
paní Jany Krajmerové, která při slavnostním zahájení přivítala soutěžící na radnici města a zúčastnila se i slavnostního zakončení a předání cen v sále školy.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA –
trochu jinak
V pondělí 3. 5. 2010 nastal den, na který se naše škola již
delší dobu pečlivě připravovala. Stali jsme se hostiteli 44. ročníku Ústředního kola Biologické olympiády.
Pracovní skupina studentů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přijela už během dopoledne, aby se blíže seznámila s florou a faunou v okolí Březnice.
Učebny i ubytování na domově mládeže byly připraveny,
a tak se mohli soutěžící, ti nejlepší z krajských kol ČR, hned po
příjezdu ubytovat a těšit na společné akce.
(pokračování na str. 12)

Zajištění celé olympiády by nebylo možné uskutečnit bez
finanční pomoci našich sponzorů, kterým bych při této příležitosti chtěla ještě jednou velice poděkovat. Jsou to:
Dřevospol spol. s r. o., Březnice
FB stav, pila Martinice
DC RAVAK JIH, a. s., Kozárovice
Intraco Micro spol. s r. o., Tachlovice
Metamax spol. s r. o., Březnice
Adorn, výroba a montáž plastových oken a dveří, Příbram
PaB elektromontáže spol. s r. o., Příbram
Příbramská tiskárna, s. r. o.
Pivovar Herold Březnice
Kartako spol. s r. o., Plzeň
ABCOPY-Paul s. r. o. Příbram
Sublima Březnice
Květiny U Jezberů – p. Dušek, Březnice
Květiny Marie Rousová, Březnice
Zároveň děkuji panu řediteli ZŠ Březnice RNDr. Václavu Sedláčkovi, který nám pomohl při terénních úlohách a poskytl
pomůcky pro praktickou část soutěžních úkolů.
Velké poděkování za výborně připravenou exkurzi pro účastníky biologické olympiády po zajímavých lokalitách v okolí
Březnice a za fundovaný výklad patří panu Mgr. Davidu Fischerovi a panu RNDr. Rudolfu Hlaváčkovi – odborníkům
z Hornického muzea v Příbrami.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy

Zleva: Ing. Petr Zasadil, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost České zemědělské univerzity v Praze, doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda Ústřední komise Biologické olympiády ČR,
PaedDr. Milan Němec, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Středočeského kraje, vítěz celostátního kola Biologické
olympiády Jan Smyčka z Gymnázia Kladno, paní Jana Krajmerová, starostka města Březnice, RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – trochu jinak
(dokončení ze str. 11)

Po vylosování soutěžních čísel, rozdání žlutých triček s logy
biologické olympiády a naší školy a podpisem stvrzujícím soutěžení podle pravidel, jsme vyrazili na prohlídku zámku Březnice.
Role průvodce se ochotně ujal sám kastelán ing. Robert Barták a jeho poutavý výklad velmi zaujal všechny přítomné. Skvělá večeře nás naladila na slavnostní zahájení 44. ročníku za
účasti představitelů města a Středočeského kraje, které osobně
navštívil i ředitel Sekce ochrany přírodních zdrojů Generálního
ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu
doc. RNDr. Ladislav Miko Ph.D.
Všech 36 soutěžících i členy pracovní skupiny potěšily dárečky od našich sponzorů.
Žlu áskové v soutěžních tričkách rozsvítili podvečerní náměstí, a když odcházeli se slečnou Pavlínou Heverovou na prohlídku našeho města, nebylo možné je přehlédnout.
Celé úterý bylo plně soutěžní, dopolední úlohy v učebnách
prověřily teoretické znalosti i dovednosti při práci s mikroskopy. Nepřízeň počasí znepříjemnila odpolední řešení terénní úlohy, soutěžící statečně vzdorovali, ale zpátky na internát se vraceli až po 17. hodině notně prochladlí a mokří. A plánované

sportovní klání, turnaj v kuličkách, pétanque a střelbu ze
vzduchovky déš překazil. Zachránil nás nově vybavený školní
sál, společný večer se vydařil.
Ve středu pokračovalo soutěžní klání v oboru všeobecných vědomostí z biologie a odpolední praktická část určování přírodnin. Odměnou byl večerní bowling v Martinicích.
Opětovný déš nás už nepřekvapil ani ve čtvrtek, kdy byla
naplánovaná celodenní exkurze na evropsky významných lokalitách s výskytem raků kamenáčů, různých druhů čolků, mihulí a rosniček. Výklady Mgr. Davida Fischera i RNDr. Rudolfa
Hlaváčka z příbramského muzea byly opravdu zajímavé a obohatily nejen studenty a pro každého byl jistě zážitek najít si
svou rosničku zelenou.
Návrat do školy už předznamenalo zvýšené napětí a nervozita před slavnostním vyhlášením vítězů, které se konalo ve
slavnostním sále Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
v Březnici.
Všichni soutěžící si pogratulovali a slíbili si setkání v dalším,
již 45. ročníku biologické olympiády.
Slavnostní raut byl příjemnou tečkou za touto významnou
akcí a pokračoval posezením u rozlučkového táboráku.
Zapsala: Ing. Ivana Švejdová

NÁVŠTĚVA Z ALBIONU

VYUŽIJTE ŠANCÍ!

Ve středu 5. 5.
2010 naši školu
navštívila bývalá
studentka Jitka
Skalová (Linhartová) se svým anglickým přítelem Jimem Mansfieldem a ve 3. ročnících střední školy
a 1. ročníku vyšší
odborné školy diskutovali se studenty. Námětů na diskusi převážně probíhající
v angličtině (Jim umí česky jen několik slov) bylo opravdu mnoho.
Jitka studovala na naší škole obor agropodnikání v letech
1999-2001, po 3. ročníku odjela na 6 měsíců do Skotska
a 6 měsíců do Chesteru v západní Anglii. Ve školním roce 2002-3
se vrátila do 4. ročníku, maturitu nakonec absolvovala na zemědělské škole v Benešově v roce 2004. Po několika letech se
opět vydala do Anglie, tentokrát do města Bristol v jihozápadní Anglii, kde strávila přes 3 roky, získala mnoho zkušeností
z každodenního i pracovního života a navíc se seznámila s Angličanem Jimem.
Jim, rodák z Cambridge, pracoval několik let v Nottinghamu
v elektrotechnickém průmyslu, 6 měsíců cestoval po Novém
Zélandu, později změnil profesi i místo svého působiště a několik let pracoval v oblasti sociálních služeb v Bristolu.
Společně s Jitkou se nakonec rozhodli zkusit své štěstí také
v České republice, kde si v současné době hledají práci a pokoušejí se usadit.
Díky svým bohatým zkušenostem mohli vyprávět nejen
o svých životních příbězích, zájmech, životním stylu v Británii,
ale také například o organických potravinách a bio farmách
(Jitka) nebo systému sociálních služeb a nových trendech
v oblasti péče o seniory (Jim).

„Dobří holubi se vracejí“, tak nazval kdysi dávno scénárista
Dušan Klein svůj slavný film.

Studenti a studentky z 3. AS, 3. B, 3. C a 1. VS měli tak příležitost zkusit porozumět angličtině rodilého mluvčího a samozřejmě dostali také příležitost se ptát – této možnosti podle
očekávání využili jen částečně a tak jim přejme: více takových
milých návštěv, méně ostychu a hodně píle v dalším studiu
angličtiny. Mgr. Jitka Bartáková, Mgr. Oldřich Motáň

I na půdu
střední školy
v Březnici,
kdysi známé
„zemědělky“,
se často vracejí
„dobří holubi“.
Na rozdíl od
zmíněného filmu to však nejsou nevyléčitelní alkoholici, ale velmi
úspěšní vědci, podnikatelé, nebo politici. Myslím, že se vracejí
rádi – aby se pochlubili svými úspěchy (což se v Čechách sice
„nenosí“, ale celý svět to umí), aby potvrdili současným studentům, že jim březnická škola dala kvalitní základ pro cestu
za úspěchem.
Tak tomu bylo i v pondělí 11. 5., kdy se ve velké posluchárně
představil studentům nenápadný muž s vitalitou maratónského běžce – MVDr. Josef Vitásek, Ph.D., absolvent této školy, který v současné době řídí odbor F5, jenž má na starosti
výživu zvířat (hygiena krmiv, vedlejší živočišné produkty, BSE,
klusavku), kontroly při dovozech zvířat a potravin živočišného
původu a residua léčiv a dalších cizorodých látek v potravinách
živočišného původu. Hovořil o Evropské unii, hovořil o tom, že
mnohdy odsuzujeme to, čemu nerozumíme, nebo čeho se bojíme. Mluvil o Evropě, o světě, o nás a také o sobě.“Vždycky,
když se přede mnou objevila nějaká šance, tak jsem dlouho
neváhal a využil jsem ji. A stále jsem se učil - jako student, jako
soukromý veterinář, jako pracovník Státní veterinární správy
ČR, jako inspektor SVS, úředník v oblasti zemědělství, pracovník Evropské komise a Rady. Učím se stále, není možné přestat.“
Věřím, že se za pár let některý ze současných studentů vrátí
do březnické školy a svoji prezentaci zahájí slovy pana Vitáska:“
Neváhal jsem využít šance…“.
Zapsala: PhDr. Věra Splítková
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SOUTĚŽNÍ DVOJICE
Hned v úvodu musím podotknout, že se nejedná o krasobruslaře, ale o dva studenty oboru agropodnikání Jaroslavu Orságovou a Tomáše Zobala z VOŠ a SOŠ Březnice. Tak jako v krasobruslení dvojici tvoří partneři opačného pohlaví, tak je tomu
i na naší škole. Nevím, jaké vztahy panují ve výše zmíněném
sportu, ale naše dvojice je již od 3. ročníku do sebe zamilovaná.
Jména Romeo a Julie, Petr a Lucie jsou nesmrtelné lásky známé na celém světě. Na naší škole si zase budeme dlouho pamatovat jména Tomáš a Jaroslava.
I když nepatřili nikdy mezi premianty, navzájem se doplňovali v teoretických předmětech. V praktických dovednostech
však neměli ve třídě konkurenty, proto naši školu reprezentovali v různých soutěžích.
Jarka na podzim získala pěkné umístění v Havlíčkově Brodě
v soutěži O bramborářský květ Vysočiny. V dubnu na celostátní
soutěži v Přerově se jí již tak dobře nevedlo. Tomáš v jízdě zručnosti s traktorem v Blatné obsadil s přehledem první místo
a postupuje do celostátního kola. Jeho Jarka tam také závodila
a nechala za sebou osm chlapců. Byla jedinou dívkou z 32 traktoristů z různých škol a učiliš , proto také byla její odvaha
a dovednost oceněna.

Za několik dní oba čeká maturitní zkouška a pak tvrdá životní realita. Věřím, že tak, jak získávali dobré umístění na
soutěžích, povedou si dobře i v životě. A zda společně, nebo
každý zvláš , záleží jenom na nich.
Zapsal: Ing. Jiří Beran, vedoucí praxe

VÝLET DO TEMELÍNA
Je čtvrtek 6. května ráno a naše třída 2. CS se vydává společně se třídou 2. AA a několika dalšími studenty do jaderné elektrárny Temelín. I když nám počasí nepřeje, nevzdáváme to
a nasedáme do autobusu, který nás má dovézt do cíle.
Kolem půl desáté jsme se ocitli před zámečkem Vysoký Hrádek, centrem s informačním střediskem. Uvnitř nás čekala velká podívaná, včetně virtuální procházky jadernou elektrárnou
formou trojrozměrného filmu. Poté nás průvodkyně rozdělily
do čtyř skupinek, ve kterých jsme setrvali po celou dobu exkurze.
Te něco málo o tom, co jsme se vlastně dozvěděli. Výstavba
začala již v 80. letech a ani v současnosti není plně dokončena.
Je to největší elektrárna v České republice, leží asi 25 km od
Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Je to obrovský
areál o rozloze 143 ha, který je majetkem společnosti ČEZ, a. s.
Odběr technologické vody pro spotřebu je zajištěn z vodního
díla Hněvkovice na Vltavě. Bezpečnost v budovách zvyšují pravidelné kontroly. Elektrárnu řídí směnový inženýr, který musí
být odborně vyškolen.
Tento gigant nabízí k prohlídce spoustu zajímavých prostorů, vybavených moderní technikou, která zajímala převážně
kluky. Všechny nejvíce zaujaly reaktorové bloky. Obě dvě skupiny si vyslechly informace, na jakém principu elektrárna funguje, a prohlédli si elektrárnu. Než paní učitelky vyhlásily odjezd
domů, společně jsme se na památku vyfotili u zámečku.

Studentky SOŠ Březnice přivítaly
nové občánky Březnice
V pondělí 3. 5. 2010 proběhlo na MěÚ v Březnici slavnostní
vítání nově narozených občánků města, kterého se již poněkolikáté zúčastnily i studentky SOŠ Březnice se svým hudebním
vystoupením. Na elektronické klávesy zahrála Karolína Šimková, na flétnu hrála Bára Eichlerová, zpěvem doprovázely Karolína Eichlerová, Bára Nelibová, Tereza Ječná a Alena Hadáčková. Tentokrát děvčata zazpívala miminkům a jejich rodičům
písničky z pohádek „Princezna ze mlejna“, „Rozvíjej se poupátko“ a „Mravenčí ukolébavka“, při kterých některá miminka
opravdu téměř usnula, zvláště když byla při obřadu pohoupána
v kolébce. Všem se obřad velmi líbil a děvčata si z něho odnášela domů nevšední zážitek.
Zapsala: Alice Fořtová

Na cestě zpět nebylo slyšet slova, všechny nás prohlídka Temelína tak zmohla, že vrnící autobus, který jel pomalu a plynule,
nás uspal. Exkurze se nám vydařila nad očekávání dobře i počasí se nakonec umoudřilo.
Zájemcům, kteří se s největší jadernou elektrárnou chtějí seznámit blíže, tento výlet doporučujeme. Každý si přijde na své
a dozví se spoustu zajímavostí o jaderné energetice i o samotné
elektrárně. Vám ostatním, kteří se tam také chystáte, přejeme
příjemné zážitky.
Za třídu 2. CS: Karolína Eichlerová
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Základní škola praktická a Základní škola speciální
Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Telefon: 318 665 272, 318 665 273 / Fax: 318 665 272
E-mail: spc.skola@rozmitalptr.cz
Mob. tel.: 604 209 780

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši tento příspěvek jsou před námi volby, ke kterým i já vzhlížím s určitou nadějí. Tou nadějí myslím to, že
přestane doslova hon na náš typ školy, který se v tomto školním roce rozpoutal. Záminkou, jak jsem již psal, byl rozsudek
Evropského soudu pro lidská práva o údajném neoprávněném
zařazení několika romských dětí. Pak ovšem místo odborného
i lidského řešení problému za účasti všech zainteresovaných
lidí, tj. psychologů, speciálních pedagogů, pracovníků odborů
školství, učitelů a ředitelů speciálních i základních škol a zástupců rodičů dětí došlo k tlaku nevládních organizací na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s následnou jasnou
politickou objednávkou na Českou školní inspekci. Objednávkou podpořenou novými právními rozbory ze strany MŠMT,
které mají zdiskreditovat práci tisíců lidí, kteří se starají o děti
v praktických a speciálních školách. Já osobně považuji za
strašné vyústění celé kampaně sebevraždu pana ředitele ZŠ
praktické a ZŠ speciální v Lounech právě v době probíhající
inspekce asi v polovině května. A za smutné považuji, že byla
tato událost velmi rychle stažena z internetu, jedinou zprávu o
tom jsem našel v Blesku a jestli si někdo myslí, že lze najít
nějakou zmínku na stránkách MŠMT, tak se hluboce mýlí. Skoro se zdá, že je to pro někoho velmi nepohodlné. Já jsem si
v uplynulém období zjiš oval na různých místech, proč najednou taková změna, proč jsme tak nepohodlní, proč se oficiálně
neozvou odborníci, kteří mi do očí řeknou, jak jsou některé připravované kroky nesmyslné až absurdní. Zjistil jsem, že jsme
v naší staré dobré vlasti. To znamená, že nevládní organizace
s podporou spřízněných duších čerpají stamilióny z evropských
fondů i státního rozpočtu, profituje z toho poměrně dost lidí,
aniž by kdy stáli ve třídě před žáky! A ozvat se? Lidé, odborníci z poraden, inspekcí atd. se prostě a jednoduše bojí propuštění, pokud nebudou šlapat dle „správného“ směru.
Naděje, s kterou vzhlížím, a nejen já ve speciálním školství,
k volbám, tkví v tom, že se do Parlamentu nedostane strana
dosud ovládající MŠMT a tím se změní současný stav. Nemyslím nepokračovat v některých rozumných změnách a krocích ve
vzdělávání různě postižených dětí, ale to vše by se mělo odehrávat za již výše zmíněné široké diskuse odborníků a široké
veřejnosti. Zajímavá je na tomto místě i skutečnost, že ve Velké
Británii, odkud se přihnala tzv. inkluze, tj. společné vzdělávání
dětí od středně těžkého mentálního postižení až po děti nadprůměrné, se situace obrací. Jednoduše zjistili, že je to chybou,
a dokonce se mluví i o porušování základních práv dítěte, kdy
je jim právě zařazením do běžných škol znemožněno se rozvíjet
dle jejich potřeb. Vím, že u nás to tak jednoduché nebude. Jak
mi řekl jeden ředitel speciální školy ještě více obeznámený se
situací: „Pane Bártl, víte kolik peněz to už stálo, kdo všechno se
tím živí a kdo všechno je v tom zaháčkovaný…“ Uvidíme?!
Samostatnou kapitolou je podle mne situace kolem tzv. sociálně znevýhodněných. V poslední době se toto krásně znějící
slovní spojení začalo používat téměř výhradně pro jednu národnostní menšinu našich spoluobčanů. Když jsem přemýšlel, jak
bych nejlépe charakterizoval tento problém ve vztahu ke škole
a školní práci, dostal se mi do rukou závěr vystoupení p. ředi-

tele ZŠ z České Lípy v Senátu. Protože bych to lépe charakterizovat neuměl, budu ho citovat:
„Školní práce je o odpovědném přístupu všech zúčastněných
– žáků, jejich rodičů a jejich učitelů. Bez vzájemné spolupráce,
naslouchání si, respektu, bez dodržování daných pravidel tento
systém nemůže správně fungovat. Jakékoliv jeho pokřivování či
zvýhodňování pro kohokoliv povede k jeho destrukci. Nechtěl
bych se dožít doby, kdy si dobře poučený sociálně znevýhodněný
občan dojde do školy za doprovodu svého právního zástupce,
aktivisty pro lidská práva, inkluzívního asistenta, sociálního
poradce…(sem jde dosadit téměř cokoliv) jen pro vysvědčení.
Aniž by školu do té doby viděl zevnitř a k získání tohoto gradu
/myšlen jakýkoliv závěrečný certifikát – vysvědčení, výuční list,
maturita…/ svým aktivním přístupem ve školní práci jakkoliv
přispěl. Protože on má přece právo a nárok, nikoliv však jakoukoli povinnost. Nezapomínejme, že každé právo či nárok jde
ruku v ruce s povinností.“
Asi je zbytečné tato slova komentovat či doplňovat. Možná
v nich vidí „podivnou“ paralelu i lidé pracující mimo školství.
Mě mrzí, že tato dle mého názoru opravdu samostatná kapitola, odstartovala vše kolem našich škol a považuji to za vysoce
účelové!
Jak dál?
To podstatné, a to je vždy budoucnost, jsem nechal na závěr.
Naší školu nikdo neruší! Naše škola funguje a bude
fungovat dál! Snahou je díky změně vyhlášek a cílenou kampaní náš typ školy oddělit od přílivu dalších žáků, popřípadě
ho minimalizovat. Avšak je úplně normální, že všechny děti
nejsou stejně nadané a jsou i děti, které v běžné škole selhávají.
Jsou děti, které vše, třeba i při opakování tříd, psychicky
zvládnou a jsou v pohodě. Jsou děti, které to nervově neunesou,
přestanou pracovat, bojí se do školy, začnou mít výrazné výchovné problémy vázané na neúspěch ve školní práci, začnou mít
v krajním případě i neurologické a psychické problémy. Na některých dětech je zjevné, že tomu, co se učí, nerozumí, o systému znalostí se nedá mluvit a tím ve škole potřebný čas pouze
„odsedí“. Všem těmto dětem a rodičům nabízím potřebnou
konzultaci nad problémem, nabízím prohlídku školy, včetně
učeben vybavených nejmodernějšími multimediálními tabulemi, včetně moderní počítačové učebny, vybavené školní kuchyňky a dílny.
Dále rodiče rád seznámím se školním vzdělávacím programem a společně probereme další profesní možnosti dětí po
ukončení naší školy. Stále se domnívám, že jsme dobrou alternativou pro ty, kteří mají problém v běžné ZŠ.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří naší práci
oceňují a podporují nás, zvláště cenné je to od rodičů bývalých
žáků či žáků samotných. Děkuji!
Závěrem bych popřál všem spoluobčanům pohodový červen,
aby se stal nejen kalendářně, ale i fakticky letním měsícem
a přečtěte si ještě, prosím, příspěvky kolegů o zajímavých akcích naší školy.
Mgr. Pavel Bártl
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CYKLOVÝLET NA VYSOKOU
V pátek 16.dubna jsme vyrazili na náš první letošní cyklistický výlet na Vysokou u Příbrami. Po nezbytné kontrole kol
vyrazilo naše družstvo směrem na Nesvačily a dále na Strýčkovy, kde byla první větší přestávka na občerstvení z vlastních
zásob. Odtud jsme se vydali polní cestou na Vysokou. Po projetí
vesnice se objevila brána zámečku, kde je umístěn Památník
A. Dvořáka. Vnitřek zámečku jsme si bohužel nemohli prohlédnout, protože byl uzavřen pro veřejnost. A tak jsme po odpočinku a prohlídce parku zamířili k Rusalčinu jezírku, kde většina
žáků ještě nebyla. Odtud vedla naše cesta lesem až k silnici
Rožmitál - Příbram, kterou jsme přejeli a pokračovali do Lázu.
Zde byla další zastávka spojená s možným doplněním jídla a
pití v místním obchodě. Pak nás cesta vedla lesem až nad Zalány. Tam nás čekal již jen sjezd zpět do Rožmitálu, kde jsme u
školy náš výlet ukončili. Ráno bylo sice zamračené, ale dopoledne již vykouklo sluníčko a vydrželo svítit po celou dobu výletu a my prožili hezký den.

CYKLOVÝLET PO BRDECH
Další cyklistický výlet byl naplánován na čtvrtek 29. dubna.
Tentokrát jsme vyrazili do brdských lesů v okolí Třemšína. Trasy výletů se snažíme plánovat po málo frekventovaných silnicích, polních a lesních cestách. Kromě cyklistických dovedností
si žáci v průběhu výletu měli formou her opakovat a zdokonalovat své orientační dovednosti při práci s mapou, určování
a postupu podle azimutu. Po kontrole kol a vybavení se žáci
rozlosovali do dvojic, ve kterých se měli účastnit připravených
her na určených stanovištích. Nyní nám již nic nebránilo vyrazit směrem na Obžeru a Věšín. Odtud polní cestou k Myslivecké boudě a dále směrem k Hutím. Před táborem Duha čekala
na žáky první hra spojená s hledáním pokladu. Po skončení nás
cesta vedla stoupáním kolem Roubenky až k Červené boudě,
kde byla pořádána druhá hra a po ní byl čas na svačinu. Odpočatí jsme pak vyrazili na další cestu k Moricce a stoupáním až
na rozcestí, kde někteří odpočívali a ostatní se jeli podívat
k buku Dvojáku, který patří mezi rarity. Poté nás čekal sjezd
směrem k Mýtům, před kterými jsme odbočili k hájovně Dědek. Po vyjetí táhlého stoupání přišla chvíle odpočinku a poslední hra s překvapením. Odtud již jen sjezd k Dědku, kde si
všichni opekli špekáčky. Posilnění jsme vyrazili na poslední
zbytek cesty směrem na Hutě a po staré voltušské cestě zpět
do Rožmitálu. Cíl byl opět u školy. Pěkné počasí nám přálo po
celý den.
Mgr. Bohumil Sedláček

Bambiriáda 2010 probíhala v Příbrami od pátku 21. května
do neděle 23. května. Byla pořádána pod záštitou středočeské
rady dětí a mládeže. Podbrdské ekocentrum Fabián bylo na
akci pozvané, a tak jsme se akce rádi účastnili. Pro děti všech
kategorií a dospělé jsme měli připravený program od různých
přírodovědných poznávaček po skákání v pytli, co nám zbyly
z akce: ,,Uklime Svět“. Mimo nás zde působilo spousty organizací jako Q-klub, Ponton, DDM, Armáda ČR, TOM, Skautské
středisko Příbram a další. Hrála nám živá hudba z pódia, kde
probíhala různá herecká a divadelní představení, představili se
i příbramští šermíři. Vládla zde perfektní atmosféra. Jediné,
co nás občas trápilo bylo počasí. Velkou zásluhu si zaslouží
Michal Janoušek z TOM 19199 FANTAN DOBŘÍŠ, který vše na
výbornou z organizoval.
Za Podbrdské ekocentrum Fabián
Lukáš Tůma a Dominika Vachatová

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
Podbrdské ekocentrum při 12/12 ZO ČSOP,,Střední Brdy“
Rožmitál pod Třemšínem a mladí ochránci přírody,
oddíl: ,,Rožmitálská Lvíčata“,
Vás tímto srdečně zveme na akci:

Setkání s přírodou ,
která se bude konat 12. června
od 9 do 13 hodin ve VKP Pichle Příbram.
Sraz: v 8.30 hodin v dolní části autobusového nádraží
v Příbrami.
VKP Pichle nás bude provázet
RNDr. Ondřej Sedláček Ph.D., iniciátor VKP.
VKP (významný krajinný prvek) ,,Motýlí step Pichle“
Lesostepní lokalita o rozloze 9 ha, na které se pohybuje
48 druhů denních motýlů a 40 druhů ptáků.
Mnoho druhů zde patří mezi ohrožené.
Vyskytují se zde jak teplomilné druhy, tak druhy vázané
na podmáčené louky, což potvrzuje pestrou mozaiku
prostředí.
Za Podbrdské ekocentrum Fabián
Lukáš Tůma

Výjezdový program specifické
primární prevence aneb „Zvládneme to“
Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl naší žádosti o dotaci z Fondu primární prevence Středočeského kraje. Díky
tomu získala naše škola finanční prostředky na realizaci projektu „Výjezdový program specifické primární prevence aneb
„Zvládneme to“, který proběhl ve dnech 26. – 28. 5. v rekreačním objektu u Sobeňského rybníka.
Tento projekt spočíval v třídenním výjezdovém pobytu žáků
1. – 7. ročníku a učitelů v přírodním prostředí. Žáci pod vedením učitelů formou her, soutěží, povídání a různých cvičení
procvičovali vhodné způsoby komunikace v kolektivu, učili se
vzájemné spolupráci, poznávali a upevňovali si svoje pozitivní
stránky, potlačovali svoje negativa. Žáci byli vedeni k samostatnosti a ke zvládání různých zátěžových situací . Součástí pobytu byla také podpora zdravého životního stylu. Žáci osmého
a devátého ročníku měli aktivity spojené s cyklovýlety po okolí.
Koordinátora projektu - Mgr.Miluše Piklová

UKLIĎME SVĚT
Podbrdské ekocentrum Fabián při 12/12 ZO ČSOP,,Střední
Brdy“ s oddílem: Rožmitálská Lvíčata, pořádalo 8. května
4. ročník úklidové akce ,,UKLIĎME SVĚT“. V letošním roce
jsme se zaměřili na okolí Sadoňského rybníka a samotný rybník (,,okolí koupaliště“), kde jsme nasbírali spousta PET-lahví,
polystyrenu, hliníku, igelitek, zrezivělého drátu, lahví, vybavení do kuchyně – různé zrezavělé pekáče a hrnce. Pod splavem
jsme pak odklidili rozbitý kočárek a další předměty. Celé akce
se účastnilo celkem 12 dobrovolníků. Pochvalu si zaslouží mladí ochránci přírody oddíl: Rožmitálská Lvíčata, která jako vždy
triumfovala v úklidové aktivitě. Naše díky patří technickým
službám Rožmitál pod Třemšínem za odvezení přistavěného
kontejneru.
Za Podbrdské ekocentrum Fabián
Lukáš Tůma a Monika Tucaurová
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KULTURA

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !
MC Pampeliška slaví letos 10 let . . .
I. MŠ Klubíčko slaví letos 50 let . . .
KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, O.S.
a MĚSTO BŘEZNICE

. . . a jako každý rok . . .

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY

VÁS ZVOU

To je dost důvodů uspořádat
pořááádnou oslavu pro děti i rodiče.

ZVEME VÁS

na první ze série letních akcí
„KLUZIŠTĚ ŽIJE“

na

Divadelní kabaret

KAŠPÁREK
V ROHLÍKU
/uhozený kabaret plný veselých písniček,
scének, roztodivných bláznivin
a dobře praštěných postaviček/

BŘEZNICE, 27. 6. 2010

LETNÍ PARKET SE SKUPINOU

v 16.00 hod.
staré kluziště vedle koupaliště

NANGA PARBAT

Pořádá:
Město Březnice – odbor kultury, MC Pampeliška
Březnice a Kulturní gang Březnice, o.s.

(zábavová kapela se širokým repertoárem)

Vstupné:
50,- Kč/dospělí, děti do 6-ti let zdarma,
od 6-ti let 20,- Kč, děti z mateřských školek
dostanou vstupenky zdarma
rodinné vstupné: 100,- Kč (2 dospělí, max. 3 děti)
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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staré kluziště vedle koupaliště

19. června 2010

od 20.00 hod.

Občerstvení
a možnost posezení pod velkým stanem

TROCHA VYSVĚTLENÍ, PRO TOHO,
KDO TO NEZNÁ:
CO JE TO?
Kašpárek v rohlíku je projekt pro děti a dospělé
postavený na originálním propojení divadla
a hudby ve vlastních představeních,
živých hudebních show i na hudebních nosičích.
Uvidíme divadelní kabaret s živou hudbou
s písničkami z 1.CD propojené tématickými skeči.
PROČ TO VZNIKLO?
Celý projekt vznikl jako reakce na nedostatek
kvalitních, původních písniček pro děti a také
jako reakce na téměř neexistující mezigenerační
zábavu určenou společně pro dospělé a děti.
KDO MÁ KAŠPÁRKA RÁD?
Aktivní rodiče a jejich děti, zejména dospělí
vyhledávající kvalitní zábavu pro sebe
a své děti ve věku 0 – 80 let.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor k pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného
občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153
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Zveme Vás na tradiční kulturní pořad
k ukončení školního roku ZŠ

DĚTI DĚTEM 2010
24. června 2010
v 18 hod. v KD Březnice
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Mateřské centrum Pampeliška Březnice
9. května 510, 262 72 Březnice
Tel. 326 531 177
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
a Divadlo KAPSA Andělská Hora
Andělská Hora 133, 364 71 p. Bochov,
tel. 603 164 653 – pí Š. Klečková
www.divadlokapsa.cz, sarkakleckova@seznam.cz

pořádají

Od 16 hod. v přísálí KD
PRODEJNÍ JARMARK prací žáků ZŠ

VII. LETNÍ
DIVADELNÍ DÍLNU
• v Březnici v herně MC Pampeliška
Březnice a na zámku Březnice
• pro 6 – 13 leté děti
• ve dvou termínech: 26. 7. – 1. 8. 2010
2. 8. – 8. 8. 2010
• v ceně 1600,- Kč/ jeden turnus

CO NA DĚTI ČEKÁ?
každý den:
8.30 - 9.00 sraz v herně MC
jedna dopolední a jedna odpolední svačina, teplý
oběd, dostatek pití
rozmlouvadla, hry, pohybová cvičení, příprava kostýmů a rekvizit, nácvik pohádky,
zkoušení do 15.00 hod.
od 16.00 hod. pohádka v prostoru zámecké míčovny (za zámkem) s koncem v 17.00 (2x za týden)
ve středu:
prodloužené odpoledne a večer se čtením pohádek
v herně MC spolu s rodiči (pro mladší děti) či s noční hrou (pro starší děti) a možností přespání v herně MC (s sebou karimatku a spacák), večerní občerstvení a snídaně druhý den ráno budou zajištěny
v sobotu: volno
v neděli: v 16.00 premiéra nacvičené pohádky
v prostoru zámecké míčovny

O CO PROSÍME RODIČE?

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
PŘIHLÁŠKY
přijímáme
v KD Březnice
INFORMACE na tel. 318 682 153
e-mail: kultura@breznice.cz

- předběžné přihlášení dětí co nejdříve
- závazné přihlášení dětí do 30. 5. 2010, počet míst
je omezen na 12 dětí v každém turnusu
- vyplnění přiložené přihlášky
- zaplacení zálohy v hodnotě 800 Kč do 15. 6. 2010
a doplatku v hodnotě 800 Kč do 30. 6. 2010
na účet: 5137940207/0100, jako variabilní symbol
uvete rodné číslo dítěte
- zajištění včasného příchodu ráno a vyzvednutí
dětí odpoledne v 17.00 na zámku Březnice
(po domluvě je možné jinak), s sebou přezůvky
a vhodné oblečení, které lze umazat
- zvážení účasti Vašich dětí i Vás na středeční
„prodloužené“

D a l š í i n f o r m a c e můžete případně získat
na tel. 326 531 177 (MC Pampeliška Březnice),
603 164 653 (Š. Klečková,
Divadlo KAPSA Andělská Hora)

18

BŘEZNICKÉ NOVINY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V POČAPLECH
V pátek 30. dubna 2010 proběhlo i přes nepřízeň počasí tradiční pálení čarodějnic.
Na tento velký den se slétlo na místním hřišti hned několik
čarodějnic a čarodějů, a tak začal ten pravý rej. Stavěla se májka a připravovala hranice na upálení čarodějnice Elvíry. Nechybělo grilování a nějaké to vínečko pro dobrou náladu.
A přestože se říká, že tato Filipojakubská noc je magická a že
se právě tuto noc slétají čarodějnice a jiní zlí duchové na své
obřady, byl všude v okolí klid. Velký oheň všechny ochránil
a žádná strašidla nám zábavu nepokazila. Hana Koňasová

VŠEBARÁČNICKÝ BÁL
na pražském Žofíně
Obec Baráčníků „Bozeň“ Březnice ukončila letošní plesovou
sezónu na Všebaráčnickém bále v Praze na Žofíně. Společně
s paní starostkou Janou Krajmerovou a baráčníky z Příbrami,
Březových Hor, Hostomic, Dobřichovic a Zdic jsme na Žofíně
prožili pěkný večer. Viděli jsme překrásné kroje a vystoupení
různých souborů. K tanci a poslechu vyhrávaly tři kapely. Domů
jsem se všichni vrátili s pocitem dobře prožitého večera.
J. Bimr – rychtář
P. Bezděková - syndička

Foto Jiří Bimr

REGION
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KAKTUSY PŘEŽILY DLOUHOU ZIMU A OPĚT KVETOU . . .
Po velmi dlouhé zimě je tu jaro, kaktusy se probudily ze zimního odpočinku, dostalo se jim tepla a vody a tím začalo jejich
růstové období. Druhá polovina května a celý červen je
čas, kdy nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy všech možných barev a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou náročné na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze, od Patagonie v Jižní
Americe až k padesáté rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný.
V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů v Mexiku
a nejjižnějších státech USA.
V Jižní Americe je centrum s největším množstvím rodů
a druhů Severozápadní Argentina a Bolivie, ale kaktusy rostou
téměř ve všech státech. Aby se u nás ve sbírkách kaktusům
dobře dařilo, musíme jim připravit takové podmínky, které se
co nejvíce přibližují podmínkám, ve kterých rostou na svých
přírodních stanovištích.
V prvé řadě je to dostatek světla a tepla v letním neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro zdárný růst
je voda. Tou v době plného růstu nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem, ale také by neměly mít stále mokrou zem. Zálivka
by měla být nárazová a vydatná. Další závlahu provádíme až
po úplném proschnutí zeminy. Nejlépe je zalévat ráno nebo
večer. Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem. Zeminu používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku.
V zimním období (listopad - únor) by kaktusy neměly růst,
protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché a chladné
zimování (6 – 10° C) je jednou z nejdůležitějších podmínek pro

květenství v příštím roce.
Dospělý, zdravý a dobře
pěstovaný kaktus kvete
každým rokem několikrát a každý rod kaktusů
kvete v jiném období.
Vím, že v dnešní uspěchané době není moc času
na koníčky, ale někdy je
třeba se oprostit od všedních starostí a potěšit se
něčím hezkým. Nevěřili by jste, kolik lidí se u nás tímto koníčkem zabývá a těší se ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho lidí
pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více na balkonech a ti,
kteří mají možnost si udělat na zahrádce malý skleník či pařeniště, mají radost a úspěchy určitě největší.
Já pěstuji kaktusy již téměř 40 let, mám velmi velkou sbírku
kaktusů a sukulentů, na kterou se jezdí dívat kaktusáři z celých
Čech i ze zahraničí. Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani
o této sbírce neví. Proto bych chtěl pozvat všechny, co mají rádi
květiny a třeba je nemohou sami pěstovat, aby se zdarma přišli podívat na hezké rostliny s krásnými květy. Rád přivítám
i zahrádkářské zájezdy nebo školní výlety.
Těm, kteří by chtěli zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím a předám svoje zkušenosti.
Skleníky jsou otevřeny od 13. 5. do 15. 10. každý čtvrtek od 13 do 17 hod. – možnost návštěvy i v jiné dny po
domluvě na tel. 723 044 489.
Vladimír Ježek, Náměstí č. 3, Březnice

BŘEZNICE ŠUMAVA – JAK DÁL?
Trestní oznámení na bývalé ministry ŽP ČR a ředitele NP Šumava
V BN 12/2009 byla pod názvem Šumava – Jak dál? stručně
popsána beseda na stejné téma, která se uskutečnila v Infocentru v listopadu loňského roku a pořádala ji Bozeň o.s.
Přítomní (asi 40 osob) a následně i čtenáři BN byli seznámeni s katastrofálním stavem lesů v NP Šumava, způsobeným nezasahováním proti kůrovci v „bláhové“ víře skupiny fanatiků,
že se nic nestane. Za tento „experiment“ nese zodpovědnost
MŽP ČR a ředitelé NP Šumava, kterým to umožnily minulé
vlády a zodpovědní politici.
Škody na životním prostředí, lesích, dřevní hmotě znalci spočítali zatím na 38 miliard korun českých, nepočítaje škody na
špatném hospodaření se svěřeným majetkem, zřejmém rozkrádání a zneužíváním miliardových dotací apod. Jen připomínám,
že les si v minulosti, za všech režimů, vždy na sebe „vydělal“.
Bohužel o výše zmíněném stavu ví u nás jen málo lidí.
Na problém Šumava byla „zřízena“ sdělovací cenzura. Sdělovací prostředky až na výjimky podávaly zkreslené nebo žádné
zprávy o stavu Šumavy, odpovědní pracovníci MŽP ČR a ředitelé
NP Šumava prokazatelně lhali a lžou (viz. Lidové Noviny z 18. 5.
2010 článek - Ochranáři: Zeman je spoluviníkem kůrovce).

Do „záležitost“ kůrovec Šumava se v poslední době vložil
i bývalý předseda vlády Miloš Zeman. Na žádost starostů a podnikatelů se seznámil se stavem Šumavy a po delším rozhodování podal prostřednictvím strany SPOZ trestní oznámení.
S nezákonným, protiprávním a neodborným nakládáním
s prostředím NP Šumava jsou v tomto trestním oznámení obviněni (nikoliv jak to bývá neznámý pachatel) bývalí ministři
ŽP ČR Ambrosek, Bursík, Miko (utekl do Bruselu) a ředitelé
NP Šumava Pavlíček a Krejčí.
Lze si jen přát, aby se v nejbližší době udělala opatření, která
mohou největší katastrofu v dějinách novověké Šumavy alespoň
zastavit. K tomu je zapotřebí:
- okamžitě odvolat vedení NP Šumava a vyjmout NP Šumava
z rukou MŽP ČR
- pověřit krizový štáb složený z místních odborníků prozatimním řízením NP Šumava
- okamžitě všude zasahovat proti kůrovci a dřevo odvážet
z lesa k prodeji
- okamžitě všude začít zalesňovat podle lesního zákona.
Jaroslav Žák

ADRESÁŘ BŘEZNICE 2010
Město Březnice, Odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu 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 k o n t a k t o v a l i
do 30. září 2010 Městskou knihovnu a Infocentrum, Náměstí 16, Březnice,
tel. 318 682 453, 318 683 218 • e-mail: infobreznice@volny.cz knih.breznice@volny.cz
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ZLATÁ ŠEDESÁTÁ – ČESKOSLOVENSKÁ
KINEMATOGRAFIE LET ŠEDESÁTÝCH
Báječní muži s klikou ve filmovém klubu
Kino Březnice
V dějinách české a slovenské kinematografie tvoří šedesátá
léta minulého století vrcholnou etapu. Filmová tvorba tehdy
společného státu překročila během pouhých několika let razantně dosavadní ideologické i estetické limity, stala se jedním
z hlasů demokratizačního hnutí a takřka ze dne na den začala
sklízet úspěchy i v zahraničí.
Po Františku Vláčilovi si ve filmovém klubu připomeneme
Vojtěcha Jasného a jeho „rodáky“ z roku 1968. Film, kterým
nám Jasný odkrývá mozaiku života moravské vesnice, kde čas
poklidně plyne a lidé žijí tak, jak by to mělo být, š astně a spokojeně. Nástupem února 1948 se vše radikálně mění, idyla
mizí a dějí se věci, které některým navždy změní život. Jakoby
nám Vojtěch Jasný nastavil zrcadlo, kde se odhalí skutečné charaktery včetně těch našich.
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI, středa 23. 6. 2010 v 19 hod.
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
S a l á t y jsou přímým zdrojem všech látek, které nám na jaře
pomohou k vitalitě. Zelenina a ovoce, tedy stromy, keříky a záhony, měly šanci přes zimu odpočívat a nashromáždit tak pro
nás spoustu báječných sil. Jarní sluníčko účinek jen posiluje.
A právě nyní byste je proto měli mít denně na stole!

Jarní zeleninový salát (4 porce)
Suroviny: 1 hlávkový salát, 1 svazek ředkviček, 1 salátová
okurka, 2 mladé cibulky se zelenou natí, 1 vejce natvrdo, 1 lžíce
citrónové šávy, 1/2 lžičky soli, 5 lžic jogurtu, pažitka
Po s t u p :
Všechnu zeleninu dobře omyjeme pod tekoucí vodou a necháme okapat. Hlávkový salát nakrájíme na hrubší proužky, ředkvičky na jemnější proužky, okurku na kostičky, cibulky i s natí
na kolečka. Osolíme, zakapeme citrónem, přelijeme jogurtem,
povrch ozdobíme nasekaným vejcem a pažitkou. Podáváme vychlazený.

Ředkvičkový salát
Ředkvičky nakrájíme na tenká kolečka nebo nastrouháme na
hrubém struhadle. Nálev připravíme ze čtyř lžic vody, 2 lžic
octa, 2 lžic oleje, trošky soli a cukru. Marinádou přelijeme ředkvičky, promícháme s drobně nasekanou cibulkou a dáme na hodinu do ledničky. Můžeme přidat posekaná vejce vařená natvrdo a posypat pažitkou. Salát je výborný k pečenému masu, stejně dobře ale poslouží jako samostatná večeře třeba k chlebu
namazanému máslem nebo taveným sýrem..

Ředkvičkový salát se sýrem a šunkou
Suroviny: 2 svazky ředkviček - nastrouhat najemno, 15 dkg
šunky - drobně pokrájet, 15 dkg tvrdého sýra - nastrouhat nahrubo, 1 cibule - na kostičky, 15 dkg steril. hrášek, tatarská
omáčka, pažitka, sůl, pepř
Po s t u p :
Smícháme takto připravené suroviny, tatarky nedáváme mnoho, protože ředkvičky pustí š ávu. Dochutíme pepřem a solí.
Dáme vychladit.

Salát z brokolice a rajčat
Suroviny: 1 brokolice (500 g), 500 g rajčat
zálivka: 2 lžíce oleje, 2 lžíce citrónové šávy, špetka cukru, mletý
bílý pepř, sůl
Po s t u p :
Růžičky brokolice spaříme horkou slanou vodou, přiklopíme
a necháme chvíli stát. Rajčata nakrájíme na osminky, přidáme
vychladlou brokolici nakrájenou na malé kousky, přelijeme zálivkou a dáme krátce vychladit. Porce na talíři můžeme ozdobit pórkem nakrájeným na kroužky.
Zdroj Internet

Připravila Marie Kováříková

Příspěvky do Březnických novin
můžete zasílat e-mailem
na adresu infobreznice@volny.cz,
nebo přinést na disketě, CD nebo flash disku,
napsáno v programu Word

(písmo Courier)

do redakce, která sídlí v prostorách
Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, Březnice.

6/2010

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

2. 6. – 30. 6. – výstava abstraktních obrazů „MMX“, autor MOOKIE

■

1. 6. – 31. 7. – výstava náprstků ze sbírky Renáty Cvrkové

■

Po celý měsíc tématická výstavka knih Toulky naší krajinou

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

úterý 1. 6. – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – registrace nových čtenářů zdarma
na rok, čtenářská amnestie pro všechny hříšníky a zapomnětlivé čtenáře naší
knihovny

■

středa 16. 6. – tvůrčí červnová dílna „Knižní záložky“ – výroba záložek do knih

■

středa 23. 6. – předprázdninové odpoledne v knihovně – vyhlášení „Nejpilnějšího čtenáře v letošním školním roce“

■

vyhlášení velké letní soutěže - „O nejveselejší fotku z prázdnin“ – fotografie
přineste během prázdnin do knihovny a v září společně ohodnotíme a vybereme ty
nejúsměvnější a nejvtipnější

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DĚTSKÉ KNIHOVNY
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
PONDĚLÍ, STŘEDA
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK

7.00 - 10.30
7.00 - 11.00

11.30 - 16.00 hod.
11.30 - 15.00 hod.

Vchod – dveře malého stupně, zvoňte!
Knihovna bude UZAVŘENA v tyto dny:
7. 7. – 9. 7., 19. 7. – 30. 7., 30. 8. – 31. 8.

„ZÁBAVNÉ STŘEDY v KNIHOVNĚ“
pravidelně všechny středy, kdy bude knihovna otevřena – program pro děti v podobě
zábavných her, hádanek či kvízů, tvůrčí výtvarné dílny, čtení ze zajímavých knih,
malování na chodníku a další malá prázdninová překvapení.

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

výstavu

NÁPRSTKŮ
ze sbírky Renáty Cvrkové
V Městské knihovně a Infocentru
od 1. 6. do 31. 7. 2010
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Zajímavé tituly knih
a novinky
Oxenhandlerová Noelle – Rok přání –
Chcete, aby se vaše přání změnila ve skutečnost? Pak si přečtěte tuto knihu, přinese
vám poučení a moudrost, ale i zábavu, radost, smích a inspiraci
Cimický Jan, Volný Zdeněk – Dívka
z přehrady – psychologický detektivní román; v přehradě je nalezena mrtvá dívka,
kterou nikdo nezná, nikomu neschází…
Kessler Leo – Oheň na západě – válečný
román
Jansa Pavel – Kámošky až za hrob –
z edice Původní česká detektivka
Viewegh Michal – Povídky o lásce – kniha
šestnácti povídek známého českého autora
Moc Stanislav – Údolí nočních papoušků Itikani – dva dobrodružné příběhy zasazené do prostředí australské divočiny
Poslední milování; Sex s bohyní noci –
skutečné kriminální případy z edice Top krimi
Turstenová Helene – Dvojí tvář – román švédské královny detektivek; oddělení
vražd v čele s Irenou Hussovou řeší nový
komplikovaný případ
Pravidla českého pravopisu – školní vydání včetně dodatku; rozšířené vydání se
schvalovací doložkou MŠMT (2009)
Francis Dick a Francis Felix – Vyrovnaný účet – zcela nová kniha slavného
autora románů z dostihového prostředí;
spoluautorem vynikajícího thrilleru je spisovatelův mladší syn Felix
Smith Wilbur – Kopí osudu – příběh profesionálního lovce divoké zvěře, který provází africkou divočinou německého velkoprůmyslníka a při tom odhalí plány na oslabení britských sil
Větvička Václav – Moje květinová dobrá jitra; Moje růžová dobrá jitra – ze
svých ranních promluv v Českém rozhlase
2 sestavil Václav Větvička, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, zajímavé tituly
Větvička Václav – Herbář pod polštář
– portréty květin v tiché, tištěné verzi, doplněné něžnými, jako verše na vodě rozmytými kresbami Anny Skoumalové-Hadačové
Větvička Václav, Rendek Jan – Berounka, řeka bez pramene – o Berounce
se tvrdívá, že je to řeka bez pramene; naši
předkové ji nazývali Míza; krásná publikace
s barevnými fotografiemi
Větvička Václav, Rendek Jan – Vltava
– dokument zachycující nejen řeku samotnou, ale i lidský důmysl a díla, která se stala součástí života Vltavy v druhé polovině
20. století
Vurm Bohumil – Praga Mystica – Město velké bohyně – plně poznat město Prahu znamená nahlédnout za kamenné zdi
a ponořit se do záhadné a snové atmosféry,
kterou je Praha i její blízké okolí prosyceno
Cartland Barbara – Srdce v sázce; Pohled srdcem; Polibek v poušti; Splněné
sny; Zmatky v Berlíně; Žít pro lásku –
šest milostných románů známé světové autorky
Small Bertrice – Divoká růže – příběh
je zasazen do skotsko-anglického pomezí
konce 15. století
Turstenová Helene – Ohnivý tanec –
román švédské královny detektivek; inspektorka Irena Hussová a její tým řeší podruhé
v rozmezí patnácti let případ požáru spojeného s vraždou
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE
Zajímavý nápad uspořádat pasování nejmladších školáků na
čtenáře byl poprvé realizován v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. „Poprvé do školy – poprvé do knihovny“, tak zněla výzva
adresovaná rodičům čerstvých prvňáků. Projekt postupně inspiroval knihovnice dětských oddělení po celé republice. Nejinak
tomu bylo a je v březnické knihovně. Naší snahou je tento projekt podpořit a otevřít bránu knihovny všem prvňáčkům bez
rozdílu. „Pasováním“ si tak projdou téměř všichni chlapci a
děvčata z prvních tříd. To letošní proběhlo v březnickém Kulturním domě v úterý 27. dubna. Na děti čekal zábavný program, který pro ně připravili jejich starší spolužáci
z Dramatického kroužku při ZŠ. Velké poděkování patří paní
Hedvice Fořtové a Jarmile Hlaváčové, které program vymyslely
a s dětmi nacvičily. Prvňáčci soutěžili, tancovali, recitovali. Na
závěr byl každý pasován na čtenáře a děti si odnášely nejen
pěkné dárky a roční bezplatné členství v knihovně, ale také

pěkný zážitek spojený s knihou a čtenářstvím. Věříme, že si
letošní prvňáčci najdou cestu do knihovny a kniha se jim stane
dobrým přítelem po celý jejich život.
Za Městskou knihovnu Petra Bartoníčková

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA

Z DĚTSKÉ KNIHOVNY

Dětské oddělení knihovny přeje všem dětem sluníčkové
léto, veselé prázdniny a hodně fantastických ….. (tajenku
přineste do 25. června na dětské oddělení knihovny.
Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn.)

Blíží se konec školního roku a s ním i období vysněných letních prázdnin. Přeji všem dětem, aby to byly prázdniny veselé
a patřičně si je všichni užili. Ke zpříjemnění prázdninových
dnů bychom rádi přispěli i my, a proto budou mít děti možnost tuto dobu trávit i na dětském oddělení knihovny. Mimo
uvedené dny, kdy bude knihovna uzavřena, provoz bude stejný
jako ve školním roce. Zveme své čtenáře na „Zábavné středy
v knihovně“ – program v podobě zábavných her, hádanek či
kvízů, tvůrčí výtvarné dílny, čtení ze zajímavých knih a další
malá prázdninová překvapení. 14. července od 13 do 15 hodin
v prostorách před ZŠ proběhne již tradiční „Malování na
chodníku“.
Zároveň bych ještě ráda jménem prvňáčků a dětského oddělení knihovny poděkovala paní učitelce Hlaváčové, paní Fořtové a jejich dramatickému kroužku za program, který si připravili k pasování prvňáčků na čtenáře. Od začátku letošního školního roku, tedy od září 2009, se přišlo do knihovny zaregistrovat s novou přihláškou 108 dětských čtenářů a jenom prvňáčků
z toho je 37. Jsem ráda, že si našli cestu do knihovny, že mají
kladný vztah ke knize, a už si v ní listují, prohlíží obrázky,
čtou. Vypůjčené knihy vrací včas, v pořádku a za to si zaslouží
velkou pochvalu. Tu si jistě zaslouží ale i ostatní čtenáři, protože vzrostl i počet výpůjček. Nejúspěšnější byl březen - měsíc
čtenářů, kdy se nárůst výpůjček zvedl oproti loňskému březnu
o 200 procent. Nejvíce děti zaujaly knihy vydané z nakladatelství Thovt, naučné všeobecné encyklopedie, obrázkové knihy a
komiksy. Starší děti upřednostňují napínavé až hororově laděné příběhy, fantasy a romány dívčí nebo s tématikou o koních.
Nejpůjčovanějšími dívčími románky jsou knihy autorek Lenky
Lanczové a Jacqueline Wilsonové, píšících dobrodružné příběhy pak autoři Enid Blytonová a Thomas Brezina. Za poslední
dny se hitem mezi našimi čtenáři staly knihy z edice Děsivé
dějiny, literatura, umění, zeměpis nebo věda, které vydává nakladatelství Egmont. Jedná se o populárně naučnou literaturu
pro děti, která jim přináší fakta a poučení, ale zároveň je také
pobaví. Čtenáře jistě potěší, že v dohledné době doplníme tuto
řadu o další tituly.
I o prázdninách se budu těšit na naše malé, šikovné čtenáře
a doufám, že jejich strávený čas v knihovně nebo nad knihou
jim bude prospěšným a zároveň i příjemným.
Jindřiška Formánková

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

Sněhurka a kolik trpaslíků?
Chlapec, kterému se zvětšuje při lhaní nos?
Princ, který předstíral, že je němý a neuměl mluvit…
Bratr Čmeldy z Příběhů včelích medvídků…
Dva kluci, Bolek a …
Princezna se zlatou hvězdou na čele se jmenuje…
Princezna, kterou chtěl za manželku Rumburak z Říše
pohádek…
Holčička, která má oblečený červený čepeček, šatičky
a nese v košíčku bábovku pro svojí babičku…
Chytrá opice z knihy, kterou napsal Miloš Macourek
Hurvínkův otec je…
Kamarád Špagetky se jmenuje…
O princezně Jasněnce a létajícím…
Kamarád Ferdy mravence je brouk…

„Způsob, jak získat děti pro četbu knih, je ponechat dveře
do knihovny otevřené a nechat je číst cokoliv a všechno,
co je zajímá.“
(Terry Pratchett)
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SDH BŘEZNICE
Vážení čtenáři a čtenářky Březnických novin, nedávno jsme
usoudili, že máte pramálo informací o tom, co se děje
v místním SDH Březnice. A tak se budeme snažit, aby jste se
každý měsíc o nás dozvěděli něco nového. A jako první novinku
a radostnou zprávu pro vás máme, že počátkem jara jsme dali
dohromady ženské družstvo (ve složení: Kostková K. Pavlíková
J., Váňová V., Kottová E., Růžičková L., Rousová E., Hlinková
O., Dražanová J., Hampeisová P. a Eichlerová B.), které mělo
svou premiéru 24. 4. 2010 v Rožmitále pod Třemšínem. Nebyl
to sice start, jaký si zřejmě přály, ale při představě, že měly
necelých 14 dní na secvičení, dosáhly sympatického času 111,11
vteřin. Tak jen doufáme, že jim tyto jedničky přinesou už jen
štěstí. Družstvo mužů (ve složení: Vajda Z., Koňas S., Slavík J.,
Trňák M., Brotánek J., Labuda J., Koska J. a Hrušovský Z.) obsadilo s vypůjčenou mašinou páté místo s časem 69,77 vteřin.
Tímto hasičům z SDH Počaply děkujeme.
V polovině května, přesně 16. 5. 2010 se konala na místním
stadionu soutěž osmého okrsku v požárním sportu. Sešlo se zde
úctyhodných 9 družstev a klání to bylo velice napínavé a zajímavé. Favorizovaná Hlubyně se v kategorii mužů umístila na
prvním místě. S těsným odstupem skončilo družstvo Březnice A
a následovali 3. Martinice, 4. Bor, 5. Drahenice, 6. Březnice B,
7. Počaply. V kategorii žen, na již řádně rozmáčeném povrchu,
zvítězilo s velkým štěstím družstvo Hlubyně, druhá skončila
Březnice.
Tímto chceme všem sborům poděkovat za účast na těchto
závodech a všem pogratulovat k dosaženým časům. A vás čtenáře zveme 5. 6. 2010 do obce Hlubyně, kde proběhne soutěž
v požárním sportu „O pohár starosty obce“.

POZVÁNKA
na závod v požárním sportu
Vážení čtenáři,

26. června 2010
se koná na březnickém stadionu

SOUTĚŽ

„O pohár starostky
města Březnice“

Ale hasiči nežijí jen a pouze sportem. Kromě zásahů a povinných školení, kterých je nespočet, jsme se vlastními silami dali
do velice náročné opravy místnosti a přilehlých prostor po MC
Pampeliška. Zde si chceme vytvořit reprezentativní prostory
pro schůze a školení a taktéž zde vybudovat zázemí pro naše
ženy - hasičky.
Dále proběhly nutné opravy na našem historickém voze Škoda 125 z roku 1927. Kromě údržby motoru a opravy palivové
nádrže jsme na tento vůz zakoupili nové pneumatiky a už jen
čekáme na lepší počasí, abychom tento skvost mohli projet
a ukázat ho vám, obyvatelům Březnice a okolních vesnic.
Za SDH Březnice
Vršecký Petr, Koňas Svatopluk

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V sobotu 24. dubna proběhl v Rožmitále pod Třemšínem
již 19. ročník soutěže hasičských družstev v netradičním
požárním útoku „O putovní erb města Rožmitál pod
Třemšínem“. Po dlouhé zimě se sjelo do Rožmitálu prověřit své dovednosti patnáct družstev. Za krásného jarního počasí si zasoutěžilo 5 družstev žen a 10 družstev
mužů. A bylo se na co dívat! Organizátoři připravili
skvělé zázemí a přispěli tak k hladkému průběhu celé
soutěže.
Putovní erb si tentokrát odváželi do Třebska.
Výsledky:
Ženy
1.
2.
3.
4.
5.

SDH Třebsko
SDH Věšín
SDH Rožmitál pod Třemšínem I.
SDH Rožmitál pod Třemšínem II.
Březnice

Muži

Samotná soutěž
začíná v 11 hodin
slavnostním nástupem
za doprovodu Bělčických mažoretek.
SRDEČNĚ ZVÁNI JSOU VŠICHNI FANDOVÉ
POŽÁRNÍHO SPORTU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SDH Třebsko II.
SDH Třebsko I.
SDH Narysov
SDH Věšín II.
SDH Starý Rožmitál
SDH Březnice
SDH Počaply
SDH Rožmitál pod Třemšínem
SDH Vysoká
SDH Věšín I.
Petra Bartoníčková
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OSLAVY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Příbramská pěší zóna Hořejší Obora se v sobotu 14. 5. zaplnila 27 sbory dobrovolných hasičů okresu Příbram. Od pátku
se zde totiž konal Den hasičů a záchranářů. Sobotní program
začal průvodem hasičů přes Příbram a pokračoval ukázkami
práce hasičů a jejich techniky. Byl připraven bohatý program
nejen pro děti, které si mohly vyzkoušet stříkání hasičskou
hadicí a zahrát různé hry, ale i pro ostatní návštěvníky. Ti mohli vidět Příbram z hasičské plošiny, vyzkoušet si jízdu člunem,
nebo vidět záchrannou službu a hasiče při havárii osobních aut.
Svůj um předvedli i hasiči SDH Březnice, kteří do Příbrami
přijeli s vozem Praga RN, který se používal v 50. letech. Program osvěžila ukázka záchranného vrtulníku, který přiletěl
odpoledne hned dvakrát. Poprvé záchranáři pomáhali z vody
tonoucímu a následně mohli diváci vidět, jak se provádí hašení
požáru pomocí helikoptéry. Tyto Dny hasičů a záchranářů byly
zároveň oslavou 40 let od vzniku profesionální hasičské jednotky v Příbrami a 10 let od založení Hasičského záchranného
sboru ČR. Přestože počasí nebylo moc vlídné, zúčastnily se
oslav stovky lidí.
Eliška Pinkavová

Foto Městská knihovna

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Závody pro dospělé rybáře, a to již 20-té jubilejní proběhly
v sobotu 1. května na Hlubokém rybníku v Dobré vodě.
Ačkoliv počasí nebylo zcela ideální, přesto se účastnilo
75 soutěžících a několik stovek přihlížejících a návštěvníků.
Výsledky vlastních závodů jsou pozoruhodné - viz výsledková
listina.
Dětských závodů na Sázce, které se konaly za finanční podpory Města Březnice, se v neděli 2. května účastnilo rekordních
44 dětí od nejútlejšího věku až po 15-ti leté teenagery. I tady
bylo dosaženo zajímavých výsledků. Pro nejlepší bylo připraveno mnoho hodnotných cen.
Drobnou pozornost pak obdržely všechny účastněné děti.
Dobrovolné vstupné ve výši 2 985 Kč bylo, jako již tradičně,
odesláno na humanitární konto „Kuře“.
Viktor Rejzl - jednatel MO

Jezdecký klub Březnice
zve příznivce jezdeckého sportu

Výsledky rybářských závodů

na letošní již druhé

1. 5. a 2. 5. 2010

JEZDECKÉ
ZÁVODY

závody na Hlubokém rybníku 1. 5.
75 soutěžících
1. Miroslav SKALICKÝ
2. Josef OVSÍK
3. Luboš KREJZA

422 bodů
366 bodů
339 bodů

dětské závody na Sázce 2. 5.

Závody se konají na farmě Xaverov
dne

19. června 2010 od 10 hod.

44 soutěžících
1. Matěj SKALICKÝ
2. Michal CHWASTEK
3. Tereza OVSÍKOVÁ

486 bodů
289 bodů
276 bodů

Na konto „Kuře“ odesláno vybraných 2 985 Kč
MO ČRS Březnice

Závody jsou součástí
seriálu závodů
CA Oliver tour 2010.
Z. Novotný
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BIKE CLUB BRDY
Tak máme za sebou první závody nové sezóny.
Prvním z nich 28. 3. byla časovka v Občově na 11 km. Šlo
o časovku jednotlivců Povltavské sportovní extraligy Da-ba. Zde
jsme obsadili skvělé 5. místo v kategorii a celkové 10. místo.
Dalším závodem 11. 4. bylo První šlápnutí. Tento závod je zařazen do série UAC (Unie amatérských cyklistů). Zde jsme
obsadili 27. místo v kategorii P1 (ti kdož nemají licenci UAC),
celkově to bylo 67. místo. Následující závod 18. 4. byla opět
časovka. Tentokrát zařazena do série JAL (Jihočeská amatérská liga). Jela se v Pičíně, její délka byla 28 km a zde jsme obsadili 13. místo v kategorii a celkové 33. místo. Dalším
v pořadí 2. 5. byl závod Šlap okolo Slap. Jednalo se o mistrovství UAC, což bylo vidět i na účasti. Závodu se mimo jiné zúčastnil paraolympijský vítěz a mistr světa, držitel mnoha prestižních titulů Jiří Ježek. Zde jsme obsadili 25. místo v kategorii P1. Dalším závodem 8. 5. byla Gambrinus tour v Pičíně.
Jelo se velice rychle, na trase dlouhé 53 km měli závodníci průměrnou rychlost přes 41km/h. Zde jsme poprvé mohli mít svého člena na stupních vítězů. Závěrečný spurt však rozhodl
o jeho celkovém 6. místě. Následující den 9. 5. se jel závod
v Kamýku n. Vlt. Ten se konal pod hlavičkou Da-ba. Ve velmi
těžké konkurenci náš zástupce obsadil 4.místo v kategorii
a celkově místo 12.
V sobotu 15. 5. se konal první cyklomaraton zařazený do série 53x11. Jedná se nejprestižnější sérii silničních cyklomaratonů u nás. Start i cíl je v Přerově, délka trasy je 210 km a celkové převýšení 3300 m. Závodu se zúčastnili špičky naší amatérské cyklistiky m. j. Tomáš Čer, Jakub Svoboda, Petr Zahrád-

Zveme všechny fanoušky na domácí zápas
24. kolo 1.B třídy skupiny E 2009-2010

SK Březnice 1918
Posázavan Poříčí n. S.
Sobota 5. 6. 2010 v 17.00 hod.
OP dorost středa 2. 6.

ka i ne zrovna amatér Jiří Ježek. Náš zástupce trasu absolvoval
ve velice slušném čase a umístil se na skvělém 50. místě
v celkovém pořadí, ve své kategorii pak na místě 25.
Mezi závody, kterých máme v plánu se zúčastnit, budou
i nadále patřit nejrůznější ligové a pohárové soutěže a samozřejmě další cyklomaratony.
Více informací o nás, krátké reportáže z jednotlivých závodů
a kompletní výsledkové listiny, nebo odkazy na ně, naleznete
na našich internetových stránkách www.bcbrdy.wz.cz.
Děkujeme všem, kdož nám fandí.
Jiří Zárybnický
-bcb-

POZVÁNKA
SK Březnice 1918
plánuje na

sobotu 17. 7. 2010

letní parket na stadionu
K poslechu a tanci zahraje skupina GOLF
Bližší informace v příštím vydání
Březnických novin

17.00h Rožmitál - Březnice

OP žáci

sobota 5. 6. 14.45h Březnice - Bohutín

IV. třída

neděle 6. 6. 17.00h Láz B - Březnice B

III. třída přípravka
neděle 6. 6. 9.00 a 10.30h
Březnice - Kovohutě

Zveme všechny fanoušky na domácí zápas
26. kolo 1.B třídy skupiny E 2009-2010

SK Březnice 1918
Sokol Maršovice

Příští víkend

So

12. 6. 9.30 a 11.00 III. třída přípravky
Bohutín – Březnice

So-Ne 12. - 13. 6.

IV. třída

Březnice B – volný los

Ne
13. 6. 17.00 I.B třída
Měchenice – Březnice
Na toto utkání se plánuje autobusový zájezd.
Bližší informace na nástěnce SK na náměstí

Sobota 19. 6. 2010 v 17.00 hod.
IV. třída

neděle 20. 6. 17.00 hod.

Zduchovice - Březnice B
III. třída přípravka
neděle 20. 6. 9.00 a 10.30 hod.

Březnice - 1.FK Příbram C

BŘEZNICKÉ NOVINY
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY SK Březnice 1918
Muži – 1.B tř. sk.E
18. kolo:
Nečín – Dobříš
2:2 (1:1)
Hostomice – Březnice
2:0 (1:0)
Kostelec u Kř. – Nespeky
3:0 (0:0)
Sedlec/Prčice – Mníšek p. B. 1:0 (1:0)
Sl. Jesenice – Podlesí
1:1 (1:0)
Poříčí n. S. – Petrovice
2:2 (2:0)
Maršovice – Měchenice
2:1
19. kolo:
Maršovice – Nečín
6:1 (2:1)
Mníšek – Kostelec
1:2 (0:2)
Nespeky – Hostomice
2:3 (1:1)
Březnice – Dobříš
4:2 (1:1)
49. a 82. M. Žid, 45. Motejzlík, 72. M.
Nepivoda z pk – 1. V. Šrain ml., 88. Karas
Podlesí – Sedlec/Prčice
1:3 (1:1)
Poříčí – Jesenice
1:4 (0:3)
Měchenice – Petrovice
2:7 (1:5)
20. kolo:
Nečín – Březnice
0:2 (0:0)
M. Nepivoda, M. Žid
Kostelec – Podlesí
4:1 (2:1)
Hostomice – Mníšek
6:2 (4:2)
Dobříš – Nespeky
2:2 (1:1)
Sedlec/Prčice – Poříčí
2:2 (2:2)
Jesenice – Měchenice
11:1 (5:0)
Petrovice – Maršovice
5:1 (0:1)
21. kolo:
Petrovice – Nečín
5:0 (3:0)
Maršovice – Sl. Jesenice
3:2 (1:2)
Měchenice – Sedl./Prčice
3:6 (2:2)
Poříčí n. S. – Kostelec u Kř. 1:4 (1:1)
Podlesí – Hostomice
2:2 (0:0)
Mníšek p. B. – Dobříš
0:2 (0:1)
Nespeky – Březnice
5:1 (2:0)
T. Rosenvald 2, Cháb, Pavlík, Burian –
Zárybnický
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petrovice
Kostelec u Kř.
Jesenice
Poříčí n. S.
Sedlec/Prčice
Hostomice
Březnice

21
21
21
21
21
21
21

15
14
13
13
9
10
9

3
4
4
2
6
2
4

3
3
4
6
6
9
8

61:24
64:26
57:30
54:32
43:38
48:49
38:40

48
46
43
41
33
32
31

8. Nespeky
9. Mníšek p. B.
10. Podlesí
11. Dobříš
12. Nečín
13. Maršovice
14. Měchenice

8
9
6
5
5
5
2

3 10
0 12
5 10
5 11
4 12
2 14
4 15

40:41
34:45
26:34
31:41
35:54
33:55
24:79

27
27
23
20
19
17
10

Muži – IV. tř., sk. A
Březnice B – Višňová B
3:0 (0:0)
Lojín, Ferko, Žid M.
Březnice B – Narysov
3:3 (2:2)
Soldát, Jindřich, Lojín – Čížek, Kozelka,
Vávra
Bohutín B – Březnice B
2:2 (2:2)
Hlavatý 2 – Fait, J. Volf
Březnice B – Jince B
8:0 (4:0)
Žid M. 4, Zárybnický 2 ,Mikuláš, Soldát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Březnice B
Pičín
Narysov
Věšín
Láz B
Jince B
Rožmitál B
Dolní Hbity
Bohutín B
Zduchovice B
Višňová B

16 11 3 2 48:21 36
16 11 0 5 46:18 33
15 10 2 3 45:18 32
16 5 6 5 33:28 21
15 7 0 8 44:41 21
15 6 3 6 30:45 21
15 6 1 8 35:46 19
15 5 2 8 26:33 17
16 4 3 9 25:48 15
15 4 2 9 29:49 14
16 3 4 9 26:40 13

Dorost – OP sk. A
Březnice – Višňová nehráno, hosté nepřijeli
Březnice – Dobříš B
2:3 (0:2)
Choura, Blovský - Fic 2, Štěpánek
Březnice – Bohutín
6:3
Češka 4, Plechata 1, Blovský
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rožmitál
Tochovice
Drahlín
Dobříš B
Březnice
Bohutín
Dolní Hbity
Višňová
Pičín

14 11 1 2 72:15 34
14 10 3 1 54:18 33
13 9 1 3 49:24 28
13 9 0 4 39:21 27
13 6 1 6 54:33 19
12 5 2 5 28:36 17
13 2 1 10 19:60 7
13 1 2 10 11:59 5
14 1 1 12 18:75 4

Žáci – OP sk. A
Pečice – Březnice
0:28 (0:10)
Barek 8, Váně 8, Břicháček 6, Muzika 4,

ŘÁDKOVÁ INZERCE
S T Ř Í H Á N Í P S Ů 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 723 100 371
Nebankovní půjčky pro zaměstnance, důchodce (i invalidní), 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.
P R O D Á M zahradu v Březnici. Telefon 605 885 239
P R O D Á M garáž – 1. řada u SOŠ a VOŠ Březnice.
Telefon 605 166 765
P R O N A J M U byt 3+1, po celkové rekonstrukci, částečně vybavený, zahrádka, garáž. Cihlový, v klidné lokalitě.
Ihned volný. Telefon 776 715 775

KOMINICTVÍ

21
21
21
21
21
21
21

– Jindřich ŠAFÁŘ
262 42 Rožmitál p. Třemšínem 155 • Tel. 728 171 140

Hudeček 1, Vejvoda 1
Tochovice – Březnice
0:11 (0:4)
Barek 5, Muzika 3, Váně 2, Břicháček
Březnice – Zduchovice
1:0 (1:0)
Barek
Trh. Dušníky – Březnice 1:4
Barek 3, Váně 1 z pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podlesí
Březnice
Sp. Příbram B
Rožmitál
Bohutín
Višňová
Trh. Dušníky
Jince
Zduchovice
Tochovice
Dolní Hbity
Obecnice
Kovohutě
Pečice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
17
17
16
13
13
12
8
7
6
5
4
4
0

1 2
2 2
2 2
1 4
1 7
1 7
1 8
1 12
2 12
0 15
2 14
0 17
0 17
0 21

117:13
169:28
158:20
95:31
83:36
82:49
61:35
57:58
23:52
45:103
39:92
23:124
16:124
11:214

55
53
53
49
40
40
37
25
23
18
17
12
12
0

III. třída přípravek
Březnice – Bohutín
1:4 (1:3)
Vácha – Skalník 2, Vošmik, Čížek
2:3 (2:2) – Muzika 2 – Vošmik, Dufek,
Štrob
1.FK Příbram C – Březnice 3:1 (1:0)
Lukavský, Bernášek, Vokurka
2:0 (2:0) – Lukavský, Červeňák
Březnice – N. Knín
8:0 (5:0)
Tuháček 5, Burda, Hudeček, Muzika
6:1 (1:0) – Muzika 2, Tuháček, Škudrna,
Burda, Hudeček – Vildman z pk.
Březnice – Nečín
3:1 (2:0)
Burda, Tuháček, Chlanda – Žaloudek z pk
4:0 (1:0) – Muzika 3, Tuháček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.FK Příbram C 14 14 0 0 88:14 42
Bohutín
16 11 0 5 42:22 33
Březnice
16 10 2 4 48:17 32
Kovohutě
14 7 3 4 26:14 24
Pečice
16 4 2 10 27:48 14
D. Dušníky
16 3 4 9 21:57 13
Nečín
16 4 0 12 24:54 12
Nový Knín
16 3 1 12 25:75 10

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

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

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
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ČERVENEC - SRPEN 2010 / 21. 6. 2010 ve 12 hod.
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
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BŘEZNICKÉ NOVINY

fitness centrum

muscle factory
Rožmitálská 144, BŘEZNICE
Přij te si vyzkoušet novinku –
taneční fitness hodinu ZUMBY !!!

Sportovní centrum
Březnice VITALITY
ZAČÍNÁME 4. června 2010
PÁTEK 18.00 - 19.00 ZUMBA/BODYstyling
NEDĚLE 19.00 - 20.00 ZUMBA
PŘÍJĎTE A UVIDÍTE SAMI ….

Hana Kotěšovská - tel. 607 911 080
Více info: www.tenisova-skola.cz
Jednorázové vstupné 50,- Kč

je tu pro Vás a nabízí tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posilovna s 25 stanovišti
ZUMBA fit
classic aerobic
step aerobic
power yoga
SPINNING
masáže
tréninkové a stravovací plány
poradenství v oblasti tréninku a výživy
individuální tréninky
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
ZA SKUTEČNĚ NÍZKÉ CENY!!!
rozvrh lekcí a další informace na

www.musclefactorybreznice.wz.cz
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JAN

eri.cz
www.janp

Čištění peří
Odborná technologie, která Vaše peří dokonale
zbaví veškerých nečistot, bakterií, plísní a roztočů.
• prošívané přikrývky a polštáře
• dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka - velký výběr kvalitní sypkoviny,
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují
přesypání peří. • Krátné dodací lhůty

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.
ČESKÝ VÝROBCE. VYRÁBÍME POUZE Z ATESTOVANÝCH, KVALITNÍCH MATERIÁLŮ.

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

Speciální nabídka
Allianz pojišovny
Marie Kováříková,

pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.

Tel. 724 803 045

* nejlevnější povinné ručení
* vysoké slevy při uzavření více druhů pojištění
Navíc Vám ZDARMA vypracuji nezávazné nabídky a ráda
podám podrobné informace o nabízených produktech
na známé adrese – Rožmitálská 38, 262 72 Březnice
(u obuvi)

Provozní doba:

Út, Čt, Pá
So

16.15 - 18.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

SO 9 - 11 hod.

PRODEJ JAHOD
MARTINICE
Cena: 40,-Kè/kg
Objednávky na tel. 607 518 566
po 17 hod.

DOVOLENÁ 2010
Chybí Vám sluníčko? Nestýskejte si a jete mu naproti ☺
• TURECKÁ RIVIÉRA, týdenní pobyt s all inclusive již za 12.690 Kč/osoba
• ČERNÁ HORA právem nazývána Perlou Jadranu nabízí týdenní pobyty
s polopenzí za 9.290 Kč/osoba
• nechte se rozmazlovat lázeňskými službami termálního ostrova ISCHIA
za 10.990 Kč/osoba/polopenze
• objevte krásné pláže OSTROVA KYPR, teploty nyní přes 30oC, týdenní pobyt s polopenzí za 12.900 Kč/osoba
a:
• máte obavy z letecké přepravy? nevadí, nabídneme Vám zájezdy s vlastní dopravou nebo luxus.autobusem
í dob
hod.
• a co takhle prodloužený RELAXAČNÍ VÍKEND WELLNESS v Poděbradech za 5.500 Kč/osoba/vč. procedur pracovn
7.00
1
0
.0
• a mnoho dalších neokoukaných nabídek a zajímavých SLEV na zájezdy LAST MINUTE
á 10
Po-P
. . .dopřejte si RADOST Z CESTOVÁNÍ i v letošním roce . . .
cestovní agentura OLIVER tour • Jitka ŠTĚPÁNOVÁ • tel./fax00420 318 682 619 • mobil:00420 723 305 815 • e-mail: olivertour@seznam.cz

6/2010
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PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ, STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

OD 1.2.2010 VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC NA ZAKÁZKU

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

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

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

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce –
pomocí všech typů rypadel – otočná kolová,
pásová, kráčivá a rypadlo nakladače.
- provádění drobných stavebních prací – opravy
a výstavby inženýrských sítí,
- komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování,
odvodnění a drenáže atd.
- kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
- pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
- hutnící technika (pěch, deska, váleček)
- čištění a odbahňování vodních toků a rybníků
- doprava všech sypkých materiálů 14 m3/20 t
- prodej písků a drtí
- strojní bourací práce a demolice
- přibližování a odvoz dřeva
- zdvihací práce
- vrtání otvorů na sloupky oplocení

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

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
•
•
•
•
•
•

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

Telefon

777 336 705

RUDOLF VANÌK
PRODEJ LCD televizorù
• odvoz, nastavení, úprava antén
• prodej SD + HD satelitních kompletů
sestavených dle přání
• prodej Set Top Boxů
• aktivace placených programů
Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač!

Telefon: 318 665 296, 602 482 114

Letní dìtský tábor
SOPTÍK
PS Soptík pořádá již 19. ročník
stanového tábora pro žáky
základní školy
Místo konání:
HVOŽĎANY
Termín konání:
18. 7. – 31. 7.
2010
Cena:
3 000,KONTAKT:
Hana Jindřichová - tel. 724 171977
hanajindrichova@seznam.cz
Na nové účastníky se těší zkušený kolektiv.
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myèek, sušièek,
praèek všech

Zveme Vás do nově otevřené kanceláře
znaèek

Jan HOŠNA
tel. 318 634 939
737 844 613

Přijte se poradit s cenou povinného ručení
na Vaše auto

Nyní slevy až 75%
Př. Felicie 1.3 cena od 1.405 Kč ročně
Octávie 1.9 cena od 3.137 Kč ročně
Platby od Allianz pojišovny
můžete u nás platit bez poplatku

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

Otevřeno

Nové pojištění pro děti Pastelka –

sleva 25%
až 4 děti na jedné smlouvě

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

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

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

Nový prodejní sklad v Březnici

VODA – TOPENÍ – 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

Allianz pojišovna, a.s., Náměstí 3, Březnice
(u kostela)
Tel. 608 981 204, 777 988 898

allianzbreznice@seznam.cz
OTEVŘENO Po – Pá a po dohodě kdykoliv
Ladislav Sládek, generální reprezentant

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

Tel.

605 901 922

E-mail: sovaro@sovaro.cz

www.sovaro.cz
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KINO BŘEZNICE / PROMÍTÁNÍ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Pozor! Z m ě n a z a č á t k u f i l m o v ý c h p ř e d s t a v e n í
v ČERVNU, ČERVENCI, SRPNU a ZÁŘÍ promítáme od 19.00 hodin.
Filmy pro děti a mládež budou i nadále začínat v 18.00 hodin.

2. 6. středa v 19 hodin

16. 6. středa v 18 hodin

KNIHA PŘEŽITÍ

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

Film USA 2010
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po
konečné válce, prochází pustinami kontinentu
osamělý muž, který s sebou nese poslední výtisk
posvátného textu. Cesty patří gangům, které
jsou schopny zabít pro cokoli, ale na tohoto
poutníka nestačí.
Režie: Albert a Allen Hughesovi
Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman a další
Vstupné 44 Kč Q 118 min Q Přístupno od 12 let

Film USA 2010
Alenka a její cesta za Bílým králíkem ve vestě
s kapesními hodinkami, který zmizí ve své noře.
Co se stane, když za ním Alenka skočí a když
vypije lahvičku s nápisem „Vypij mě“?
Režie: Tim Burton
Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Helen Bonham Carter, Alan Rickman
Vstupné 44 Kč Q 108 min Q Přístupno

6. 6. neděle v 19 hodin

Film ČR 2010
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
Krajem prochází deš ová víla převlečena za chudou ženu. Pozná, že se mezi lidmi vytrácí dobro
a láska, proto jim vezme vodu… co se musí stát,
aby se vše napravilo?
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka
Vlasáková, Stanislav Zindulka a další
Vstupné 39 Kč Q 96 min Q Přístupno

Film ČR, Slovensko 2009
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození,
vězení a útěku. Příběh, který dává zakusit marasmus života pod dohledem i ve středu StB.
Režie: Radim Špaček
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin
Finger, Oldřich Kaiser, Jana Janěková, Roman
Zach
Vstupné 49 Kč Q 146 min Q Přístupno od 12 let

9. 6. středa v 18 a ve 20 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ
Film ČR 2010
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjistí, že se
dostala do situace, jaké řeší denně se svými pacienty – přistihne manžela in flagranti s mladší
ženou.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček
a další
Vstupné 44 Kč Q 118 min Q Přístupno

13. 6. neděle v 19 hodin

LÍTÁM V TOM
Film USA 2010
Ryan Bingham má jediný cíl, nalétat 10 miliónů
leteckých mil. Pravděpodobnost splnění tohoto
snu je poměrně vysoká, jeho práce spočívá v podnikové optimalizaci a tak nepřetržitě létá po
USA a snižuje stavy ve firmách, kde na to šéfové
nemají odvahu. Nomádský způsob života mu vyhovuje, ale nedal by se smysl života najít i na
zemi?
Režie: Jason Reitman
Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman
Vstupné 44 Kč Q 109 min Q Přístupno od 15 let

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 6. Český svaz bojovníků
za svobodu
Schůze v KD – přísálí Q 14 hod.
11. 6. OLDIES
KD Q 21 hod.

KINO BŘEZNICE

POUTA

6/2010

KULTURA

18. 6. pátek v 18 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA

20. 6. neděle v 19 hodin

BÍLÁ STUHA
Film Rakousko, Německo, Francie, Itálie 2009
Zneklidňující snímek o německé vesnici v předvečer první světové války, kdy staré pořádky
přecházejí k novým, kdy se mění společenské
struktury, ale generační problémy jsou aktuální
a pálí stejně tak jako dnes.
Režie: Michael Haneke
Hrají: Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich
Tukur, Ursina Lardi, Burghart Klaußner a další
Vstupné 49 Kč Q 144 min Q Přístupno od 12 let

23. 6. středa v 19 hodin

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Film Československo 1968
Mozaika osudů obyvatel malebné moravské vesnice, kterým do bezstarostného života krutě zasáhne únor 1948.
Režie: Vojtěch Jasný
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Věra Galatíková,
Vlastimil Brodský, Waldemar Matuška a další
Vstupné 44 Kč Q 116 min Q Přístupno od 12 let

27. 6. neděle v 19 hodin

VLKODLAK
Film Velká Británie, USA 2010
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá…Po smrti matky opouští Lawrence Talbot rodné panství, vrací se až díky snoubence svého bratra,
která ho prosí o pomoc při pátrání po budoucím
manželovi, který beze stopy zmizel.
Režie: Joe Johnston
Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony
Hopkins, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin a další
Vstupné 44 Kč Q 102 min Q Přístupno od 15 let

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

19. 6. JARNÍ KONCERT
Březnický komorní orchestr
a Březnický
smíšený sbor
Vinárna KD Q 19 hod.
19. 6. Letní parket – taneční zábava
Hraje Nanga Parbat
Areál „Na starém kluzišti“
20 hod.
24. 6. DĚTI DĚTEM
KD Q 18 hod.
27. 6. KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Areál „Na starém kluzišti“
16 hod.

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

ČERVEN 2010
Zámek Březnice
otevřen denně mimo pondělí
od 9 do 17 hod.
Městská obrazárna Galerie L. Kuby
otevřena denně mimo pondělí od 9 hodin
do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci červnu otevřena denně
mimo pondělí, od 10 do 17 hodin.

BESEDA
pátek 18. 6., hudební sál, od 19 hod.
v rámci cyklu oživlé památky

Beseda
s prof. Václavem Větvičkou
na téma zámecký park v Březnici

KONCERTY
čtvrtek 3. 6. hudební sál od 17 hod.
„Koncert na zámku“ –
koncert žáků ZUŠ Březnice, ZUŠ
Dobříš a ZUŠ A. Dvořáka z Příbrami
sobota 12. 6., hudební sál, od 19 hod.
klavírní dvojkoncert

DUO PIANO UNISON – USA
Du Huang, Xiao Hu – klavír
sobota 26. 6. - synagoga v Březnici od 19.30 hod.

Koncert židovské hudby
ŠARBILACH – orchestr, Praha
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel, fax.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz
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