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PARTNERSTVÍ
S NĚMECKÝM MĚSTEM
POTVRZENO
Ve čtvrtek 27. května byl na radnici
podepsán dokument mezi Březnicí
a německým městem Lindow, čímž se
potvrdilo budoucí partnerství a spolupráce mezi oběma městy. Otevírá
se tak možnost navázat nové kontakty hlavně pro školy, sportovce,
spolky, ale i jednotlivé rodiny.
Jako první německé přátele navštíví
studenti a zástupci VOŠ a SOŠ Březnice. Využijí nabídky zúčastnit se
mezinárodního setkání mladých
z Polska, Česka, Braniborska a Berlina, které dotuje Spolková země
Braniborska. Zástupci radnice by se
pak do družebního města měli jet podívat v příštím roce.

Vážení občané,
polovina roku je za námi a mnozí se chystáte na dovolenou. Přeji vám, a si užijete krásné počasí, odpočinete a
načerpáte energii do dalších měsíců.

O PRÁZDNINÁCH SE BUDE VE ŠKOLE
OPRAVOVAT
Prázdniny neznamenají, že by se v Březnici nic nedělo. Poslední týden v červnu začala rekonstrukce sociálního zařízení
ve staré budově základní školy, kde mají třídy nejnižší ročníky.
Práce jsou plánované do konce srpna.
Město oslovilo pět firem, další dvě se přihlásily samy. Z nich
komise vybrala píseckou společnost Uniko. Ta nabídla nejnižší
cenu 3,051 milionů korun a také záruku 72 měsíců.
Další etapy oprav, připraveny jsou ještě dvě, závisí na tom
kolik peněz bude v obecním rozpočtu.
Také na radnici probíhají stavební úpravy. V prvním patře
došlo k probourání chodby na dvorní trakt, kde vzniká odpovídající hygienické zázemí pro zaměstnance úřadu. V současné
době je na každém patře budovy pouze jedna toaleta, kterou
používají úředníci i občané. Po ukončené rekonstrukci pak bude
záchod v přízemí určen pro ty, kteří si vyřizují své záležitosti
na radnici. Zastupitelé na tuto akci uvolnili 400 tisíc korun.

EVROPSKÁ DOTACE NA ZELEŇ
Březnice na začátku roku odevzdala žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí a to na akci nazvanou
Historická úprava nábřeží. Cílem projektu je obnovit a omladit

zeleň ve městě o celkové ploše deset hektarů a stromořadí
v délce skoro dva a půl kilometru. Upravovat se mají stromy
a stromořadí kolem řeky od stadionu až k železničnímu mostu,
parku v Sadové ulici a alej u černého kříže.
Plán jak stromy omladit se několikrát upravoval. Původně se
uvažovalo o vykácení více stromů a jejich nahrazení novými.
To ale Agentura pro ochranu přírody nepodpořila. Nová varianta proto počítá více s udržovacími a ozdravnými řezy. Hodně se
bude i sázet, o čemž hovoří konkrétní čísla. Nově se ve vybraných lokalitách vysadí 1074 dřevin, dalších 287 se ošetří a
u 187 bude proveden udržovací řez. Pokácet by se měly dvě
stovky kusů, například topolová alej na levé straně řeky a některé břízy mezi kamenným mostem a bývalými jatkami.
Tyto stromy dávno překročily svou plánovanou životnost
a ohrožují životy i majetek lidí. Samozřejmě se místo pokácených vysadí nové. Půjde o klasické dřeviny jako habr obecný,
javor mléčný, olše lepkavá, bříza bělokorá, topol černý, dub letní, lípa srdčitá a jilmy.
Březnice sice ještě nemá podepsané rozhodnutí o získání dotace, ale je v seznamu těch, kterým budou peníze na obnovu zeleně
přiděleny. Měla by přijít na 13 milionů korun, z toho město zaplatí 10 procent. Konkrétní čísla budou známá po vydání rozhodnutí,
stejně tak se částka může změnit při výběrovém řízení.
Ráda bych v této souvislosti ještě připomněla, že jak město
tak občané, pokud na základě vydaného rozhodnutí stavebním
úřadem pokácí nějaký strom, mají povinnost vysadit nový. Například u skateboardového hřiště přibylo několik stromů za pokácené břízy v cihelně. Některé už jsou zničené. Nevydržela ani
zeleň v nádobách na náměstí, odkud zmizela část dřevin i letničky.
(pokračování na str. 2)
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O ZASTUPIELSTVU AŽ PŘÍŠTĚ
Veřejné zasedání zastupitelů se koná 29. června, tedy
po uzávěrce těchto novin. Proto informace o projednávaných bodech získáte až v dalším čísle. Naplánovaný
program je opravdu bohatý, obsahuje přes 30 bodů mezi
nimi například vyjádření k závěrečnému účtu města.
Také se bude řešit oprava komunikace v Boru, či v ulici
U Blatenky.
Město má dále zpracovány projekty na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve čtyřech lokalitách – v Boru,
Tochovické ulici, U hřbitova a průmyslové zóně. Na zastupitelích bude, kterou z těchto akcí upřednostní.

O NÁMĚSTÍ
25. května proběhlo ústní jednání s místním šetřením
na akci Revitalizace centrální části Březnice. Připomínky zúčastněných, kteří se sešli na náměstí, tedy veřejnosti i zástupců dotčených orgánů, byly zapracovány do
rozhodnutí. To po dobu danou zákonem viselo na úřední desce. Účastníci řízení pak měli právo se proti vydanému rozhodnutí odvolat. V zákonném termínu zatím
přišla jedna námitka a tou se te zabývá stavební úřad.

Volební okrsek č. 2

Foto Městská knihovna

Volební okrsek č. 1

Foto Městská knihovna

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
JAK U NÁS DOPADLY?
V pátek a v sobotu 28. a 29. května proběhly v České
republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Ve čtyřech březnických okrscích z 2909
občanů odvolilo 1761, což je 60,54 procenta.
A které strany překonaly pětiprocentní hranici?
• Česká strana sociálně demokratická získala 504 hlasů, tedy 28,84 procenta
• Občanská demokratická strana dostala 365 hlasů, což
je 20,89 procent
• Komunistickou stranu Čech a Moravy volilo 225 lidí,
a to dělá 12,87 procent

Významné životní výročí oslavila
89 let
Anna Paulová, Březnice 124
70 let
Pavla Hofmanová, Březnice 404
91 let
Marie Oncirková, Březnice 132

SŇATEK v Březnici uzavřeli
Zámek Březnice:
4. 6. 2010
Lucie Kožúriková, Lhotka
Daniel Slavík, Lhotka
12. 6. 2010
Andrea Kutnarová, Písek
Miroslav Viktora, Hudčice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

• TOP 09 obdržela 193 hlasů, tedy 11,04 procenta
• Věci veřejné získaly 144 hlasů a 8,24 procenta
Děkuji všem voličům, kteří do volebních místností přišli
a vybrali ty, kteří nás budou v Poslanecké sněmovně
zastupovat.
Jana Krajmerová, starostka

Srdečně zveme
Občanské sdružení Bozeň- Spolek rodáků
a přátel Březnice pořádá při příležitosti březnické pouti
v sobotu dne 31. července 2010
pravidelné setkání,
jehož dopolední část proběhne od 9.30 hodin
v Kulturním domě.
V průběhu dopoledne bude podána zpráva o činnosti
sdružení, účastníky jako každoročně přivítá starostka
Březnice paní Jana Krajmerová, součástí programu
bude projekce fotografií z města a dostatek prostoru
bude dán neformálním setkáním účastníků.
Na dopolední setkání v Kulturním domě naváže oběd,
který zájemcům nabídne nedaleká restaurace
hotelu Vlčava.
Odpoledne bude možno společně zajet autobusem
do nedaleké Dobré Vody.
Setkání je otevřeno všem březnickým občanům
i přespolním návštěvníkům našeho města.
MUDr. Jiří Beran
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010
V ý s l e d k y h l a s o v á n í z a ú z e m n í c e l k y : Kraj: Středočeský kraj / Okres: Příbram / Obec: Březnice
Okrsky:

celkem
4
zpr.
4
v%
100,00
Voliči v seznamu
2 909
Vydané obálky
1 761
Volební účast v %
60,54
Odevzdané obálky 1 755
Platné hlasy
1 747
% platných hlasů
99,54

číslo

Okrsky:

celkem
23
zpr.
23
v%
100,00
Voliči v seznamu
5 601
Vydané obálky
3 614
Volební účast v %
64,52
Odevzdané obálky 3 608
Platné hlasy
3 587
% platných hlasů
99,42

Strana
název

Platné hlasy
celkem v %

Předn.
hlasy

číslo

Strana
název

Platné hlasy
celkem v %

1

OBČANÉ.CZ

4

0,22

X

1

2

Liberálové.CZ

3

0,17

X

2

Liberálové.CZ

4

Věci veřejné

144

8,24

X

4

Věci veřejné

OBČANÉ.CZ

5

Předn.
hlasy

0,13

X

5

0,13

X

354

9,86

X

5

Konzervativní strana

1

0,05

X

5

Konzervativní strana

2

0,05

X

6

Komunistická str. Čech a Moravy

225

12,87

X

6

Komunistická str. Čech a Moravy

547

15,24

X

7

Koruna Česká (monarch. strana)

1

0,05

X

7

Koruna Česká (monarch. strana)

4

0,11

X

9

Česká str. sociálně demokrat.

504

28,84

X

9

Česká str. sociálně demokrat.

1 002

27,93

X

5

0,28

X

11 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.

10

0,27

X

47

2,69

X

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

140

3,90

X

2

0,11

X

14 STOP

2

0,05

X

193

11,04

X

15 TOP 09

381

10,62

X

17 Křes. demokr. unie - Čs. str. lid.

82

4,69

X

17 Křes. demokr. unie - Čs. str. lid.

154

4,29

X

18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net

13

0,74

X

18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net

16

0,44

X

11 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14 STOP
15 TOP 09

19 Česká str. národ. socialistická

3

0,17

X

19 Česká str. národ. socialistická

3

0,08

X

20 Strana zelených

27

1,54

X

20 Strana zelených

60

1,67

X

21 Suverenita - blok J. Bobošíkové

75

4,29

X

21 Suverenita - blok J. Bobošíkové

158

4,40

X

23 Česká pirátská strana

17

0,97

X

23 Česká pirátská strana

34

0,94

X

24 Dělnic. str. sociální spravedl.

29

1,65

X

24 Dělnic. str. sociální spravedl.

40

1,11

X

7

0,40

X

25 Strana svobodných občanů

26

0,72

X

365

20,89

X

26 Občanská demokratická strana

644

17,95

X

25 Strana svobodných občanů
26 Občanská demokratická strana

Územní přehledy o volební účasti

číslo

Obec
název

celkem

Okrsky
zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

Platné % platných
hlasy
hlasů

540013

Březnice

4

4

100,00

2 909

1 761

60,54

1 755

1 747

99,54

599298

Drahenice

1

1

100,00

131

85

64,89

85

85

100,00

564605

Hlubyně

1

1

100,00

109

77

70,64

77

76

98,70

564257

Horčápsko

1

1

100,00

81

69

85,19

69

69

100,00

513580

Hudčice

1

1

100,00

223

145

65,02

145

144

99,31

540315

Hvož any

4

4

100,00

661

472

71,41

472

468

99,15

564249

Chrást

1

1

100,00

171

106

61,99

106

104

98,11

529681

Koupě

1

1

100,00

112

76

67,86

76

76

100,00

564222

Nestrašovice

1

1

100,00

55

32

58,18

32

32

100,00

564214

Počaply

1

1

100,00

82

46

56,10

46

46

100,00

564583 Starosedlský Hrádek

1

1

100,00

112

75

66,96

75

73

97,33

564273

Svojšice

1

1

100,00

76

53

69,74

53

53

100,00

541427

Tochovice

2

2

100,00

476

328

68,91

328

327

99,70

598330

Tušovice

1

1

100,00

78

55

70,51

55

53

96,36

541524

Volenice

2

2

100,00

325

234

72,00

234

234

100,00

Celkem

23

23

100,00

5 601

3 614

64,52

3 608

3 587

99,42
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MĚSTSKÁ POLICIE V BŘEZNICI

Vážení spoluobcané,
nadešel čas prázdnin (dovolených) a s tím
i zvýšená migrace lidí v našem městě. Tato,
z jedné strany příjemná záležitost pro obchodníky a propagaci města, nese bohužel
i různá úskalí, s kterými se nyní potýkáme.
Lidé jsou nepozorní, nervózní, uspěchaní,
a to vše nahrává do noty různým skupinám
nepřizpůsobilých obyvatel, kteří takto vzniklé situace lehce
zneužijí ve svůj prospěch. Rázem jste bez kola, které jste si na
moment odložili před krámkem nebo jste bez dokladů
i s peněženkou, protože se na Vás někdo na okamžik přilepil
a situaci opět využil. Toto jsou velice nepříjemné okamžiky, ale
daleko horší je, když se vrátíte z dovolené a máte byt vzhůru
nohama a věci, které jste opatrovali jako oko v hlavě, jsou nenávratně pryč. Z těchto důvodů Vás Městská policie Březnice chce
požádat, abyste věnovali zvýšenou pozornost v těchto letních
měsících na dění kolem Vás, Vašich sousedů a ostatních spoluobčanů, kteří naše město navštěvují a více dbali na svůj majetek. Děkujeme.
Městská policie Březnice ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR vynakládá velké úsilí těmto i jiným deliktům
a přestupkům na území našeho města zabránit. Bez Vaší pomoci je to velmi zdlouhavé a komplikované. O tom všem jste se
mohli přesvědčit jako všichni, kteří byli přítomní na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města. Zde byla příslušníky jednotlivých bezpečnostních složek objasněna součastná
situace ve městě, zastoupení, činnost a spolupráce MěP Březnice a OO PČR Březnice v dané oblasti a katastru našeho města.
A výsledek? Nadále platí - v případě, že jsou strážníci Městské
policie Březnice z jakéhokoli důvodu nedostupní a celá záležitost nesnese odkladu, ihned použijte bezplatné linky 158
a volejte o pomoc Policii ČR.
Vrátíme-li se k některým z ostatních povinností, které musí
Městská policie Březnice zabezpečit (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), tak nesmíme opomenout i náležitosti
týkající se nejlepších přátel člověka - psů.
Jen za poslední měsíc se jich po našem městě toulalo a bylo
odchyceno pět.
Proč toto připomínám?
Začíná doba prázdnin, vysvědčení jsou rozdána a odměnou se
někdy stává čtyřnohý mazlíček, který za pár dní omrzí nebo se

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji členům SDH za včasnou a perfektní přípravu
volební místnosti č. 1 „v hasičárně“. Dále děkuji členům
volební komise okrsku č. 1 za kolektivní spolupráci
v době konání voleb do parlamentu.
Miloš Pop
Předseda volební komise č. 1

E

odjíždí na dovolenou, a co sním? To samé se může přihodit pokud se člověk dostane do finanční krize či zdravotních problémů. Je třeba se ho zbavit? Někde ho přivázat? Prostě ho vypustit?
To snad ne! Tímto způsobem svůj problém možná vyřešíte,
ale vžijte se do kůže té němé tváře. Stačí, když se Vám psík jen
zatoulá. Jak je zmatený, vylekaný. Jak reaguje na okolí. Chce se
bránit a může být i agresivní. Tehdy přichází na pomoc městský strážník, který spolupracuje s některým ze psích útulků v našem případě je to od loňského roku psí útulek „AJAX“
ve Volenicích.
Je to z toho důvodu, že útulek psů v Lazci byl stále přeplněný. Již od samého začátku se zde snaží zejména o to, aby pejsky
co nejdříve vrátili původnímu majiteli a nebo pro něj našli nový
domov. Bohužel, ne vždy se to však daří. Jak říká pan Šmatlák:
„Lidé většinou chtějí pejsky mladé, hodné a hezké, ale naopak
o ty staré nemá zájem nikdo. Proto bych rád apeloval na lidi, co
mají domek i byt s malou zahrádkou, aby si sem přišli vybrat
nějakého hafana. Věřím, že i mimo pocitu z dobrého skutku
získají i výborného kamaráda. Díky dobré práci MP se dlouho
žádný pes netoulá po Březnici, a tak se dostane k nám do útulku dříve než ho přejede auto a nebo se stane jiné neštěstí. Letos už díky této dobré spolupráci bylo vráceno svému páníčkovi
osm zaběhlíků. Museli by jste vidět tu oboustrannou radost ze
vzájemného znovusetkání. Mne vždy tato podívaná naplní velmi dobrým pocitem, že i v této uspěchané době není všem lidem lhostejný psí život. Nyní se v našem útulku nachází
18 psů, nejsou to pejsci pouze z Březnice, ale máme tu psí tuláky i z Rožmitálu, Strašic a Vodňan.
Na závěr bych rád poděkoval za všechny chovatele psů v našem městě zastupitelstvu, že se k této problematice nestaví
zády a pomáhá tento problém řešit.“
Jak sami vidíte, nemusíte psy ani spoluobčany vystavovat jakémukoli riziku, ale můžete se přímo obrátit na pana Romana
Šmatláka na mob.č. 602 485 252 nebo přímo navštívit útulek,
a to každý den mezi 9 a 16 hodinou.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým i jménem Městské
policie Březnice popřál všem školákům a učitelům krásné prožití prázdnin, ostatním spoluobčanům bezstarostnou, ničím
rušenou dovolenou bez jakékoli újmy na zdraví i majetku
a všem krásné a slunné dny.

Za Městskou policii Březnice
František Pinkava
místostarosta města

VZPOMÍNKA
Dne 20. 8. 2010 uplynou 4 roky, kdy nás navždy
opustila paní Anna Sýkorová z Březnice.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova

D
Zdraví, štěstí, spokojenost
a elánu víc než dost,
starostí málo, radostí více,
krásných zážitků na tisíce …..
K životnímu jubileu paní Martě
z Březnice

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci oznamujeme všem
smutnou zprávu, že dne 19. června 2010
zemřel ve věku 80 let
březnický rodák JUDr. Vladimír Štěrba.

Staňkové

Vzpomíná sestra Alena Šounová-Srnková

přeje rodina a přátelé
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NA OTEVŘENÝ DOPIS PETIČNÍHO VÝBORU – OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ
Při čtení posledního čísla Březnických novin jsem byl překvapen a pln rozporuplných emočních názorů. Nevím, co vedlo
petiční výbor k publikaci tohoto otevřeného dopisu, protože na
dané otázky již petiční výbor odpovědi od zastupitelů dostal.
Proběhlo několik společných jednání všech zúčastněných stran
(zastupitelů, projektantů, petičního výboru i dalších osob).
Ano, každý má právo vyslovit svůj názor, ale nevím proč pokládáte otázky k účelnému hospodaření radním? Schválení projektu Revitalizace centra města Březnice spadá do kompetence
zastupitelstva města a to kolektivně rozhodlo o jeho realizaci.
Je-li to pro zanedbanou údržbu zmiňovaných sítí, tak ano. Sítě
pod severozápadní částí Náměstí naléhavě potřebují výměnu.
S touto výměnou se musí udělat následná úprava povrchu, vybudování neexistujícího veřejného osvětlení, obnova zeleně atd.
Jak sami vidíte, objem prací je tak široký a finančně náročný,
že je nutné vše řešit globálně. Proto se nemá řešit jen Náměstí,
ale celé centrum města. Například stále se věnujete jen náměstí, ale co na to mají říkat spoluobčané v Lokšanech, tato lokalita je rovněž historicky velmi zajímavá, ale s nevyhovujícím povrchem cest, bez kanalizace a ostatních sítí.
Tak můžeme pokračovat v dalších lokalitách – V Koleji,
u kulturního domu, v Blatenské ulici...
Dále bych chtěl reagovat na jeden odstavec z Vašeho dopisu:
„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.“

Nechci nijak degradovat toto vyjádření, ale já osobně si netroufám hodnotit historické prvky či odkazy, protože v tomto
směru nemám odborné vzdělání. Na druhou stranu se musím
opřít o vyjádření dotčených orgánů, které se k realizaci projektu (prozatím) záporně nevyjádřili.
Dále píšete o ignoranství zastupitelů k podobě projektu Ing.
arch. Josefa Kittricha a Ing. Josefa Hrubého a navrhované nové
podobě projektu. Na toto přímo odpovídá poslední věta Vašeho
otevřeného dopisu, která zní: „Petici za zachování dosavadního
charakteru Náměstí, kterou podepsalo 600 občanů, by radní
neměli brát na lehkou váhu.“
Tato Vaše věta však dle mého neodborného názoru nekoresponduje s historickým odkazem Ing. arch. Josefa Kittricha
a Ing. Josefa Hrubého. Náměstí, jak vypadá dnes, také nekoresponduje s projektem, protože parkoviště bylo projektováno
pouze v malé míře před kostelem pro cca 6 automobilů. Další
plochy sloužily již tehdy jako multifunkční plochy, bylo zde tržiště, odpočinková zóna s jednosměrným objezdem. Náměstí
bylo rozděleno cestou směrem od radnice k Blatenské ulici atd.
Nový návrh dle mého názoru s původním projektem ing. Hrubého a Ing. arch. Kittricha ve funkční podstatě koresponduje.
To je ale názor laika, a tak raději počkáme na názor odborníků, kteří vše nezávisle posoudí a rozhodnou.
František Pinkava
místostarosta

REVITALIZACE NA ČESKÝ ZPŮSOB
Vlna revitalizace válcuje poslední dobou českou kotlinu.
V této revitalizaci se točí velké prachy a vypadá to, že o to se
hlavně jedná. Čteme o revitalizaci pražského Karlína, Smíchova, Masarykova nádraží, prostě revitalizuje se ve velkém kde co
a po všech koutech země české.
Tato revitalizace po česku nemá s ničím slitování. A je s podivem, jak brzo ničivá vlna revitalizace dorazila i do našeho
městečka, kterému se jinak novoty vyhýbají velkým obloukem.
Když na místní revitalizaci náhodou občan nepěje jen samou
chválu, sotva se vyhne tomu, aby se z něj nestal v očích některých stoupenců revitalizační vlny věčný reptal, šoural a potížista. Bylo by s podivem, kdyby do této kategorie někteří nešoupli i náš petiční výbor, když nesdílí nadšení, jímž se opájí
vedení města a s ním též mnozí naši zastupitelé. Jen tak mimochodem řečeno – občan nemusí trávit dlouhé hodiny, aby sledoval zasedání našich zastupitelů.
Problémem březnické radnice je přehlížení názoru občanů a
nedostatečně zajišovaná informovanost obyvatel. Připomeňme
veřejné shromáždění o Náměstí v březnu tohoto roku. Občané
na něm důrazně požadovali, aby byli o důležitých věcech ve
městě pravdivě a včas informováni. Dva měsíce po vznesení
těchto požadavků se v předcházejícím (6/2010) čísle Březnických novin, které vyšlo v prvních červnových dnech dozvěděli,
že 25. 5. 2010 bude místní šetření (pro potřeby stavebního
povolení) týkající se Náměstí. Jelikož Březnické noviny vyšly
dávno po tomto datu, byla taková informace již bezpředmětná.
Tato skutečnost potvrdila, že občané měli v březnu na shromáždění v Kulturním domě plnou pravdu, když si na nedostatečnou informovanost stěžovali. K nápravě v tomto směru jak
vidno nedošlo. Přezíravost ze strany vedení města k potřebám
občanů trvá dál. Nelze tvrdit, že vyvěšením na obecní desce je
dostatečným naplněním zmíněného požadavku občanů. Jistě
litera zákona je naplněna a stížnost je bezpředmětná. Na celou
věc se však lze podívat i z jiného pohledu, řekněme morálního:
radnice by měla být aktivnější v informování občanů. Lze též
namítnout, že občané se stejně nezajímají. Inu, proč by tak
měli činiti, když to „nahoře“ nikoho nezajímá!

Petiční výbor nechce zklamat důvěru signatářů petice za zachování dosavadního charakteru Náměstí. Jim především, ale
také mnoha dalším předkládáme v následujících řádcích zprávu o dosavadních (ke dni uzávěrky Březnických novin dne
21. 6. 2010) výsledcích našeho snažení. Je zajímavé, že to co je
jasné pro více než 700 signatářů petice, zřejmě dodnes asi nechápou ti, co o našem městečku dnes rozhodují. Signatáři petice prokázali respekt k hodnotám vytvořeným předky, správně
rozpoznali vysokou estetickou úroveň díla vzniklého před více
než 70 lety, kvalitu jeho provedení, jeho předpoklady pro víceúčelové využití i nízké náklady na provoz. Nic z toho se o těch,
kteří přišli s novým návrhem a o těch, kteří jej tady prosazují
bohužel říci nedá.
Zastupitelé jsou širší veřejnosti i signatářům petice dlužni
odpově na 3 otázky, které jim petiční výbor dne 11. 5. 2010
zaslal. Jedná se o tyto otázky: 1. Zda jsou vyřešeny všechny inženýrské sítě pod povrchem Náměstí? 2. Jak zareagují zastupitelé na petici občanů pro zachování stávajícího charakteru
Náměstí? 3. Jak je zajištěno financování rekonstrukce Náměstí v souvislosti s dotací (úroky z půjčky, náklady nad rámec dotace). Dotace na Náměstí má svůj limit, co potom, bude-li tzv.
revitalizace stát víc, než se předpokládá?
Petiční výbor podal dne 13. 4. 2010 Krajskému úřadu v Praze
návrh na to, aby bylo přezkoumáno závazné stanovisko týkající
se Náměstí. Krajský úřad shledal námitky Petičního výboru
jako závažné a věcí se dále zabývá.
Dále petiční výbor podal na Ministerstvo kultury žádost o to,
aby Náměstí byl přiznán statut památky. Již dnes je Náměstí
součástí památkové zóny města.
Statut památky však má ještě větší váhu.
Revitalizace je v našem slovníku teprve krátce. Kdo ví, co se
za takovým slovem skrývá.
MUDr. Jiří Beran
Ing. Jaroslav Žák
Jiří Krůta
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Spoluvážení občané,
protože byla moje připomínka týkající se správnosti skladby zeleně navržené v rámci revitalizace náměstí v Březnici zamítnuta,
nechal jsem si na vlastní náklady zpracovat odborný posudek pro účel odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j.02407/2010/SÚ
na Krajský úřad Středočeského kraje. Tento posudek Vám předkládám k seznámení zde.
Miloš Pop, koordinátor projektu Březnice Město Pro Život

Vyjádření k projektu parkových úprav rekonstrukce náměstí v Březnici
1. Výsadba vzrostlých stromů:
V projektu je navržená jako nosná dřevina rekonstrukce náměstí řadová výsadba višně Prunus fruticosa Globosa a to po
obou stranách náměstí podélně bez podsadbových ostrůvků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní zadláždění náměstí v několika úrovních, vyzní celkový dojem uboze. Především proto, že vzhled těchto stromů je vzhledem
k drobným listům a malé koruně (dosáhne průměru 2,5-3 m
za cca 15-20 let) pro masivní plochu dlažby a budov chabý.
Bohatě kvetoucí višeň – tak jak uvádí projekt - není tak docela pravda, kvete bělavými drobnými květy pouze 2-3 týdny a
to je všechen efekt. Stromy budou trpět v každém případě
zimními poměry především zasolením při údržbě chodníků
a cest, které vyloženě nesnášejí a to všechny sakury!
Naopak bude rozhodně škoda zlikvidovat stávající lípy, které
vypadají rozhodně lépe nežli navrhované sakury. Samozřejmě, že by bylo třeba poškozené nahradit novými.
Dále rozhodně by bylo pro tuto vyšší zeleň vhodnější, kdyby
byly nebo opatřeny podrostovými záhony z nenáročných druhů nízkých dřevin jako Potentilla fruticosa Goldenteppich(mochna) nebo Cotoneaster buxifolia (skalník).
2. Výsadba živých plotů a keřových skupin u synagogy:
Navrhované živé ploty jsou směsicí čtyřech druhů keřů,
z nichž tři jsou používané jako dřeviny do plotů – Berberis,
Lugister, Spiraea. Poslední – Cornus mas (svída, dřín) je velmi vzrůstný keř až 4-5 m s vyholujícím dřevem, který bych
nikdy nedoporučil a nepoužil pro výsadbu na takovéto pomalu komorní zákoutí, jakým je prostranství u synagogy. Zcela
považuji za nevhodné vytvářet v tomto prostředí živé ploty
jako směsici několika druhů. Chybí jakékoliv zdůvodnění
projektantem, co ho vede k použití této konkrétní kombinace. Rozhodně bude vypadat lépe, když jednotlivé úseky živého plotu budou ze stejné dřeviny a budou se třeba symetricky opakovat.
Rovněž použití dalšího keře – Chaenomeles (kdoulovec) na
tomto místě nepovažuji za vhodné řešení. Všechny navržené

skupiny konkrétně v tomto prostředí, které je samozřejmě
historicky hodnotné, vyznívají jako tuctová záležitost.
3. Nádoby lemující chodník vozovky hlavní silnice:
Velmi důležitým bodem pro vůbec otázku použití nádob je
materiál a konkrétní popis, o jaké nádoby se bude jednat.
V nádobách bude živý rostlinný materiál, který se ne každý
do nádob na takovéto prostranství hodí, především s ohledem na budoucí údržbu. Zcela nevhodný je kmínkový roubovaný brslen – Euonymus, který rozhodně po první zimě
z větší části vymrzne, protože nesnáší v našich podmínkách
prostředí tohoto typu. Dalším druhem navrženým do nádob
je kosodřevina – Pinus mugo Pumilio, která není natolik
zakrslá, protože dorůstá až 2 m a vyholuje kmeny. Ostatní
kosodřevina je vysazená v ostrůvcích lemovaných živými ploty ptačího zobu na stávajícím náměstí.
Rozhodně výsadba do nádob není navržená z praktického
hlediska správně.
4. Plocha za konventem:
Velmi málo pozornosti je věnováno i tomuto místu, které je
navrženo pouze pokrýt rychle rostoucím plazivým keřem a
nic více. I zde lze vytvořit jiný pohled na zákoutí této velké
budovy.
5. Rozpočtové ceny navržených dřevin:
Celkově ceny u vzrostlých stromů odpovídají přibližně cenám, za které je možno tyto obstarat, avšak ceny u všech
keřů s výjimkou růže jsou přemrštěné a to i více než dvojnásobně. S takovým rozpočtem nemohu v žádném případě souhlasit.
Celkově se mi jeví projekt jako velmi slabý především detailnějším zpracováním ploch. Čiší z něho jednoduchost až nenápaditost řešení ploch především náměstí samého a celého prostranství u synagogy.
V Blatné 10. 6. 2010

Ing. Vladislav Bouše
Okrasné zahradnictví BOUŠE
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TUHÁ ZÁKOPOVÁ VÁLKA
I tak lze nazvat boj radnice vedené paní starostkou proti
petičnímu výboru (MUDr. Beran, p.Krůta, Ing. Žák) reprezentujících, ne malou část obyvatel našeho města o budoucí podobu náměstí. Část obyvatel dala jasně najevo, že by si přála opravu náměstí, ale ne na úkor dnešního vzhledu a uspořádání. Aby
se i po tzv. revitalizaci dalo říct, že to náměstí je náměstím
arch. Kittricha a Hrubého, tak jak jej před druhou světovou
válkou projektovali a uvedli v život. Vážím si paní starostky
jako vzdělané dámy, o to víc mě překvapuje její až zatvrzelá
snaha prosadit svou. V našich kronikách i soukromých sbírkách
existují dobové fotografie jak náměstí vypadalo, tak proč ničit
něco, co už někdo (a ne špatně) vybudoval. Nehledě na to, že se
blíží komunální volby a připadalo by mi normální, že tímto
ožehavým tématem, by se měla zabývat budoucí radnice, která
dostane od občanů dlouhodobý mandát a ne odcházející management, který na podzim skončí. Březničtí mají i jiné starosti

a strasti, které je trápí. Např. péče o veřejnou zeleň. Nehovořím zde o složitých parkových úpravách, stačilo by posekat trávu a uklidit veřejná prostranství. O pískovištích pro děti, jsou
li-tu jaké vůbec, nehovoříc. I to jsou úkoly radnice, by chápu,
že ne tak mediálně zajímavé jako je bitva o náměstí, ale věřte
paní starostko, že stejně, ne-li víc naléhavé.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kteří nám dali hlas
v parlamentních volbách a ubezpečit je, že KDU jako taková
nekončí a nemizí z politické mapy, jako mnoho uměle vzniklých stran. Ctíme tradice a v tom je možno hledat paralelu
i s našim náměstím.
Na podzim se budeme ucházet o vaše hlasy s jasnou vizí pro
naše město, která je na hony vzdálená od často nejasných slibů
politických špiček. Přeji všem občanům našeho města a přidružených obcí hezké prázdniny.
Ing. Antonín Hanák
Autor je předsedou MO KDU-ČSL v Březnici

PARTNERSTVÍ V NĚMECKÉ SPOLKOVÉ REPUBLICE
Březničtí uzavřeli partnerskou smlouvu s městem Lindow – spolková země Braniborsko
Starostka města p. Jana Krajmerová podepsala ve čtvrtek
dne 27. 5. 2010 partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci se
zastupitelem města Lindow Dieterem Eipelem. Mezinárodní
partnerský svaz města Lindow a město Březnice se v ní zavázali rozvíjet a upevňovat stávající přátelské vztahy. Kromě jiného mají být dle smlouvy podporována setkávání dětí a mládeže, škol, sportovců, spolků a rodin mezi oběma městy.
Město Lindow již udržuje 43 let partnerské vztahy s městem
Harfleur (Francie), 10 let s městem Jemiolow (Polsko) a nyní
rovněž navazuje partnerství s Ma arskem.
Město Lindow – tzv. „město tří jezer“ se nachází v Braniborsku, v překrásné krajinné oblasti s velkým množstvím jezer.
Braniborsko je pátou největší zemí Německa, uprostřed které
leží i spolková země Berlín.
Jako první krok učinili naši noví přátelé nabídku účasti
10 našich žáků na mezinárodním setkání ve vzdělávacím středisku pro mládež - DGB –Flecken Zechlin, které finančně dotuje spolková země Braniborsko a je určena pro 70 až 120 mladých lidí z Polska, Braniborska, Berlína a z Čech. Tuto nabídku
naše škola s radostí přijala a v době od 15. do 20. srpna 2010 se
8 našich studentů spolu se 2 žákyněmi ZŠ Březnice zúčastní
akce, která nese název „Jugendkunstsommer“, v překladu
„Umělecké léto mládeže“. Tématem této akce jsou „Virtuální
3-D světy a obrazy lidí“, studenti se zúčastní různých workshopů, např. hudebního, divadelního, fotografického, filmového,
dále workshopu výtvarných umění aj. Mladí se přihlásí do
workshopů dle svého zájmu, na konci týdne uskuteční veřejnou
prezentaci a na závěr bude následovat večírek na rozloučenou.
Kromě workshopů je organizován i pestrý program pro přestávky a večery. Obrázky a více informací o tomto vzdělávacím středisku naleznete na www.dgbjugendbildungsstaette.de. Garantem organizace tohoto setkání je paní Annett Bauer, vedoucí

sekce pro práci s mládeží města Lindow. Kulturního léta
v Braniborsku se zúčastní studenti Pavlína Laznová, studentka
1. VOŠ, dále studenti 3.AA Marie Jakšová a Radek Kubík,
z 3. CS Romana Skořepová a Lucie Trachtová, z 1. AV Bára Nelibová, z 2. CS Filip Wágner, Marie Rolníková a Lenka Švejdová a Michaela Černá ze ZŠ Březnice.
Paní Annett Bauer nám po dohodě zprostředkuje při naší
návštěvě v Lindowě navázání kontaktu s vedením školy
Oberstufenzentrum Neurupin, kde je m.j. i škola sociálního
zaměření, se kterou má naše VOŠ a SOŠ v úmyslu navázat partnerskou spolupráci. Proto se této prázdninové akce zúčastní
i naše paní ředitelka Ing. Marie Fiřtíková a já jako pedagogický
doprovod a současně tlumočník. Těšíme se, že se nám naskytne
pro naše studenty příležitost navazovat osobní přátelství,
účastnit se různých akcí a výměnných praxí. Pro nás pedagogy
potom nabídka takové spolupráce představuje příležitost získávat a motivovat studenty pro studium cizích jazyků.
Zapsala: Alice Fořtová
předsedkyně předmětové komise cizích jazyků
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Z HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY

ČERVENEC

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá
zima spíš.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Když dne ubývá, horka přibývá.
V červenci déš a slunečná pohoda –
hojná bude v příštím roce úroda.
Déš na Prokopa - zmokne každá
kopa.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Svatá Markéta, hodila srp do žita.
Na svatého Jakuba, brambor prvá
úroda.
Co červenec neupeče, to již srpnu
neuteče.

1. 7. 1908 zahájil činnost telefonní úřad. Měl sedm čísel
2. 7. 1904 slavnostně otevřen nový hotel u nádraží, dnešní Karlův Týn
10. 7. 1965 došlo k úplné likvidaci březnického závodu n. p. Vitana a celý objekt
převzal závod KOVO

12. 7. 1959 byla na zámku otevřena Galerie Ludvíka Kuby
15. 7. 1940 všichni Židé byli přestěhováni do Lokšan
23. 7. 1939 odhalen pomník Hanuši z Kolovrat

SRPEN
3. 8. 1952 byl otevřen březnický zámek k prohlídkám pro veřejnost
6. 8. 1922 slavnostně otevřena nová Sokolovna
8. 8. 1935 byla opravena nevyšší kopule věže nad zámeckou kaplí, kde byly uloženy 2 listiny z roku 1850 a 1892

10. 8. 1422 byla dobyta a vypálena Březnice katolickými vojsky
20. 8. 1930 přivedeno potrubí k prvnímu domu ve městě
29. 8. 1660 zemřel Přibík František z Újezda, majitel březnického panství
Čerpáno z Březnických zpravodajů

Michal Olbert
muzeum a Galerie Ludvíka Kuby

VEČER S RODÁKEM NA ZÁMKU
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice, pozvalo letos
(21. 5.) Doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc.,
k besedě, která se opět uskutečnila
v hudebním sále březnického zámku.
Doc. Motáň (narozen 1942) je odborníkem na choroby vnitřní a na nemoci ledvinové, který působí dlouhá léta na
I. Interní klinice ve Fakultní nemocnici
v Plzni a též na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Je březnickým
rodákem, a tak se beseda s ním točila
nejprve kolem jeho dětství a mládí
v Březnici. Vzpomínal mimo jiné na to,
že do zámku chodil jako žák hudební
školy, která tehdy v zámeckých prostorách sídlila, aby se učil hře na klavír.
Krom hudby se věnoval též lehké atletice, v níž byl rovněž úspěšný. Ve šlépějích
svého otce – březnického lékárníka - nešel, ale po překonání určitých překážek
v té době obvyklých, nebo neměl požadovaný „kádrový původ“, začal svá
úspěšná medicínská studia v Plzni. Stal
se zde mimo jiné oblíbeným vysokoškolským učitelem, na něhož absolventi lékařské fakulty dlouhá léta vzpomínají.
Pokrokům v medicíně byla věnována
dobrá polovina debaty. Doc. Motáň o medicíně dovede se zanícením vyprávět a je
zřejmé, že má k medicíně velice blízký
vztah.
Vyprávění bylo prokládáno hudebními
vstupy. Posluchačům, jichž se sešlo bohatě, přednesla árie ze známých i méně
známých oper Hana Beranová. Na klavír
výborně zahrál ředitel ZUŠ Přemysl

SRPNOVÉ PRANOSTIKY
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez
deště slunečko hřeje.
Když srpen z počátku hřeje, ledový
vítr v zimě dlouho věje.
Moc hub srpnových, moc závějí sněhových.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Když je v srpnu ráno hodně rosy,
mají z toho radost vosy.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se
dlouho sněhem skvěje.
Přinese-li déš svatá Helena, bývá
otava dlouho zelená.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
O svatém Augustinu léto opouští
krajinu.
Jak je teplo o Augustinu, tak bude
studeno na Kateřinu.
Zdroj Internet
Připravila Marie Kováříková

NABÍDKA

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.,
při přednášce v Plzni
Foto Viktor Dlouhý

Zíka. V závěru večera náš host pokřtil
knížku Jiřího Berana: „Pár vět . . . (z let
2005 - 2009)“, kterou si mohli přítomní
odnést jako malou památku na toto setkání. Lze říci, že tento večer úspěšně
navázal na ten loňský, v němž se mohl
březnickým připomenout jiný významný
rodák, jímž je prof. MUDr. Jan Kilian,
DrSc., který rovněž žije a pracuje v Plzni.
MUDr. Jiří Beran

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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Mateřské centrum

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

ČERVENEC - SRPEN 2010
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9 – 12 hod.
Kroužky a kurzy budou pokračovat opět od září – října
2010
26. 7. – 8. 8. 2010 bude herna zcela uzavřena –
čerpání dovolené

Mimořádné akce v červenci a srpnu 2010
Výlet do Mačkova 21.07.2010
- výlet vláčkem do rehabilitačního zařízení Mačkov s návštěvou
bazénu a hippoterapií.

VII. Letní divadelní dílna 2010
- již sedmý ročník tradičních divadelních dílen pořádaných ve
spolupráci s Divadlem Kapsa Andělská hora.
Proběhne ve dvou turnusech: 26.07. - 01.08.2010 a 02.08. 08.08.2010
V těchto dnech bude herna uzavřena!

Škola šermu 16. - 20. 8. 2010
- šermířská škola a hry všeho druhu, ukázky historických reálií
a dobových řemesel v zábavné formě pro děti od 9 do 13 let.
Více informací na www.mcpampeliska.cz a tel. 326 531 177

POČAPLY PRO DĚTI
Poslední květnovou sobotu se v naší obci konal Den dětí. Pro
děti bylo připraveno několik soutěžních stanoviš, kde si vysoutěžily nějakou tu odměnu v podobě sladkostí a pod dohledem
Radka Čížka si zastřílely z paintbalové zbraně.Tímto bych mu
chtěla poděkovat za trpělivost a čas, který nám věnoval. Nakonec každý obdržel balíček s dobrotami a nechybělo ani občerstvení, na kterém si všichni moc pochutnali. Největším dárkem
pro děti bylo nové vybavení hřiště, které jim předal starosta
obce p. J. Čížek.
A jak už to u nás bývá, nesmějí chybět rybářské závody. Na ty
jsme se vypravili na místní koupaliště, kde samy děti, nebo pod
dohledem rodičů, mohly zarybařit. Počasí nám přálo a nějaká
ta rybička se na háček také chytla. Po vyhodnocení a rozdání
cen jsme si opekli buřtíky a s dobrou náladou odcházeli domů.

PREVENTIVNÍ POŘAD NA ZŠ
19. května proběhlo na naší škole dlouhodobě plánované pokračování preventivního pořadu pro žáky 4., 5., 7. a 8. tříd. Již
vloni na jaře jsme zažili první část pořadu – „Sezname, otevři
se“ – pro 1. stupeň a „Na rovinu“ – pro 2. stupeň.
Letos jsme si objednali pokračování. Děti ze 4. a 5. tříd se zúčastnili pořadu „Rozsvite hvězdy“ a sedmáci a osmáci zase
akce „13 komnata.“ Všechna tato představení měla preventivní charakter a za úkol si kladla předložit dětem k zamyšlení i
pobavení problémy současné doby. Nuda, pasivita dětí, nedostatečná četba, malá kreativita, vysedávání u počítačů, nadužívání
techniky – mp3 přehrávače, mobily, počítače, televize, Fecebook
a jiné sociální sítě. Ale také malá schopnost rozeznávat a bránit se manipulacím a zkresleným informacím médií, agresivitě
reklam, vlivu prodejců všeho možného. Protagonisté předestírali před žáky různé poloutajené a zastřené situace, na které
bu uměli nebo nedokázali reagovat. Vše podpořené vtipným
slovem či nadsázkou, provázené rytmickými písněmi
s výstižnými texty.
Ne všichni žáci dokáží rozeznat ukrytou informaci za líbivými
slovy a texty, ale emocionální podklad na ně působí, by si to
ani neuvědomují. V pozitivním i negativním smyslu.
Reakce žáků byly různé. Někomu se pořad líbil, někomu ne.
Někdo vůbec neporozuměl, oč se jednalo. Někomu se nelíbil
způsob, intenzita či provedení. Každý má svůj názor. Ale to
svědčí o různé úrovni nahlížení na problematiku. I to je záměrem prevence. Nenechat si bezmezně vnucovat názory okolí.
Udělat si vlastní úsudek, používat svou hlavu, své dovednosti a
chtít dosáhnout svých osobních cílů bez ubližování těm druhým. Prožívat svůj život s vědomím, že záleží nejen na vnějších
okolnostech, ale i na mně, co já s tím udělám, jak problém
zvládnu, jak se poučím pro příště.
Věřím, že pořad svůj účel splnil.

Hana Koňasová

Pokud rodiče chtějí reagovat na preventivní pořad,
mohou mi napsat na e-mailovou adresu:
popova@zsbreznice.cz.
Ohlasy žáků na pořad si můžete přečíst na webových
stránkách školy a ŠPP.
Mgr. Ivana Popová
školní poradenské pracoviště ZŠ
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MATURITNÍ ZKOUŠKY SKONČILY
Dne 4. 6. 2010 skončily maturitní zkoušky na VOŠ a SOŠ
v Březnici. V letošním roce maturovaly celkem 3 ročníky – 4.AA
– obor Agropodnikání, 4.CS – obor Sociální péče – Pečovatelská
činnost a 4.BV – obor Výpočetní technika, celkem 43 studentů
maturovalo v řádném termínu. Maturitní zkoušky dopadly letos velmi dobře, všichni studenti složili maturitní zkoušku
úspěšně. Dle hodnocení předsedů maturitních komisí měly
maturity velmi dobrou odbornou úroveň, o čemž svědčí i prokázané odborné znalosti a vědomosti absolventů.
Ve dnech 27. 5. 2010 a 4. 6. 2010 proběhla ve společenském
salónku na zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení tříd 4.AA, 4.BV a 4.CS, kterých se zúčastnili absolventi, rodiče, starostka města Jana Krajmerová, ředitelka školy Ing.
Marie Fiřtíková, předseda maturitní komise 4.CS Ing. František Pazdera, zástupce ředitelky školy Ing. Pavel Čámský, třídní učitelé Ing. Marie Rolníková, Mgr. Oldřich Motáň a Mgr.
Jana Horníková a ostatní vyučující. Před předáním maturitních vysvědčení přednesli projev starostka města, předseda
maturitní komise a ředitelka školy. Starostka města předala
absolventům pamětní listy města Březnice a vyslovila přesvědčení, že se absolventi budou rádi vracet do města, kde
strávili nejkrásnější chvíle bezstarostného mládí. Absolventi,
kteří dosáhli nejlepších výsledků, či kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích, byli odměněni věcnou odměnou ze SRPŠ.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Věříme, že naši absolventi si odnesou pěkné zážitky nejen
z posledních chvil strávených společně se svými učiteli, ale
i spoustu cenných znalostí a vědomostí, které budou moci ve
svém budoucím životě uplatnit. Přejeme jim hodně úspěchů
v jejich dalším osobním i pracovním životě a těšíme se na budoucí setkávání s nimi.
Alice Fořtová

ÚSPĚCHY STUDENTŮ

SJEZD ABSOLVENTŮ ZTŠ po 50 letech

Náš absolvent, letošní maturant oboru Agropodnikání
Tomáš Zobal obdržel 25. června 2010 z rukou předsedy představenstva AK Ing. Jiřího Neudőrfla a ředitelky úřadu Ing. Zlaty Koukolíčkové cenu Agrární komory Příbram za rok
2010 za úspěšné dokončení studia a prokázané odborné zemědělské dovednosti.

Dne 12. 6. 2010 se na VOŠ a SOŠ v Březnici uskutečnil sjezd
absolventů školy po 50 letech, ročníky 1956-1960.
Sjezdu se zúčastnilo celkem 27 absolventů a bylo vskutku o čem
vyprávět. Hodně absolventů zastávalo ve svém životě funkce na
významných místech – a� již ve výzkumných ústavech, ministerstvech, vysokých školách, úřadech či v zahraničí. Dosaženými
úspěchy ve svých pracovních profesích tak šířili dobré jméno naší
školy, kterou absolvovali a na kterou dodnes s vděkem vzpomínají.
Bylo by jistě zajímavé vypracovat přehled z celé dlouhé historie
naší školy, ve kterém by byly uvedeny osobnosti, které prošly
významnou profesní dráhou a které své středoškolské studium
zakončily právě zde, v Březnici.
Alice Fořtová

Tomáš vyhrál v dubnu oblastní kolo zemědělských škol
v jízdě zručnosti v Blatné a poté reprezentoval naši školu v této
soutěži na celostátním kole, které se konalo u příležitosti Dne
zemědělce 17. června v Kámeni u Pelhřimova. Přesnou jízdou
traktorem s vlekem mezi překážkami a plněním úkolů obsadil
mezi 21 startujícími studenty a učni z celé ČR krásné 4. místo.
Gratulujeme.
Podporu Tomášovi při soutěži vyjádřili všichni žáci oboru
Agropodnikání z nižších ročníků. Autobus pro studenty společně uhradilo SRPŠ při VOŠ a SOŠ Březnice a pan Josef Zobal,
kterému tímto velice děkujeme.
Marie Fiřtíková
ředitelka školy

Sjezd absolventů ZTŠ po 50 letech

Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

Tomáš Zobal

ZÁŘÍ 2010
19. 8. 2010 ve 12 hod.
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FOTOSTŘÍPKY

Jarní koncert v KD (Foto Miloš Pop)

Zámecký park a jeho dřeviny

(Foto Miloš Pop)

VOŠ a SOŠ - maturitní zkouška z ČJ

VOŠ a SOŠ - slavnostní předávání maturitních vysvědčení
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Vernisáž výstavy obrazů MMX (Foto Městská knihovna)

„Zámecké parky“ - beseda s V. Větvičkou

(Foto Miloš Pop)

Praktická maturitní zkouška v Domově důchodců

Jarmark prací žáků ZŠ v KD

(Foto Městská knihovna)
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KU LT U R N Í G A N G B Ř E Z N I C E , O. S . ,
výhradní pořadatel

ROCKFESTU
Březnice
4. 9. 2010
STARÉ KLUZIŠTĚ BŘEZNICE
(vedle koupaliště)

letos zve na:
Fast Food Orchestra – ska – reggae – za více než deset let aktivního vystupování se svým repertoárem objeli
téměř celou Českou republiku a opakovaně se také objevili na pódiích zahraničních klubů a festivalů. Ku příležitosti
vydání své poslední desky odjela kapela na koncertní turné do Brazílie a po boku amerických The Toasters také na
koncertní šňůru po Evropě, jako nejvýznamnější v jejich
historii považují společné vystoupení s jamajskou legendou The Skatalites v Drážanech. Ve zvuku kapely se objevují prvky reggae, dancehallu, ragga, rocksteady, punku,
hip-hopu, popu nebo breakbeatu. V Březnici natáčí livevideo ze svého vystoupení.
Krucipüsk – směs tvrdosti KORN, písničkovosti KABÁTu
a hudební po ouchlosti veselých INFECTIOUS GROOVES.
Tato kapela jde zkrátka svou cestou, je originální a daří se
jí skloubit český „švejkovsko/kabátovský“ naturel s kvalitní
hudbou.

Květy – romantická a experimentální brněnská kapela, kterou láká spojovat zvuk akustických a elektrických nástrojů
se zvukem hraček, gamelanů i zcela nehudebních zvuků –
„nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých a nejostřejší z jemných“. V současnosti Květy hojně koncertují po klubech u nás i v zahraničí. Za svá předchozí CD byli třikrát
nominovaní a jednou dokonce obdrželi žánrovou cenu
Anděl od České hudební akademie.
Koza na útesu – klezmer – upravené veselé židovské
písničky.
BLACK HILL – berounská kapela, která svůj styl vtipně
označuje jako „agro“core – na podiu baví nejen svou muzikou, ale i převleky ….
THE STREETFIGHTERS – mladá dobrá kapela ze sousedního Rožmitálu pod Třemšínem.
F E S T I V A L S E K O N Á Z A F I N A N Č N Í P O D P O R Y:

Znouzecnost – plzeňská kapela, která patří k jistotám
naší rockové scény. Osobitá kapela, jejíž styl vychází
z punku, ale dneska už je zcela svébytný a snadno rozpoznatelný.
Cocotte Minute – crossover – mutace rytmů
a samplů, tvrdé basy, tepajících kytar a nihilistických textů –
nadupaná energická kapela s jemnějšími elektronickými
efekty a zvuky – v Březnici natáčí live - video ze svého vystoupení.
E!E – jedna z nejoblíbenějších českých punkových kapel
založená v roce 1987 a od té doby je na „neustálém koncertním turné“ – v Březnici natočí LIVE DVD ze svého vystoupení a příprav.

a za podpory soukromých dárců a příznivců sdružení.

www.rockfestbreznice.cz

SK Březnice 1918 a Pivovar Herold

Vás srdečně zvou na

Letní taneční parket
který se uskuteční

17. července 2010 na stadionu v Březnici

o Vaši zábavu se bude starat hudební skupina „GOLF”

od 18.00 hod. se konají sportovně – pivní soutěže / od 21.00 hod. začíná letní taneční zábava
vstupné 70 Kč
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Z MĚSTA / KULTURA

Usnesení redakční rady BN z 21. 6. 2010
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám
a stávající situaci narůstajícího množství příliš
dlouhých příspěvků do BN, které zvyšují finanční
náklady na vydávání jednotlivých čísel se redakční rada BN 21. 6. 2010 usnesla:
1. Fyzická i právnická osoba, politické strany, občanská sdružení a spolky (s výjimkou Města Březnice a organizací městem
zřízených) budou mít k dispozici 1 stranu textu (2,5 normostrany psané písmem Courier, velikost 12, řádkování 1),
nerozhodne-li redakční rada jinak. Text nesmí obsahovat
hanlivé, urážlivé, zavádějící a poplašné informace nebo informace s rasistickým podtextem dle tiskového zákona.
2. BN nesuplují roznáškovou službu. Neumožňují vkládání volných materiálů, letáků, inzerce apod.
3. Nadále bude zachována současná grafická podoba BN, tzn.
černobílý tisk s dostupnou barevnou verzí na webových
stránkách města www.breznice.cz
Za Redakční radu Mgr. Pavlína Heverová

KONVENT PLNÝ LOUTEK . . .
KONVENT ŽIJE!
Sobota 21. srpna 2010
NÁDVOŘÍ KONVENTU, Březnice
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LETNÍ KINO BŘEZNICE
2010
Promítání pod noční oblohou, nádvoří konventu
(vstup vedle hlavního vchodu do kostela Sv. Ignáce)

15. 8. neděle ve 20.30 hod.

ACROSS THE UNIVERSE
Film USA 2007
Divoká šedesátá léta, rock’n’roll, meditace, protiválečné
demonstrace a láska dvou mladých lidí v muzikálu Julie
Taymor plném písní legendárních Beatles. Filmová událost roku 2007.
Režie: Julie Taymor
Hrají: Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Salma Hayek,
Bono a další
Vstupné 49 Kč • 128 min. • Přístupno od 12 let

18. 8. středa ve 20.30 hod.

PIRÁTI NA VLNÁCH
Film Velká Británie, Německo, USA, Francie 2009
Britská hudební komedie o dokonale sehrané partičce
moderátorů Radia Rock, které vysílá z paluby lodi v Severním moři těsně za hranicemi pirátských vod, a o tom,
co se stane, když jim jeden ctižádostivý ministr vyhlásí
válku. Pirátská jízda s muzikou 60.let. „Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte!“
Režie: Richard Curtis
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh, Bill Nighy
a další
Vstupné 49 Kč • 129 min. • Přístupno od 12 let

16.00 hod.
O nebojácném Ondrovi – Divadlo Žebřík
18.30 hod.
Polévka stydne
aneb vzlety mysli
Mistra Leonarda
– Divadlo Žebřík

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE

20.00 hod.
Prohlídka
opravené části konventu.
Nádvoří
15.30 – 20.00 hod.
tvořivé dílny
pro děti, stará řemesla
a samozřejmě
občerstvení

PŘIHLÁŠKY
přijímáme
v KD Březnice
Loutka ze sbírky Arnoštky
Kopecké

INFORMACE na tel. 318 682 153
e-mail: kultura@breznice.cz

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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HEROLD VYVÁŽÍ PIVO
DO OSMI ZEMÍ
Pivo ze zámeckého pivovaru Herold v Březnici kupují zákazníci ve Velké Británii, Rusku, USA, Finsku, Švédsku, na Slovensku, ve Španělsku a v Irsku.
„Prosadit
se
v zahraničí je těžké“, říká obchodní
ředitel pivovaru
Tomáš Kopřiva,
„zákazníci požadují prvotřídní
kvalitu piva a často dlouze licitují
o ceně. Pro každou
zemi je třeba připravit specielní
etikety, je třeba respektovat zákonné označení piva pro jednotlivé trhy a dodat potřebné atesty a rozbory piva. Pivovaru
Herold pomáhá řada ocenění piva v anonymních degustačních
soutěžích a také titulu Pivovar roku 2009.“
Nejvýznamnější zahraniční trhy jsou Velká Británie, tam se
vyváží světlý dvanáctistupňový ležák Herold v lahvích a Rusko,
pro které vaří v Heroldu světlé pšeničné pivo i tmavé pšeničné pivo plněné do specielních plastových sudů na jedno použití.
Obchodní ředitel Tomáš Kopřiva připravuje dodávku prvního
kontejneru pro Vietnam se světlým ležákem Herold a pšeničným pivem. Rozbíhají se jednání o dodávkách do Číny, pivovar zaslal vzorky obchodníkům v Norsku a Dánsku. Všude na
světě jsou zákazníci, kteří ocení pivo vyrobené tradičním způsobem s plnou chutí, navíc má české pivo v zahraničí stále dobré jméno.
František Trantina

SPOLKY / ORGANIZACE

7-8/2010

RECENZE
Pár řádků – (z let 2005-2009), Jiří Beran, vydáno 2010, vlastním nákladem. Vydala veřejná informační služba, spol. s r.o.,
Plzeň.
Knížku Pár řádků… vydal u příležitosti svých 60. narozenin
MUDr. Jiří Beran. Sestavil ji z vlastních příspěvků uveřejněných
v BN v letech 2005-2009. Příspěvky rozdělil do pěti kapitol:
I. Březnická současnost
II. O kulturním dění
III. Březnický dějepis
IV. Březnické osobnosti a rodáci
V. Drobné sakrální památky
Knížka byla pokřtěna v hudebním salonku zámku Březnice
MUDr. Jiřím Motáněm 21. 5. 2010 za hojné účasti občanů, při
příležitosti Večeru s rodákem, který uspořádala Bozeň spolek
rodáků a přátel spolu se Správou státního zámku Březnice. Přítomným autor publikaci věnoval. Zájemci o ni si jí mohou obstarat v Cukrárně na náměstí u pí Hoškové.
Autora MUDr. Jiřího Berana jistě všichni znáte, alespoň z BN.
Napsal svůj příspěvek do každého čísla během 5ti let. Žádné
číslo nevynechal. Cílem jeho příspěvků je podporovat vztah
k místu kde žijeme. Myslím, že se mu to daří. Jeho články jsou
čtivé, přinášejí mnoho zajímavých skutečností z Březnice.
Jistě se najde řada lidí, kteří si pár řádků znovu rádi přečtou,
protože jsou stále aktuální.
Autor knížku věnoval památce své matky MUDr. Věry Beranové-Konečné a svému dědečkovi Františku Konečnému, kteří
oba přispěli k rozvíjení regionální literatury.
Když jsem si knížku přečetla, napadlo mě, že by se mohla stát
prvním svazkem novodobé Březnické knihovničky. Do r. 1939
jich Bozeň vydala 12 svazků. Jistě by se našli i další autoři,
kteří mají k historii, kulturním památkám i jiným zajímavostem našeho města co říci.
Juliana Žáková

SDH BŘEZNICE
Jak jsme před měsícem slíbili, tak opět přicházíme s novinkami z naší hasičárny.
Máme soutěžní sezonu, zúčastňujeme se soutěží v blízkém
okolí.
Pátého června jsme se zúčastnili soutěže „O pohár
starosty obce Hlubyně“, kde
nastoupila dvě družstva –
muži a ženy. Muži skončili
s časem 34.25 na třetím
místě těsně za domácí Hlubyní a Bubovicemi. Ženy
v tvrdé konkurenci skončily
též na třetím místě za vítěznou Vytuší a druhou Hlubyní. Další soutěž proběhla
v Tochovicích dne 19. června,
kam jsme přijeli ve složení
dvou družstev mužů a jednoho družstva žen. V konkurenci družstev z Brdské ligy skončilo družstvo A na velice pěkném třetím místě a družstvo B na čtvrtém místě. Nejlépe dopadly naše ženy, které ve své kategorii obsadily nádherné druhé místo.
Po dvou letech se v Litoměřicích opět konala výstava historické a novodobé techniky, které se zúčastnily desítky sborů
z celé české republiky. Mezi nimi i my se Škodou 125 z roku
1927 a naším výjezdovým vozem Liaz cas 25.

V období 4. týdnů jsme zasahovali u dvou výjezdů. 30. května, v nočních hodinách, jsme vyjížděli do obce Koupě, kde jsme
po lokalizaci zjistili, že se jedná o pálení větví, které bylo majitelem pozemku hlídané. Ke druhému zásahu jsme vyjížděli
12. června. Jednalo se o úmyslně zapálený dopravní prostředek
v lese na Hrázích u Horčápska.
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu, zvláště paní starostce Janě Krajmerové, za nákup soutěžních triček a za pomoc
s přípravou soutěže „O pohár starostky města Březnice“.
Za SDH Březnice
S. Koňas, P. Vršecký, J. Slavík, Z. Vajda
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Březnická obec baráčníků se zúčastnila 85. výročí
založení Baráčnické obce v Hostomicích.
Po přivítání hostů začalo slavnostní sezení za účasti župního
rychtáře souseda Landeckého a starosty města Hostomice, který je také baráčník. Po obědě byl krojovaný průvod, ve kterém
byly k vidění krásné kroje, zejména z Plzeňska.
Rychtář J. Bimr / Syndička P. Bezděková

LOM VŠEVILY
aneb

POHLEDY
DO MINULOSTI I SOUČASNOSTI
Fotografická výstava je zaměřena na proměnu
lomu Vševily ve dvacátém století.
Tím máme na mysli jednotlivé funkce: těžba,
račí lokalita, koupaliště.
Podívat se můžete až do konce srpna.
Výstava je přístupná každou neděli
od 17 do 18 hodin
v prostorách Obecní knihovny
ve Vševilech nebo po předchozí domluvě
na josefpekarek11@seznam.cz
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Nové brambory plněné dvěma sýry
Suroviny:
8 větších nových brambor uvařených ve slupce, 1 šálek hrubě
strouhaného tvrdého uzeného sýru, 1 vejce, 1-2 stroužky česneku, sůl, pepř, 8 plátků anglické slaniny, 1 lžička sušeného oregana, olej na vymazání mísy, hlávkový salát, 4 rajčata

Dětské soutěže „Je nám dobře v pohádce“ o nejhezčí obrázek pohádkové postavičky se zúčastnilo celkem 37 dětí. Nejvíce
hlasů od našich čtenářů a návštěvníků dětské knihovny dostala
za obrázek postavičky z Čarodějnic Witch Anetka Červenková , za postavičkou Krtečka Kristýnka Kurfiřtová a na
3. místě se umístily současně Markétka Fiřtová s obrázkem
Lvího krále a Katka Mejzrová, která nakreslila postavičky
z knihy o Sněhové dámě.

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA
„HURÁ NA PRÁZDNINY!“ VŽDYŤ PRÁZDNINY, TO JE RADOST
PRO VŠECHNY DĚTI. ŽÁDNÉ ÚKOLY, ŽÁDNÉ RANNÍ VSTÁVÁNÍ,
ŽÁDNÉ UČENÍ! AVŠAK I U MOŘE, V HORÁCH, NA VENKOVĚ,
DOMA NEBO KDEKOLIV JINDE JE NUTNO NEZAPOMÍNAT
NA JEDNO – A TO – ………(TAJENKA)“
Tajenku můžete odevzdat v dětské knihovně v měsíci září. Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn.

Po s t u p : Brambory ve slupce podélně rozkrojíme asi v jedné
třetině a větší část mírně vydlabeme. Vydlabanou hmotu vložíme do mísy, přidáme menší odkrojené části brambor, které předem oloupeme, vidličkou rozmačkáme, vmícháme sůl, pepř,
sušené nebo čerstvé drobně nasekané oregano, utřený česnek,
vejce a nastrouhaný uzený sýr. Touto směsí naplníme vydlabané brambory, na náplň položíme dva plátky nivy a přikryjeme
plátkem slaniny. Připravené brambory narovnáme do olejem
vymazané zapékací mísy a ve středně horké troubě zapékáme
přibližně dvacet minut, dokud se niva nerozpustí a slanina
nezačne zlátnout. Rajčata pokrájíme na dílky a s listy hlávkového salátu obložíme hotový pokrm. Dozdobíme snítky oregana.

Špízy s krůtím masem a broskvemi
Suroviny:
4 krůtí prsní řízky, 4 půlky kompotových broskví, 2 menší cibule, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžička koření (koření na grilování),
2 lžíce tekutého medu, 1 lžička citronové š�ávy, olej na potření
špejlí, cherry rajčátka, několik listů různých druhů hlávkových
salátů
Po s t u p : V olivovém oleji rozmícháme kořenící směs, cilule
oloupeme a nakrájíme na silnější kolečka. Půlky broskví pokrájíme na menší kousky. Krůtí řízky naklepeme a pokrájíme na
menší kousky. Špejle potřeme olejem. Do plátků masa potřených ochuceným olejem zabalíme kousky broskví a napíchneme na špejli. Mezi kousky masa nahodile napícháme kolečka cibule a zbylé kousky broskví. Připravené špízy rozložíme na
horký gril a ještě jednou potřeme zbylým ochuceným olejem.
Med rozmícháme s citronovou š�ávou a během grilování špízy
vydatně potíráme. Po ogrilování ze všech stran je přendáme na
talíře, přidáme celá omytá a osušená cherry rajčátka a obložíme několika druhy hlávkového salátu. Podáváme s čerstvým pečivem.

Hermelínové zapečené chlebíčky
Suroviny:
1 bageta, 1 hermelín, 1 zelená paprika, 8 cherry rajčátek, 1 silnější plátek uzené krkovice, mletý pepř, mletá sladká nebo pálivá paprika dle chuti, 2 slabé plátky másla, olej na vymazání
pečícího plechu

1. PERNÍKOVÝ DOMEČEK, ZE KTERÉHO UJÍDALI JENÍČEK
A MAŘENKA
2. OPAK DNE JE …
3. CO MUSELA SLEPIČKA PŘINÉST KOHOUTKOVI, KDYŽ MU
ZASKOČILO ZRNÍČKO V KRKU?
4. KDO LOUPAL S JENÍČKEM PERNÍČEK A OCHUTNÁVAL HO?
5. JAK SE JMENUJE ZNÁMÁ MAŠINKA Z POHÁDKY O VLÁČKU?
6. ČIDLO ČICHU JE…
7. JAK SE JMENUJE VÍLA Z POHÁDKY „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“?
8. JAK SE NAZÝVÁ BAREVNÁ TUŽKA, SE KTEROU KRESLÍME?
9. JAK SE JMENUJE DĚDA JÁJI A PÁJI?
10. JAK SE JMENUJE MOTÝL Z POHÁDKY O MAKOVÉ PANENCE?
11. CO JEDL RÁD PEPEK NÁMOŘNÍK?
12. KOHO SI VZAL ZA ŽENU SHREK?
13. CO NOSÍ VÍLA AMÁLKA VE VLASECH ZA OZDOBU?

Po s t u p : Bagetu nakrájíme šikmo na krajíčky vysoké asi dva
centimetry a lehce je potřeme změklým máslem a narovnáme
na olejem nepatrně vymazaný pečicí plech. Rajčátka rozpůlíme,
papriku nakrájíme na proužky. Uzenou krkovici nakrájíme na
malé kousky a hermelín na plátky. Krajíčky bagety namazané
máslem obložíme kousky uzeného masa a proužky papriky, přidáme půlky rajčátek a přikryjeme plátkem hermelínu. Ochutíme pepřem a mletou sladkou nebo pálivou paprikou. Vložíme
do středně vyhřáté trouby a zapékáme deset až patnáct minut,
až se sýr částečně roztaví. Zapečené chlebíčky vyjmeme z trouby, přendáme na talíře a ozdobíme polníčkem. Podáváme jako
samostatný pokrm. Místo uzené krkovice lze zvolit i jinou uzeninu.
Čerpáno z knihy - Uvařeno za pár minut
Připravila Marie Kováříková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

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

■

5. 7. – 31. 7. – výstava „Mé inspirace a múzy“ – fotografie pana Marka
Velebného

■

2. 8. – 31. 8. – Jihočeská krajina - výstava obrazů březnického rodáka
pana Jiřího Staňka

■

Červenec – autorská výstavka knih – Ota Pavel – 80. výročí narození

■

Srpen – tématická výstavka knih – Péče o zdraví

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY
NA ZŠ BUDE VZHLEDEM K VELKÝM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM ŠKOLY
PO CELOU DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN

U Z AV Ř E N O !

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na výstavu fotografií

MARKA VELEBNÉHO

„Mé inspirace a múzy“
5. 7. – 31. 7. 2010
v Městské knihovně a Infocentru

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na výstavu obrazů

březnického rodáka Jiřího Staňka

Jihočeská krajina
v Městské knihovně a Infocentru
2. 8. - 31. 8. 2010

V Mìstské knihovnì
a Infocentru

do 31. 7. 2010

výstava NÁPRSTKÙ
ze sbírky Renáty Cvrkové

17

Zajímavé tituly knih
a novinky
Swann Carolyne – Azurové štěstí – dramaticko-romantická epizoda z historie
šlechtického rodu Montfortů z jižní Francie
16. století
Robertsová Nora – Klíč světla – trojice
žen se po vyslechnutí tajuplného příběhu
vydává za pokladem…
Rendellová Ruth – Záhada zmizelých
dětí – případ inspektora Wexforda; prší a
hladiny řek stoupají, v té době se ztratí
z domova dvě děti a s nimi rodinná přítelkyně, která je hlídala…
Valášek Karel – Veselé příhody podivné
krásky – humorné vyprávění, plné komických situací a dialogů, ale i postřehů ze současné společnosti
Swann Carolyne – Rubínová pouta –
historicko-romantický román
Erskinová Barbara – Stíny na ostrově
– sbírka povídek britské spisovatelky; převládají příběhy milostné a duchařské, které
jsou napsány s vtipem i s momenty překvapení
Plaidy Jean – Princ temnot – s historickou znalostí a poutavým stylem rozvíjí autorka vzrušující ságu příběhem Jana, kdysi
soupeře a te následovníka Richarda Lvího
srdce
Bartimeusová Paula – 100 nej léčivých
potravin – naši předkové po staletí využívali léčivé účinky přírodních potravin v boji
proti běžným potížím i pro podporu zdraví a
vitality; tato publikace odhaluje neuvěřitelné vlastnosti ovoce, zeleniny, koření, ořechů, semen atd.
Weisbergerová Lauren – Honička za
Harrym Winstonem a Všechny důležité
kontakty – romány autorky světového
bestselleru Ďábel nosí Pradu
Trevane Jacky – Fatwa – život pod
hrozbou smrti – dojímavý příběh o Evropance, která si vzala za manžela muslima;
zpočátku nádherný vztah se mění v utrpení
Blake Jennifer – Divoký ráj – román
nás zavádí do Louisiany koncem bouřlivého
roku 1729
Collins Jackie – Nebezpečná žena –
Lucky je dokonalá žena, krásná, dynamická,
chytrá a pohádkově bohatá; má to však jeden háček, Lucky je mafiánská princezna…
Melville Francis – Andělé – obrate se na
své anděly s prosbou o vedení, útěchu a inspiraci; tato kniha je průvodcem ve světě
andělů
Olssonová Linda – Astrid a Veronika –
příběh prostý, teskný a nádherný jako stmívání nad zimními poli…
Nora Roberts píšící pod jménem J. D.
Robb – Smrtící portrét; Smrtící svůdnost; Smrtící pomsta; Smrtící pravidla; Smrtící vize – řada detektivních příběhů, odehrávajících se v blízké budoucnosti
Brickell Christopher, Joyce David –
Řez a tvarování dřevin – praktická ilustrovaná příručka
Niven Larry – Flotila světů – populární
sci-fi
Turstenová Helene – Noční vizita – záhadné vraždy v soukromé nemocnici

18

BŘEZNICKÉ NOVINY

7-8/2010

SPORT

ZPRÁVY Z KOPANÉ
V předposledním červnovém víkendu
sehrála naše mužstva dospělých svá poslední mistrovská utkání a udělala tím
poslední tečku za mistrovskou fotbalovou sezonou 2009/10. Za sezonou, která
měla odpovědět zejména na otázku, jak
si naše A mužstvo dospělých povede
v krajské soutěži 1.B tř.. Tam postoupilo
po sedmi letech strávených v okresním
přeboru, po sedmi letech bojů o návrat.
A že si vedlo úspěšně, ukazuje pohled na
tabulku – 5. místo je nejen hezké, ale je
zároveň i příslibem do let budoucích.
Kladem, který si zaslouží vyzdvihnout,
je i to, že jsme tohoto úspěchu dosáhli
pouze s kmenovými hráči Březnice.
Dobře reprezentovala naše město a
klub i další družstva. Například žáci a B
mužstvo bojovali až do posledních kol o
vítězství ve svých soutěžích a množství,
přístup a bojovnost nejmenších žáčků
v přípravce rovněž skýtá naději, že březnický fotbal bude mít i v budoucnu kde
čerpat vlastní hráče. A že je tato cesta
správná, o tom snad nemůže nikdo pochybovat.
Je třeba všem hráčům poděkovat za
jejich odvedenou práci. Ale nejen hráčům, nýbrž i všem, kdo se o hladký průběh sezony zasloužili. Trenérům včetně
celých realizačních týmů u jednotlivých
mužstev, správcům stadionu, výboru SK
a v neposlední řadě i sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom dnes sport
vůbec nemohli provozovat. Dík patří především městu Březnice, vlastníku sportovního zařízení, které se snaží náš stadion neustále zvelebovat a postupně rekonstruovat.
Tečku za minulým ročníkem udělali
závěrečné „dokopné“ jednotlivých mužstev. Družstvo přípravky si jí udělalo formou předzápasu posledního utkání A
mužstva a střetlo se s družstvem březnických dívek, které již rok pod naším
SK pilně trénuje.
Závěrem pozvání na další fotbalové zápasy. Příprava dospělých bude zahájena
23. července a následovat bude série přípravných utkání, do kterých bude zařazeno i sportovní pouové odpoledne 31.7. na
našem stadionu. Časový rozpis letních
utkání a začátku soutěží se dozvíte na
vývěsce SK na Náměstí i na stadionu.
Soutěže budou zahájeny 21. srpna.
Všem sportovcům i našim fanouškům
přejeme příjemnou letní dovolenou a těšíme se na setkání při dalších sportovních událostech.
Výsledky a konečné tabulky:
1. B tř. sk. E - A mužstvo dospělí
Březnice – Mníšek p. B.
2:1 (0:0)
Jindřich, Nepivoda – Tomeček
Sokol Podlesí – TJ Březnice
2:1 (0:0)
Soukup, Janat –V. Češka
Březnice – Poříčí n. S.
1:1 (1:1)
Motejzík – Houda

Měchenice – Březnice
0:8 (0:5)
Zárybnický 3, M. Žid 3, Cvrk, Češka
Březnice – Maršovice
3:2 (1:1)
M. Žid, Motejzík, J. Žid – Šach, Moulík
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Petrovice
Kostelec u Kř.
Jesenice
Poříčí n. S.
Březnice
Hostomice
Mníšek p. B.
Sedlec/Prčice
Nespeky
Podlesí
Dobříš
Nečín
Maršovice
Měchenice

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

19
18
14
13
12
11
12
10
10
8
8
8
6
2

3
4
4
5
5
5
1
7
3
6
6
4
4
5

4 77:31
4 83:29
8 63:44
8 61:43
9 53:46
10 59:63
13 46:53
9 48:49
13 53:57
12 38:47
12 44:48
14 49:63
16 40:66
19 32:107

60
58
46
44
41
38
37
37
33
30
30
28
22
11

střelci Březnice13 - M. Žid, 9- Nepivoda, 6 –
Zárybnický, 5 – Češka V., Motejzík, Žid J.,
3 – Burger, Jindřich, 2 – Cvrk, 1 – Cibulka,
Šimánek

IV. tř. sk. A – B mužstvo dospělí
Rožmitál B – Březnice B
1:0 (1:0)
A. Drechsler
Březnice B – D. Hbity B
2:3 (0:2)
Láz B – Březnice B
0:8 (0:5)
M. Žid 6, Cvrk, Soldát
Zduchovice B – Březnice B
3:5
Vaněček 2, Volf O., Volf J., Fait O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

20 14 3 3
20 14 1 5
20 13 3 4
20 9 3 8
20 7 6 7
20 8 2 10
20 8 2 10
20 7 4 9
20 4 5 11
20 4 5 11
20 4 2 14

75:25
63:21
63:28
37:39
42:38
58:63
43:59
48:68
37:54
31:65
36:73

45
43
42
30
27
26
26
25
17
17
14

OP sk. A – dorost
Drahlín – Březnice
Plecitý, Diart – Češka
Březnice – D. Hbity
kont. – hosté nepřijeli
Rožmitál – Březnice
1.
2.
3.
4.

Rožmitál
Tochovice
Dobříš B
Drahlín

16
16
16
15

2:1 (1:1)
3:0
5:2
13
11
11
10

1
3
0
1

2
2
5
4

80:18
60:23
53:25
52:28

40
36
33
31

5.
6.
7.
8.
9.

Bohutín
Březnice
Dolní Hbity
Pičín
Višňová

16
16
15
16
16

8
7
2
2
1

2 6
1 8
1 12
1 13
2 13

50:47 26
60:40 22
20:72 7
23:81 7
14:78 5

OP sk. A – žáci
Březnice – Podlesí
2:4 (1:3)
Břicháček, Barek – Teper 3, Celerýn
Višňová – Březnice
0:4
Barek 2, Muzika 2
Březnice – Bohutín
7:1 (3:0)
Břicháček 3, Barek 3, Váně – Hanáček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

23
22
20
19
16
16
15
11
9
6
6
5
4
0

III. tř. přípravek
Pečice – Březnice
Březnice – D. Dušníky
Hudeček, Vácha, Tuháček

1
2
2
2
1
1
2
1
2
3
0
1
0
0

2
2
4
5
9
9
9
14
15
17
19
20
21
26

154:16
201:22
206:38
126:39
106:61
82:42
96:52
84:75
34:61
52:135
49:126
23:144
24:184
14:256

70
68
62
59
49
49
47
34
29
21
18
16
12
0

3:2 a 2:9
3:1

5:0
Hudeček, Tuháček, Dušek, Muzika, Škudrna
Nový Knín – Březnice
0:7
Muzika 3, Tuháček 2, Burda, Dušek
Muzika 2, Tuháček 2, Majer
2:5
Březnice - Kovohutě
2:1 (0:0)
Muzika, Tuháček
Tuháček
1:2 (1:1)
Bohutín – Březnice
3:0 a 3:0
kont.
Březnice – 1.FK Příbram C
0:10 (0:6)
Muzika 2
2:4 (2:2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.FK Příbram C28 26 1 1 207:24 79
Březnice
28 18 2 8 90:42 56
Bohutín
26 17 0 9 70:43 51
Kovohutě
24 15 4 5 55:21 49
D. Dušníky
28 5 4 19 42:115 19
Pečice
22 5 2 15 33:96 17
Nový Knín
24 5 1 18 36:130 16
Nečín
24 4 0 20 28:90 12

Za SK Březnice 1918
Jiří Nepivoda

SOUTĚŽ V SILOVÉM TROJBOJI
Dne 22. 5. 2010 pořádala místní Březnická organizace TOP09 zastoupená Tomášem
Bubeníkem a Šimonem Mrázkem ve spolupráci s posilovnou Muscle Factory soutěž
v silovém trojboji (BENCH PRESS, DŘEP, MRTVÝ TAH).
Celé odpoledne probíhalo v přátelské atmosféře s vynikající diváckou kulisou za nadšeného povzbuzování a užaslých výrazů nad skvělými výkony závodníků včetně jedné
závodnice.
Výsledek byl posuzován dle koeficientu výkon / tělesná hmotnost. Celkovým vítězem
se stal Jan Hassmann (D – 165kg, B – 120kg, MT – 210kg, při tělesné hmotnosti
81,5 kg).
Za spolupráci děkujeme panu Zbyňku Ceradskému.
Tomáš Bubeník
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ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA FOTBALISTŮ
Nováček I.B třídy SK Březnice 1918 skončil na pátém místě tabulky, předváděl hezký fotbal a dělal radost divákům. Jak hodnotí sezónu trenér A týmu Luboš Pružina?
Co říkáte na páté místo v tabulce?
„Sezóna byla úspěšná, mužstvo, i když
nováček, mělo svojí kvalitu. Nezvládli
jsme pouze dvě utkání Nespeky - Jesenice. Soupeři byli velmi kvalitní. V druhé
části soutěže, kdy se hrálo o udržení
i postup, získávali body i slabší týmy.
Náš start byl poznamenán zraněním klíčového hráče Martina Žida, s ním bych
mohl atakovat i postupovou příčku.“

Budete posilovat tým na novou sezónu?
„Sleduji hráče v dorostu kteří mají šanci
hrát v A týmu, je tam dost šikovných hráčů a budou pozváni do letní přípravy.
Záleží na jejich tréninkové vytrvalosti,
zda se poperou o místo v sestavě. Jsem
rád, že máme s výborem stejný cíl, budovat tým z březnických hráčů. V jarní části soutěže jsme dokázali, že to jde i bez
cizích hostujících fotbalistů.“

Jak hodnotíte výkony rozhodčích?
„Většinou pískali velmi dobře a měli cit
pro hru, jen na jaře občas podlehli tlaku
domácích.“

Jaké máte výkonnostní cíle v příští sezóně?
„Pokud vhodně a citlivě posílíme tým, můžeme bojovat o postup. Pravidlo o těžší druhé sezóně pro nováčka ve vyšší soutěži pro
nás nemusí platit, budeme připraveni.“
Při posledním domácím zápase se sestupujícím Sokolem Maršovice (výhra 3:2)
proběhla mezi diváky anketa o nejlepšího hráče sezóny.
Zde jsou výsledky: 1. místo Martin Žid,
2. místo Tomáš Vaněček a Martin Zárybnický, 3. místo Petr Štolba.

Kteří hráči Vás potěšili svými výkony?
„Všichni hráli výborně, nechci nikoho vyzdvihovat. Soutěž je náročná, hraje se ve
vysokém tempu a hráči se těžko prosazují. Jsem rád, že se během soutěže podařilo zařadit do základní jedenáctky mladé
hráče Ladislava Češku, Václava Češku
a Tomáše Ferka.“

Nejlepší střelec týmu Martin Žid a vítěz
divácké ankety o nejlepšího hráče

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MARTINIC
V sobotu 12. června se v Martinicích
konal již 7. ročník turnaje v nohejbale
o Pohár Martinic. Za pěkného slunečného
počasí se spolu utkalo 13 mužstev. Během dne probíhalo také mnoho soutěží
pro děti. První místo vybojovalo mužstvo
ROUKAL z Vacíkova, druzí byli HASIČI
Příbram a třetí místo obsadilo mužstvo
TYBYS z Příbrami. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem zúčastněným, fanouškům, fanynkám a všem, kteří se podíleli
na přípravě turnaje.
Naše velké poděkování patří také
sponzorům - Pila Martinice, Equitana
Martinice, O2, Kovohutě Příbram,
Hyperalbert Příbram, Luboš Vokatý, Jiří
Číže, Prodoma Příbram, Auto Poly Příbram, Brtmeni.
Doufáme, že se turnaj všem líbil a již
se těšíme na 8. ročník, který se bude konat v červnu 2011.

Jezdecký klub Březnice
pořádá

JEZDECKÉ ZÁVODY

14. 8. a 28. 9. 2010

Závody jsou součástí seriálu CA OLIVER TOUR 2010.
Soutěžit se bude na parkurech 80 - 120 cm vysokých.
Chybět nebude ani soutěž pro děti a tradiční terénní parkur.

Začátek vždy od 10 hodin.
Zveme příznivce jezdeckého sportu na zajímavou podívanou v romantickém
a klidném prostředí farmy Xaverov. Zároveň můžete ochutnat netradiční grilované speciality .
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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Členové Základní kynologické organizace č. 254 Březnice
zvou tímto zájemce o sportovní kynologické klání
na tradiční již

22. ročník závodu o putovní pohár
Města Březnice
24. - 25. 7. 2010 na fotbalovém stadionu
a kynologickém „cvičáku“ v Březnici od 8 hod.
Soutěžit se bude v kategoriích ZM, ZVV-1, ZVV-2, IPO-1, IPO3.
Přijte si zazávodit, nebo jako diváci se podívat
na sportovní výkony psů a jejich partnerů.
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům zvláště pak hlavnímu
sponzoru kynologického klubu tj. Městu Březnice.
Více na internet. stránkách http:/ zko-breznice.wbs.cz
e-mail: zko.breznice@seznam.cz
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Obchodní kancelář

Náměstí 7, Březnice, 262 72
Tel. 318 682 161, 604 238 036

Nové pojištění DIAMANT
– Možnost zajistit celou rodinu v jedné smlouvě,
se slevou až 33% z pojistného.
– Ke každé smlouvě DÁREK

Nové sazby POVINNÉHO RUČENÍ
– Možnost získat až 70% slevy

Nové SPOŘÍCÍ PRODUKTY
– s výnosem až 8%
Možnost hradit platby platební kartou ZDARMA

10 - 12
10 - 12
10 - 12

– broušení nožů, nůžek, vrtáků HSS, nožů
hoblovek a masových strojků
– odprodej nepotřebných skaldovacích zásob nářadí
(nože ČSN, vrtáky, pilové kotouče, brusné
kotouče, řemeny, hmoždinky)
– oprava tlumičů (motocyklů, přívěsných
vozíků - sériově vyráběných dle našeho
katalogu)
– prodej tlumičů (dle firemních katalogu)
– drobné zámečnické opravy

Informace na telefonu:

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

nabízí

13 - 17 hod.
13 - 17
13 - 17
11 - 17

pevná linka: 318 682 336
mobil:
603 547 718
e-mail: obchod@zbrojovkabreznice.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.

SO 9 - 11 hod.

Speciální nabídka
Allianz pojišovny

AUTO – ŠVEJNOHA

Marie Kováříková,

BŘEZNICE

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.

Koupím knihy a knižní pozůstalosti
/časopisy, pohlednice, reklamní letáky a plakáty,
prospekty například z oboru dopravy
a zemědělské techniky,
staré servisní příručky auto-moto, staré jízdenky,
jízdní řády, mapy, fotografie, staré dokumenty,
grafiky a kresby/
Po dohodě další předměty sběratelského zájmu.
/známky, nálepky, mince, staré lahve, hračky/

Po dohodě přijedu. Platba v hotovosti. Nabídněte.
Telefon 603 247 819
E-mail: centrums.t@post.cz

•
•
•
•
•
•

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

Potřebuje váš dům
stavební úpravu?
Ozvěte se nám!

Provádíme rekonstrukce rodinných domů,
bytů, fasády, zateplení,
obklady, dlažby, zámkové dlažby,
omítky, sádrokarton aj.

tel. 724 940 328
e-mail: divis.vit@seznam.cz
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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

Rožmitál p. Tř. 724

(směr Nesvačily - za silem ZZN)

PRODEJ UHLÍ
en

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

a

kostko-ořech 270 Kč/q c č e t n ě
v
H
České brikety 355 Kč/q D P
uhlí Ledvice ořech - 1, ořech - 2
Kostka
• doprava do 15 km zdarma,
možnost skládání dopravníkem
dále
• ekologická likvidace vozidel vystavení dokladu o ekologické likvidaci
• odvoz autovraků, nákladní audoprava
• výkup a likvidace - kovového, plastového a
elektro - odpadu

tel. 318 666 000, 724 879 642, 724 879 650
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INZERCE

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

PRONÁJEM
PRODEJNY
v přízemí domu č. p. 65
na Náměstí v Březnici.

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

Tel.

605 901 922

E-mail: sovaro@sovaro.cz

Informace na tel. 602 385 831.

www.sovaro.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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 N A J M U byt 1 + 1 v Březnici. Dlouhodobě.
Telefon 721 803 927
 P R O D Á M byt 3 + 1 v OV v Březnici. Cena dohodou.
Telefon 732 436 431
 BD Rožmitálská 33, Březnice – prodá byt 3 + 1 s lodžií
v suterénu panelového domu. Převod do osobního vlastnictví ihned. Dům je před kompletní rekonstrukcí. Cena
750 000,- Kč. Rychlé jednání – možná sleva.
Telefon 773 556 565, 773 556 566
 P R O N A J M U byt 1 + 0 (garsonka) včetně sociálního
zařízení. Blatenská č. p. 55. Kontakt 777 136 265
 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 v panelovém domě v Březnici.
Telefon 605 166 765
 P R O D Á M zahradu v Březnici. Telefon 605 885 239
 P R O D Á M sporák na tuhá paliva pravý, rozměr 55x70 cm,
zn. FIKO 700. Telefon 318 666 579
 P R O D Á M garáž v Březnici. Telefon 737 377 109
 P R O D Á M byt 3 + 1 s lodžií, OV, panel v Březnici.
Telefon 737 377 109
 Štípání dřeva hydraulickou štípačkou.
Telefon 720 379 093
 Restaurování a opravy nábytku. Telefon 720 379 093
 P R O N A J M U byt v Březnici 2+KK s lodžií. Informace
v Městské knihovně a Infocentru.

Zveme Vás do nově otevřené kanceláře
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
Nové pojištění pro děti Pastelka –

sleva 25%
až 4 děti na jedné smlouvě
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
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KULTURA

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

ZÁMEK Březnice

16. 7. OLDIES

KD

Q

21.00

30. 7. POUŤOVÁ OLDIES

KD

Q

21.00

KULTURNÍ PROGRAM
ČERVENEC - SRPEN 2010

31. 7. Setkání přátel a rodáků města Březnice
Vinárna KD

Q

9.30 hodin

3. 8. Veřejné zasedání zastupitelstva
Vinárna KD

Q

16.30 hodin

21. 8. KONVENT ŽIJE!
Nádvoří konventu
15.00 hod.
Divadlo Žebřík
16.00 a 19.00 hod.
Prohlídka opravené části konventu
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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 17 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci červenci
a srpnu otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Kulturní akce:
1. 7. – 1. 8. výstavní bašta zámku Březnice
Výstava pohlednic a fotografií: J. Krůta

„180 let od narození Františka Josefa I.“
Vernisáž v pátek 9. 7. od 18 hod.

Město Březnice
Odbor kultury
Vás zve na prohlídku

GALERIE
LUDVÍKA KUBY
Státní zámek Březnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý – neděle
květen, září
9 - 12
13 - 16 hodin
červen, červenec, srpen
9 - 12
13 - 17 hodin
pondělí – z a v í r a c í d e n

3. 8. – 31. 8. výstavní bašta zámku Březnice
Výstava obrazů, asambláží a fotografií: M. Morávková,
J. Beran
„Stodeset let“, vernisáž v pátek 6. 8. od 17 hod.
2. 7. v prostoru míčovny za kaplí od 16 hod.
VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO (koňmi tažené)
„Čert to nemá nikdy lehké“ – divadelní představení pro děti
10. 7. na nádvoří zámku od 20 hod.

Koncert skupiny TRABAND
J. Svoboda – klávesy, kytara, zpěv, J. Kaplanová – harmonium,
trumpeta, zpěv, V. Pohl – bicí, zpěv, R. Škarda – tuba, suzafon
3. 7. a 17. 7. šerm na zámku v prostoru míčovny
za kaplí od 16 hod.

SHŠ COLLEGIUM 1570 - Milevsko
27. 7., 29. 7., 1. 8., 3. 8., 5. 8., 8. 8.
arkády za zámkem od 16 hod.

DIVDLO KAPSA - Andělská Hora
soubor pohádek pro děti + 2 pohádky ze 7. letní divadelní dílny
31. 7. na nádvoří zámku od 15 do 22 hod.

KOMEDIANTI SE SHAKESPEAREM
Teátr Víti Marčíka, Kejklíř Vojta Vrtek, orchestr Péro za kloboukem komediantské veselení
8. 8. a 20. 8. živá legenda – oživené prohlídky zámku

Galerie vystavuje obrazy Ludvíka Kuby,
Bohumila Ullrycha, Aloise Moravce
a Anny Sequensové.
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

„VZPOMÍNKA NA FILIPÍNU WELSEROVOU“
od 9 do 17 hod. - každou hodinu
14. 8. v prostoru před zámkem u kašny od 20.30 hod.
„BAROKNÍ TĚLO ODHALENO“ – barokní tanec
A. Miltnerová, H. Slačálková - tanec
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Státní Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel, fax.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Březnice Josefa Krejčího
Výstava obrazů a kreseb dlouholetého správce
březnického muzea a Galerie Ludvíka Kuby
ke stému výročí jeho narození

27. července – 29. srpna 2010
Zámek Březnice – Galerie Ludvíka Kuby
(VSTUPENKY V POKLADNĚ ZÁMKU)

BŘEZNICKÉ NOVINY
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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 ČERVENCI, SRPNU a ZÁŘÍ promítáme od 19.00 hodin.
Filmy pro děti a mládež budou i nadále začínat v 18.00 hodin.

ČERVENEC 2010

21. 7. středa v 19 hodin

4. 7. neděle v 18 hodin

MAMAS & PAPAS

JAK VYCVIČIT DRAKA
Animovaný film USA 2010
Už jste někdy viděli trojrozměrného draka?
A Vikinga? Celý film se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové
a spolu s nimi draci. Ti jsou vlastně úplně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný, je hlavní hrdina Škyák.
V českém znění: Matouš Ruml, Terezie Taberová, Jiří Schwarz, Tomáš Juřička a další
Vstupné 39 Kč Q 97 min Q Přístupno

7. 7. středa v 19 hodin

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Komedie Velká Británie, USA 2009
Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na
rozpadlé manželství a hledá velký námět pro
svůj příští článek. Potkává agenta speciální jednotky Lyna Cassadyho, který mu odhalí existenci tajné vojenské jednoty, jejímž cílem je změnit
válku tak, jak ji neznáme. Žádné kozy, žádná
sláva…nejbizarnější komedie roku se skvělým
hereckým obsazením.
Režie: Grant Heslov
Hrají: George Cloony, Ewan McGregor, Jeff
Bridges, Kevin Spacey a další
Vstupné 42 Kč Q 94 min Q Přístupno od 12 let

11. 7. neděle v 19 hodin

PRINC Z PERSIE: Písky času
Film USA 2010
Akční dobrodružný velkofilm o princi Dastanovi,
který musí při honbě za prastarou dýkou spojit
své síly s tajemnou princeznou Taminou. Dýka
je schopna ovládat Písky času – dar bohů,
s jehož pomocí lze vracet čas a vládnout celému
světu.
Režie: Mike Newell
Hrají: Jake Gyllehaal, Ben Kingsley, Gemma
Arterton, Alfred Molina a další
Vstupné 44 Kč Q 116 min Q Přístupno od 12 let

18. 7. neděle v 18 hodin

KUKY SE VRACÍ
Film ČR 2010
Akční, zábavný, romantický, rodinný, hraný i
animovaný a hlavně poetický…nový film Jana
Svěráka. Napínavý příběh o medvídkovi, který
chtěl zůstat na poličce, ale musel se postavit na
nohy a stát se hrdinou.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka
Vstupné 39 Kč Q 95 min Q Přístupno

Film ČR 2010
Poslední film Alice Nellis. Mozaika osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které v určitém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Martha
Issová, Václav Jiráček a další
Vstupné 44 Kč Q 110 min Q Přístupno od 12 let

25. 7. neděle v 19 hodin

MILÝ JOHNE
Film USA 2010
Silný romantický příběh od režiséra filmu „Pravidla moštárny“. Mladý voják potká mladou dívku,
je z toho osudová láska. Namísto happy endu
však přichází život a voják musí zpět k jednotce.
Kdy bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?
Režie: Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum,
Amanda Seyfried, Henry Thomas a další
Vstupné 44 Kč Q 105 min Q Přístupno od 12 let

28. 7. středa v 19 hodin

TWILIGHT: NOVÝ MĚSÍC
Film USA 2009
Adaptace druhé z knih upírské romantické série. Bella byla vždy trochu jiná. Na první hodině
v nové škole si k ní přisedne tajemný a okouzlující kluk, který je taky trochu jiný - není to úplně obyčejný kluk…
Režie: Chris Weitz. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Sarah Clarke,
Peter Facinelli
Vstupné 49 Kč Q 130 min Q Přístupno od 12 let

SRPEN 2010
4. 8. středa v 19 hodin

MOON
Film Velká Británie 2009
Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem
na měsíční základně, kde je jeho jediným společníkem inteligentní počítač Gerty. Tříletý kontrakt se pomalu blíží ke konci a Sam už se těší
na ženu a dcerku. Nicméně jeho zdravotní stav
se začíná zhoršovat a navíc zjistí, že na Měsíci
asi není sám…
Režie: Duncan Jones. Hrají: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Rosie Shaw a další
Vstupné 42 Kč Q 97 min Q Přístupno od 12 let

8. 8. neděle v 19 hodin

NEZAPOMEŇ NA MĚ
Film USA 2010
Příběh mladíka Tylera, který neví, jak naložit
s bolestí minulosti, která zůstala po rodinné tragédii. Až jednou potká Ally a tak vykvete láska,

skutečná láska, která dokáže hojit staré rány a
vytvářet nové.
Režie: Allen Coulter
Hrají: Robert Pattinson, Emillie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper a další
Vstupné 44 Kč Q 113 min Q Přístupno od 12 let

11. 8. středa v 19 hodin

BAARIA
Film Itálie, Francie 2010
30.-70. léta v malé italské vesničce. Úsměvný příběh o jednom páru, široce rozvětveném příbuzenstvu, přátelích a sousedech a ostatních obyvatelích.
Režie: Guiseppe Totnatore
Hrají: Monica Bellucci, Raoul Bova, Ángela Molina a další
Vstupné 49 Kč Q 150 min Q Přístupno od 12 let

22. 8. neděle v 19 hodin

ROBIN HOOD
Film USA, Velká Británie 2010
Režisérská legenda Ridley Scott a jeho kmenový
herec Russell Crow vypráví nově příběh legendárního zbojníka.
Režie: Ridley Scott
Hrají: Russell Crow, Cate Blanchett, William
Hurt a další
Vstupné 54 Kč Q 140 min Q Přístupno od 12 let

25. 8. středa v 19 hodin

ŠKOLA ŽIVOTA
Film Velká Británie 2009
Divoké dospívání v divokých šedesátých létech.
Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka Jenny poslouchá desky Juliette
Greco, ochutnává počátky ženství a sní o nevšedních zážitcích a životě zahaleném do dýmu
„gauloisek“… blíží se zlatá šedesátá.
Režie: Lone Scherfig
Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred
Molina, Emma Thompson a další
Vstupné 44 Kč Q 101 min Q Přístupno od 12 let

29. 8. neděle v 18 hodin

KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
Film Velká Británie, USA, Francie 2010
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno,
existuje jen jediný člověk, který vás z něj dostane – kouzelná chůva Nanny McPhee. Nanny
bude muset vydat všechny síly, aby zachránila
nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i
její střechu nad hlavou.
Režie: Susanna White
Hrají: Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie
Smith a další
Vstupné 39 Kč Q 109 min Q Přístupno

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.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 9 vyjde 31. 8. 2010 – uzávěrka čísla je 19. 8. 2010
(ve 12 hod.)  ročník VIII.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor kultury
e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk:
Příbramská tiskárna, s. r. o.

