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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Velké deště a poté ničivé povodně zasáhly první srpnové
dny severní část naší republiky. Mnozí z nás při sledování
záběrů z krajů, kde povodeň řádila, byli smutní, to ale těm,
kteří byli vytopeni, nebo jim povodeň zasáhla do jejich životů, nepomohlo. Proto jsme se na bytové a sociální komisi
rozhodli pro okamžitou materiální pomoc a náhodně jsme
vybrali jednu z menších obcí, kam pomoc bude směřovat.
Obec Janská se nachází v okrese Děčín, v Ústeckém kraji,
v Rabštejnském údolí. Ve vzdálenosti 13 km západně leží
město Děčín, 14 km jihovýchodně město Nový Bor, 18 km
jižně město Česká Lípa a 20 km severovýchodně město
Rumburk.
Humanitární pomoc v té době spíše směřovala do větších
měst nebo do mediálně známějších míst. Po domluvě s koordinátorkou pomoci byla naše sbírka vyhlášená Městem
Březnice na 16. 8. 2010 od 8 do 16 hodin, a to do sídla
Městské policie - garáže, kde se vždy naše sbírky konají.
Bylo rozneseno více jak 80 letáků, vyhlašovali jsme rozhlasem a i naši strážníci projížděli město a hlásili informaci
pro občany amplionem. Materiální pomoc ke sběru byla zaměřena, právě po dohodě s koordinátorkou, hlavně na artikly typu: pitná voda, úklidové, dezinfekční a hygienické prostředky. Vybrané množství pitné vody, toaletních potřeb,
dezinfekčních a uklízecích prostředků bylo nad naše očekávání.
Ještě týž den byl všechen vybraný materiál odvezen do
jmenované obce a pověřený strážník naší městské policie
předal všechnu pomoc do rukou starosty obce Janská panu
Petrovi Kubištovi.
Slzy dojetí a rozzářený obličej pana starosty byl snad největším poděkováním pro nás všechny z Březnice a okolí. Zde
musím i já velice poděkovat všem, kteří do sbírky přispěli.
Nemohu, a ani nechci někoho jmenovat, žádný seznam
neexistuje, přišli staří, mladí, movití a i ti, co jsou na život-

POVODNĚ SE MĚSTU VYHNULY
Počasí se během letošních prázdnin opět pohybovalo z extrému do extrému. Červencová tropická vedra vystřídaly v srpnu
vydatné deště, které napáchaly miliardové škody. I přes upozornění hydrometeorologického ústavu, že povodňová vlna
může zasáhnout také nás, se do uzávěrky těchto novin nic závažného nestalo. Nejvyšší hladina Vlčavy dosáhla na hlásném
profilu v Zadním Poříčí 90 centimetrů, přičemž první stupeň
povodňové aktivity se vyhlašuje až při 150 centimetrech. Doufám, že ani do této doby, kdy čtete zářijové číslo Březnických
novin, město žádná jiná katastrofa nepostihla.

Z ČERVENCOVÉHO A SPRNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2009, a to
zcela bez výhrad.
Také souhlasili s textem obecně závazné vyhlášky číslo
1/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška 4/2004 o zřízení

Strážník Městské policie při předávání sbírky v Janské

ním minimu, prostě všichni, co měli potřebu pomoci druhému v těžké životní situaci. Všem občanům velice děkujeme. Děkujeme také autodopravci p. Svobodovi, který na
vlastní náklady do obce Janská materiální pomoc odvezl.
Až půjdete někdy kolem naší říčky Skalice, sledujte, jak
si tiše a poklidně plyne naším městem, a nic neničí. Přes
Janskou teče pouze malý potok, o kterém by nikdo neřekl,
že se rozbouří tak mohutně, že bude ničit domy, silnice
a všechno co toku stojí v cestě. Bume rádi, že právě ta naše
říčka teče klidně…
Možná, že tímto rozhodnutím - pomoci malé obci Janská,
vznikne zájem navázat přátelství mezi občany, protože starosta z Janské by chtěl poznat naše město a lidi, kteří jen
nečinně neseděli a nepřihlíželi neštěstí druhých, přestože
je od místa neštěstí dělily desítky kilometrů.
Za bytovou a sociální komisi
Marcela Pinkavová

Městské policie Březnice. Jde o úpravu některých článků, které
bylo třeba uvést do souladu se zákonem. Fungování městské
policie se změna nijak nedotkne.
Vzhledem k tomu, že na účtu města zbývalo v polovině roku devatenáct milionů korun, rozhodli zastupitelé o realizaci několika
projektů, které jsou připravené a jistě budou přínosem pro občany.
První skupinou je oprava silnic. Částka 157 080 korun půjde
na opravu cesty v Boru u Taterů. Dalších 299 720 korun má stát
silnice U Blatenky. Obě realizace provede firma ČNES, středisko Rožmitál pod Třemšínem.
Investovat se bude i do obnovy veřejného osvětlení, konkrétně se dočkají v Boru, průmyslové zóně, Tochovické ulici a
u hřbitova. V současné době probíhají výběrová řízení na firmy,
které práce provedou.
V městských domech číslo 64 a 67 na Náměstí proběhne
výměna oken. U první nemovitosti přijdou na 408 tisíc Kč,
u druhé na 155 748 Kč. Obě akce uskuteční firma Windoors,
která podala nejvýhodnější nabídky.
V konventu se dokončila stavba nového bytu s dispozicemi
2 + 1 o velikosti 77,33 metrů čtverečních. Bude k dispozici
novému správci objektu.
(pokračování na str. 2)
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PROBLÉM S VODOU SE ZAČÍNÁ ŘEŠIT
Vysoké výrobní náklady na pitnou vodu, které způsobily
hlavně stoupající ceny energií, donutily zastupitele začít tento
problém opět řešit. Nechali si proto zpracovat analýzu současného stavu a „oprášili“ i studie z dřívější doby. A výsledek?
Ve městě je třeba změnit trasu vody, snížit její několikeré přečerpávání a hlavně vybudovat malou, moderní úpravnu. Jinak
se neušetří.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o zahájení projektu výstavby
nového výtlačného vodovodního potrubí na Stráž a vybudování
úpravny vody právě v této lokalitě. Město si nechalo zpracovat
projekt, a to u firmy Václav Ureš z Příbrami, která předložila
nejlepší nabídku za 369 000 korun.
Není to jediná letošní investice do vodovodního řadu. Provozovatel, společnost VaK Beroun, také upozornil na kritický stav
řídicího systému současné úpravny, který je nutné řešit ihned.
Při větších bouřkách totiž dochází k výpadku zařízení a mohlo
by dojít i k takové havárii, kdy by město zůstalo zcela bez vody.
Protože současné zařízení nejde opravit, musí se vyměnit za
nové. Radnice spolu s provozovatelem vypsala výběrové řízení
a to vyhrála firma HS Projekt z Chomutova. Nabídla cenu
823 000 korun. Nejde o malou částku, ale tady bych ráda zdůraznila, že systém zhruba za půl milionu půjde použít i v nové
čističce.
Také projekt odkanalizování průmyslové zóny spěje do další
fáze, začíná se projednávat navržená trasa s dotčenými orgány.
Stavět se bude po částech, podle finančních možností města.

ŠKOLA PRÁZDNINY NEMĚLA
Přestože byly prázdniny a děti i učitelé si užívali zasloužené
volno, na základní škole se pracovalo. Probíhala zde rekonstrukce sociálního zařízení. Každý čtvrtek se scházeli zástupci
školy, investora i stavební firmy a kontrolovali, zda práce probíhají podle plánu. Protože se neobjevily žádné závažné problémy a vše postupovalo podle schváleného harmonogramu, budou
děti na prvním stupni už od začátku září moci využívat nové
toalety.
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Kraj poskytne i 300 000 korun na 4. etapu opravy tribuny na
stadionu. Firma na tyto práce bude vybrána v září.
Městský úřad obdržel také informaci, že Státní fond životního prostředí akceptuje dvě naše žádosti o finanční podporu.
To znamená, že jsme splnili všechny formální náležitosti a nyní
postupujeme do dalšího kola posuzování. Březnice z fondu žádá
peníze na projekt na snížení spotřeby energií na obou poliklinikách a druhá žádost se týká analýzy rizik v lokalitě bývalého
Kova.

PŘIBUDOU NOVÉ KONTEJNERY
Do konce roku se na sběrných místech pro tříděný odpad objeví osm nových kontejnerů - čtyři na papír a stejné množství
na tetra packy. Byla již podepsána smlouva o výpůjčce mezi
městem a společností EKO–KOM. Obec tak ušetří přes sto tisíc
korun, které by musela na nákup nových nádob vynaložit.

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Zastupitelé odsouhlasili výměnu pozemku 33 metrů čtverečních mezi městem a občanským sdružením TC Vitality, čímž
dojde k narovnání vlastnických vztahů.
L. S. a M. N. požádali o odkoupení plochy zhruba 600 metrů
čtverečních v Předním Poříčí. Parcela se ale nachází ve středu
obce a v připravovaném územním plánu je vedena jako zeleň,
proto záměr prodeje nebyl schválen.
V červnu skončila smlouva firmě Orange Construction na prodej bývalé mateřské školky číslo 555. Podle názoru společnosti
je objekt za odsouhlasené čtyři miliony neprodejný a lepší by
bylo snížit sumu o sedm set tisíc až milion. Zastupitelé s tímto
návrhem nesouhlasili a rozhodli, že další kroky ohledně tohoto
objektu nechají svým nástupcům.

O POHÁR STAROSTKY
Na konci června proběhla soutěž v požárním sportu O putovní pohár starostky města Březnice. Poděkování patří všem
organizátorům, březnickým hasičům, účastníkům závodu a samozřejmě i divákům. Letošní ročník navštívil rekordní počet
družstev - sedm mužských a pět ženských. Prvenství v mužích
získalo Oslí a mezi ženami vyhrála Březnice.

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Náměstí plné kolotočů a stánků, hlučná hudba a davy lidí to je také atmosféra březnické pouti. Klidněji bylo v kulturním
domě. Po deváté hodině se začali scházet rodáci a příznivci
města, aby se opět po roce setkali a pohovořili si se svými známými. Ve vestibulu byla připravena výstava fotografií staré
i současné Březnice. Účastníky přivítali zástupci dvou občanských sdružení - Svazu postižených civilizačními chorobami
a Baráčnické obce Bozeň. S sebou přinesli i kroniky a snímky
ze své činnosti.

DOTACE PRO MĚSTO
Na radnici už přišlo rozhodnutí o poskytnutí podpory a spolufinancování projektu Historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu. Obnova zeleně
a úpravy okolí řeky Vlčavy si vyžádá celkem 12 952 116 korun,
město zaplatí jen 1 295 213 korun a zbytek pokryjí peníze
z Operačního programu životního prostředí. Čísla se však mohou změnit po výběrovém řízení, které proběhne na podzim.
Další peníze získá Březnice také z grantu Středočeského
krajského úřadu. Částka 95 000 má jít na restaurování Sochy
Panny Marie Bolestné. Na tuto akci už proběhlo výběrové řízení, které vyhrál akademický sochař Petr Dufek z Mladé Boleslavi. Ten nabídl cenu 108 900 korun, doplatek města tak činí
13 900 korun.

Foto František Slaník

(pokračování na str. 3)
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(dokončení ze str. 2)

Program zahájilo úvodní slovo Jiřího Berana a starostky, následovala projekce nazvaná Březnice ve fotografiích Arnošta
Fűrsta a přednáška ředitelky příbramského archivu Věry Smolové na téma Jezuité na Příbramsku a Kutnohorsku.
Překvapení čekalo na všechny, kteří se rozhodli odjet do Dobré Vody. V místech, kde stával Švédský most, byl nově odhalen

pamětní kámen této stavby a skříňka s fotografiemi. To vše
zásluhou Občanského sdružení Bozeň. Setkání bylo zakončeno
povídáním Stanislava Mottla v kapli Máří Magdalény.
Poděkování patří Občanskému sdružení Bozeň a všem, kteří
připravili toto příjemné shledání.
Jana Krajmerová, starostka

NÁMĚSTÍ
Nová pracovní místa, podpora podnikatelů, obnova památek –
každé čtyři roky jste v týdnech před komunálními volbami slyšeli
a četli vlastně jedno a to samé. Není proto divu, že letos se někteří kandidáti rozhodli využít příležitost, jak se odlišit od těch
ostatních a upoutat na sebe pozornost. Tou možností se – podle
mě bohužel – stalo březnické Náměstí a jeho budoucí podoba.
Ve snaze zastupovat vás, občany města, přicházejí různá
sdružení, iniciativy i jednotlivci s návrhy, připomínkami, upozorněními, poznámkami a komentáři, jak by to mělo být správně
a co všechno město udělalo špatně. Často vybízejí nebo po mě
žádají řešení, která jsou v rozporu se zákonem či příslušnými
vyhláškami, sami je občas také nedodržují a někdy si v zájmu
celku připisují pravomoci, které jim právní řád nedává.
Stejně tak je zde revitalizace prezentovaná jako akce „moje“,
případně městského úřadu. Není to pravda, veškerá rozhodnutí
schválili zastupitelé. Je to tedy i jejich počin a pokud měl některý z nich pocit, že jsou občané málo informováni, proč se za ten
rok a půl nepokusil tuto věc napravit? Například Březnické noviny jsou jim v tomto zcela otevřené. Několikrát jsem to zopakovala i na zasedáních, že do novin může psát informace o jednáních kdokoli ze zastupitelů. Tuto iniciativu vítám a jistě více
pohledů na jednu věc bude také pro občany města přínosnější.
Navíc, když víme, jaká je účast lidí na jednáních zastupitelstva. Zájem občanů celkově o dění ve městě bývá minimální.
Kolikrát už zastupitelé rozhodovali o investicích za více peněz,
které se také týkaly stovek obyvatel Březnice. Reakce veřejnosti byla však téměř nulová, rozhodnutí svých zástupců přijala
bez výhrad. Stejně tak jsme postupovali při revitalizaci Náměstí a centra města - chtěli jsme vám, občanům, dopřát místo, kam můžete jít na nedělní vycházku, vzít sem své známé,
ale i tu pohodlně zaparkovat při návštěvě veřejných institucí,
které zde mají sídlo. Přesto tu stále zůstává shromažovací
prostor pro akce občanských sdružení a spolků.
Všem, kteří nás obviňují, že revitalizace Náměstí je „spíchnutá horkou jehlou“ a děláme ji jen proto, abychom získali dotace,
bych chtěla připomenout, že se bod Revitalizace centrální části
města Březnice objevil na jednání zastupitelstva už 11. prosince
2008. Zastupitelé dostali ve svých materiálech záznam o hodnocení nabídek, které se změny středu města týkaly. Z osmi oslovených firem měly o tuto práci zájem jen tři. Pětičlenná komise,
složená výhradně ze zastupitelů, doporučila firmu EC Consulting. Ze sedmnácti přítomných pro ni hlasovalo čtrnáct.
Architekti dostali čas na přípravu projektu. Nikdo tehdy nepřišel s nápady, nikdo nevyjádřil svá přání. Vlna emocí se
zdvihla po zveřejnění projektu.
Najednou si mnozí vzpomněli na původní návrh architektů
Kittricha a Hrubého z třicátých let minulého století. Už to
minulé století by mělo mnohé zarazit. Víte, kolik tenkrát jezdilo v Březnici aut? Jen pro zajímavost, tehdy bylo na Náměstí
navrženo osm parkovacích míst. A podobných rozdílů, vyplývajících z rozdílného životního stylu tehdy a nyní, je tam více.
Ráda bych se zde pozastavila i nad největšími omyly, které
tento projekt provázejí.
První z nich je možnost vyhlášení místního referenda. Zákon
22/2004 Sb., paragraf 8 jasně říká, že: „Místní referendum se
koná, jestliže se za prvé na tom usnese zastupitelstvo obce nebo
za druhé přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení.“ Dodnes

jsme žádný písemný podnět od nikoho nedostali. Je tu ještě
druhý problém. Ten samý paragraf uvádí, že: „Otázka navržená
pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby
na ni bylo možno odpovědět slovem ANO nebo slovem NE.“
Jak tedy položit otázku? Když se vás zeptáme, zda chcete opravit nebo revitalizovat náměstí, předpokládám, že vzhledem ke
stavu chodníků, veřejného osvětlení a dalších problémů, by bylo
jen minimum těch, kdo by odpověděli NE. Nikdo nezpochybňuje, že s centrem města je něco třeba udělat. Jak tedy pojmout
tolik problémů? Máme se ptát extra na počet parkovacích míst,
umístění kašny, velikost dlažebních kostek, bezbariérovost, typ
vysazených dřevin, typ veřejného osvětlení? Podobných otázek
bychom dali dohromady ještě mnoho. Odpově na ně je však záležitost širší diskuse, nikoli jednoznačného ano či ne, jak vyžaduje zákon. A bohužel nikdo nepředložil jednoznačnou otázku, pro
referendum vhodnou. I autoři petice se přiklonili k tomu, že
řešit problém místním referendem není nejlepší rozhodnutí.
Občany však neobcházíme. Možnost uplatnit své námitky
a připomínky měli při územním řízení. Odvolání proti vydanému rozhodnutí však může podat pouze účastník řízení. Kdo jím
je, určuje zákon, město to neovlivní.
K všeobecnému zmatku bohužel přispěl i Příbramský deník
s informací, že akce se zastavuje. Tento článek vyšel bez toho,
aniž bych ho autorizovala. Proto za zkreslené informace neodpovídám. Po mém upozornění vyšel 4. srpna 2010 nový, který
vše uvedl na pravou míru. Zde je to nejdůležitější z něj: „Všechny připomínky se zpracovaly do rozhodnutí, které viselo předepsanou dobu na úřední desce. Za tu dobu, podle starostky Březnice Jany Krajmerové, přišla proti vydanému územnímu rozhodnutí jedna námitka. Tu zaslal stavební úřad na kraj a ten
odvolání zamítl. Zastupitelé zatím akci nepozastavili, včetně
podání žádosti o dotaci. Nyní probíhá stavební povolení. Ale
určitě zásadní rozhodnutí, jak bude dokumentace využita
a akce zrealizována, bude záležet na novém zastupitelstvu.“
Jedním ze zdrojů informací pro březnické občany jsou tyto
noviny. Jde o bezplatnou službu města. Zákon říká, že starosta
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Mnohé radnice tuto povinnost splňují tím, že mají pouze úřední desky.
I v Březnici ji najdete na Náměstí. Jsou na ní aktuální informace přístupné celých dvacet čtyři hodin. Ale chápeme, že stát
tady je nepohodlné a nepříjemné, a to nejen pro starší občany.
Proto vydáváme Březnické noviny a distribuujeme je do všech
domácností, které o to mají zájem. Jenže jejich výroba potřebuje určitý čas. Mezi uzávěrkou a dnem, kdy je máte v ruce, uběhne několik dnů, o prázdninách i měsíců. V té době může dojít
ke kolizi určitých termínů. Komu však záleží opravdu na aktuálních informacích, má k dispozici internetové stránky města.
Na závěr bych chtěla ujistit těch zhruba pět stovek občanů
Březnice podepsaných pod peticí (její autoři sice hovoří někdy o
šesti, jindy o sedmi stovkách podpisů, ale mezi nimi je zhruba
70 těch, kteří nemají trvalý pobyt ve městě a dále přes sto podpisů nesplňovalo podmínky uložené zákonem), že nám osud
Náměstí není lhostejný. Jen by bylo možná zajímavé znát
i názor dalších 2400 lidí (v Březnici je 2900 lidí s volebním právem, kteří tedy mohou i podepisovat petice). Je to jen mlčící
většina, kterou osud města nezajímá? Ne, patří mezi ně
i spousta takových, kterým se projekt líbí a říkají zastupitelům, aby pokračovali!
Jana Krajmerová, starostka
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Vážení občané,
vrch Stráž se opět stává místem, kam ve
chvílích volna směřuje mnoho lidí. Chválí pěkně upravené prostředí a také přicházejí s dalšími náměty. Nejčastěji zní kdyby tady zase stála rozhledna. Skupina občanů, která se o tuto lokalitu stará
a zvelebuje ji, učinila první kroky jak sen
zrealizovat. Jednala se zastupiteli i dalšími nadšenci, kteří stavbu podporují.
A výsledkem je architektonický návrh
rozhledny.
Upozorňuji, že se jedná o návrh. Stavebně technické řešení bude navrženo
a schvalováno při dalším stupni projektové dokumentace, včetně vašich námětů.
Pokud jste se dozvěděli, že akce bude
stát několik milionů, není to pravda.
Rozpočet také vzejde až z projektu.
O dalších krocích okolo rozhledny budete informováni.
Jana Krajmerová
starostka

Ocelonosná konstrukce, dřevěná schodišová ramena, výška mezi 25 a 26 metry

Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice

PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
– OBÁLKOVÁ METODA
Město Březnice nabízí k prodeji do vlastnictví níže uvedenou bytovou jednotku.
Prodej uvolněné bytové jednotky se uskuteční ve výběrovém
řízení formou obálkové metody v souladu s podmínkami a pravidly níže uvedenými.
Bytová jednotka bude prodána do vlastnictví zájemci, který učiní
nejvyšší cenovou nabídku.
1/ Zadavatel:

Město Březnice,
IČ: 00242004
Náměstí 11, 262 72 Březnice
tel. 318 403 161
e-mail: byty@breznice.cz

2/ Předmět nabídky:
Bytová jednotka č. 3 nacházející se v 2. NP domu čp. 439 na adrese Borská ulice, Březnice spolu se spoluvlastnickým podílem
v rozsahu 437/2000 na společných částech domu a pozemku
č. parc. 969 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2 a pozemku č. 970 zahrada o výměře 393 m2 - LV 1643 - katastrální území
a obec Březnice.
Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 62,05 m2
z toho
kuchyně
16,00 m2
pokoj
22,50 m2
koupelna
3,25 m2
WC
1,20 m2
předsíň
4,00 m2
sklep
13,70 m2
spíž
1,40 m2
3/ Způsob podávání nabídek:
Nabídku je nutné učinit na předepsaném formuláři, který je k dispozici u zadavatele.
Vyplněná nabídka v zalepené obálce musí být doručená na Město
Březnice, Náměstí 11, Březnice, podatelnu. Obálka bude čitelně
nadepsána „BYT č. 3, NABÍDKA, NEOTEVÍRAT“
Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa odesilatele.
Zájemce je povinen složit peněžní jistotu ve výši 10.000,- Kč na účet
města Březnice číslo 0521695389/0800, var. symbol 3112
4/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek: 10. 9. 2010 - 12 hod.

5/ Obvyklá cena zjištěná znaleckým posudkem znalce Ing. Karla
Cibulky č. 2233-41/2010 ze dne 22. 6. 2010 činí částku 518 620 Kč.
6/ Místo a den otevírání obálek: Veřejné zasedání zastupitelstva
města dne 14. 9. 2010 – Kulturní dům Březnice, malý sál v 16.30 hodin.
7/ Kupní cena za předmětnou bytovou jednotku musí být uhrazena
nejpozději do 2 měsíců od uzavření kupní smlouvy, jinak bude byt
nabídnut dalšímu zájemci v pořadí.
Teprve po zaplacení celé kupní ceny bude podán návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí k předmětnému bytu
a spoluvlastnickým podílům ve prospěch výherce. Nebude-li kupní
cena řádně a včas zaplacena, má prodávající právo od kupní
smlouvy odstoupit.
Správní poplatek - kolek ve výši dle platných právních předpisů
v době podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí vlastník bytu.
Smlouva je sepisována právním zástupcem města bezúplatně.
8/ V případě potřeby se může vítěz obálkové metody obrátit na
město Březnice se žádostí o zřízení zástavního práva k předmětnému bytu a spoluvlastnickým podílům za účelem zajištění úvěru, který by mu měl být poskytnut za účelem úhrady kupní ceny bytu
a spoluvlastnických podílů.
U p o z o r n ě n í:
Nabídky bez složené jistoty, nepodané na předepsaném formuláři
či chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky budou
vyřazeny!!!
Zájemce o koupi bytu nesmí být dlužníkem vůči městu Březnice.
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční po telefonické
dohodě s D. Váchovou nebo O. Hrušovskou.
Informace na č. tel: 318 403 161
Město Březnice si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených
nabídek a tím neuzavřít smlouvu o převodu bytové jednotky
s žádným zájemcem, případně záměr zrušit.
Další informace jsou zveřejněny na úředních deskách města.
Jana Krajmerová, starostka
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MĚSTSKÁ POLICIE V BŘEZNICI
Vážení spoluobčané,
prázdniny i čas dovolených utekly jako
voda a začíná nám opět běžný chod ve městě. Jsou před námi starosti předškolní,
školní, pracovní, soukromé, pro někoho více
a pro někoho méně životně důležité.

Nyní se pozastavme nad některými událostmi posledního období, kterých jsme byli ve městě svědky.
Začneme s informacemi o průjezdu dopravních prostředků
naším městem od 1. května 2010 do 15. srpna 2010. Jedná se
o rychlostní měření pro jednotlivé směry provozu:
Lokalita Březnice 1 = provoz v Rožmitálské ulici u ZŠ Březnice;
Lokalita Březnice 2 = provoz v ulici Počapská;
Lokalita Březnice 3 = provoz v ulici Tochovická.

Řeč čísel nepotřebuje žádný další komentář, sami vidíte kolik neohleduplných řidičů projíždí naším městem. Z těchto důvodů jsme i nadále pokračovali s preventivní kontrolou řidičů.
Ve zmiňovaných vybraných úsecích jsme i nadále prováděli
měření rychlosti, v souladu s ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Za zmiňované období MěP Březnice inkasovala na
pokutách přes 21.000,- Kč.
Ve statistickém výčtu čísel MěP Březnice za období květen –
červenec 2010 je např. 858 kusů roznesené korespondence města,
87 řešených úředních záznamů, 7.900,- Kč udělených pokut,
5 odchycených psů, 12.800,-Kč vybraných za zábor prodejních
míst, 107 odsloužených hodin v rámci uzavřené veřejnoprávní
smlouvy s obcí Chrást...
Za touto číselnou řadou je však nutné představit si i celou
řadu pracovních úkonů, které zde nejsou zaznamenány, přesto

jsou pro chod a pořádek ve městě velmi důležité a bez osobního
přístupu jednotlivých městských strážníků nemyslitelné.
Např. dozor nad pořádkem při konání tanečních zábav.
V průběhu jedné červnové taneční zábavy došlo k potyčce mezi
dvěma skupinami návštěvníků akce v našem KD, při které byl
jeden občan před KD Březnice zraněn bodnou zbraní. Díky
rychlé a účinné první pomoci strážníků Vydry a Otty bylo krvácení eliminováno a občan byl do příjezdu RZS stabilizován.
Dále např. strážníci několikrát zasahovali při ochraně životního prostředí, když se někteří nesvědomití občané v rámci svého obohacení snažili či dokonce prováděli pálení kabelů,
z důvodu možného obohacení se prodejem ve sběrných surovinách.
V těchto letních měsících navíc hrozilo následné veřejné
ohrožení v podobě rozsáhlých požárů – v několika případech
MěP požár likvidovala sama, ale ve dvou případech byl požár
v tak rozsáhlém stavu, že museli být přivoláni profesionálové
z HZS.
Dále bych chtěl vyzdvihnout dobrou spolupráci MěP Březnice a OO PČR Březnice v průběhu konání pouti, tanečních zábav
či při objasňování údajného loupežného přepadení v zámeckém
parku.
Před samým závěrem této zprávy mi dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu města, protože na svém 7. veřejném zasedání odsouhlasili změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky
města č.4/2004 o Městské policii Březnice přijetím nové obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o Městské policii Březnice. K této
změně bylo nutné přistoupit v rámci zákonných změn, které se
událi k dnešnímu dni od roku 2004. Tyto změny však zákonně
neřeší vlastní chod či určité úkony, které je nutné udělat, aby
činnost MěP měla smysl a řád. Proto bylo zapotřebí přijmout
novou vyhlášku a následné kroky řešit jednotlivými směrnicemi, které schválila na srpnovém zasedání rada města.
Na samý závěr chci vyzdvihnout příkladný, obětavý a profesionální přístup strážníka Františka Otty, který se při cestě do
zaměstnání dne 9. 8. 2010 dostal do situace, kdy se u výjezdu
z lesní cesty a silnice nacházel jeden občan našeho města
v přímém ohrožení života. Pan Otta neváhal a duchapřítomně
poskytl panu M. M. rozsáhlou a účinnou první pomoc. Díky této
pomoci byl zachráněn lidský život, za což strážníkovi patří nejen můj, ale i rodiny postiženého, veliký dík.

Za Městskou policii Březnice
František Pinkava
místostarosta města

UPOZORNĚNÍ NEPLATIČŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme poplatníky, kteří nemají uhrazeny místní poplatky ze psů a za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále komunální odpad), aby všechny své nedoplatky neprodleně uhradili.
Místní poplatky jsou splatné bez vyměření, to znamená, že
složenky nezasíláme.
Místní poplatek ze psů je splatný 31.3. každého roku.
Místní poplatek za komunální odpad je splatný vždy nejpozději do 30.6. příslušného roku.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Březnice:
pondělí a středa 7.30 – 11.00
12.00 – 17.00 hod.
pátek
10.00 – 12.00 hod.
Poplatky je také možno uhradit na účet. V tomto případě je
ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být
na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat
platbu.

Citace z Obecně závazné vyhlášky města Březnice o místních
poplatcích číslo 1/2004:
ODDÍL VII
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 35
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část zvýší správce poplatku až
na trojnásobek.
(2) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu
ustanovení § 37 a § 37a zákona číslo 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Březnice
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Vážení rodiče!

SŇATEK v Březnici uzavřeli

Počátkem října se bude v reprezentačním sále MěÚ
Březnice konat slavnostní přivítání nových občánků
města do života.

Zámek Březnice:
26. 6. 2010
Marie Süsmilichová, Vševily a Pavel Jirák, Vševily
Kateřina Straková, Plzeň a Zdeněk Věchet, Nová Paka
3. 7. 2010
Jakub Labuda, Březnice a Lucie Soukupová, Nestrašovice
17. 7. 2010
Olga Beranová, Věšín – Buková a Daniel Turnovský, Praha 4
Lucie Malínská, Příbram a Lukáš Vohanka, Příbram
23. 7. 2010
Kateřina Hejrová, Rožmitál pod Třemšínem
a Martin Sýkora, Voltuš

Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období od
1. 3. 2010 do 31. 8. 2010) zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ nejpozději do 20. 9. 2010.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem obřadu.

14. 8. 2010
Ludvika Syrová, Příbram a Petr Nauš, Příbram
Petra Přibylová, Příbram a Jan Horký, Bohutín - Tisová

Reprezentační sál radnice Březnice
3. 7. 2010
Stanislav Blažek, Březnice a Monika Křížová, Březnice
10. 7. 2010
Martin Süssmilich, Březnice a Renata Zachová, Březnice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25. 9. 2010 oslaví 40. výročí svatby
manželé Růžena a Josef Fialovi z Boru.

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

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

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

Do dalších společných let jim hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti
přejí dcery Lenka a Iva s rodinami a syn Pepa.

Obec:

E

D

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

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

Blahopřání k životnímu jubileu
24. září 2010 oslaví své 80. narozeniny
paní Jitka Havránková.

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

Přejeme hodně zdraví, pohody a životního elánu.
Dcera Zdena a vnuk Jindřich

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

D

E
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování, pracovní příležitost
Více na www.diakoniebroumov.org

V Y H L A Š U J E ve spolupráci s Městem Březnice

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky – pouze nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

V ě c i , k t e r é v z í t n e m ů ž e m e : ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

21. 10. 2010

čas: 8 - 17 hod.

místo: GARÁŽ – kotelna – sídlo Městské policie Březnice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
D ě k u j e m e z a Va š i p o m o c . Informace na tel č. 318 403 166 nebo mob. 733 656 855

9/2010

Z MĚSTA / REGION

BŘEZNICKÉ NOVINY

7

Farní charita Příbram,
nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram I, tel., fax 318 635 050
rozšířená působnost Březnice a okolí – cíl a poslaní naší práce
Ošetřovatelská a pečovatelská služba je hlavní činností Farní
charity. Jedná se o domácí komplexní péči ošetřovatelskou a
zdravotní pro klienty všech věkových skupin v domácím prostředí.
Posláním a cílem naší práce je snaha pomoci lidem, kteří
v důsledku nemoci, postižení či stáří, si již nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, avšak díky naší pomoci mohou
zůstat ve svém domácím prostředí a mají zajištěnou komplexní péči.

Ošetřovatelská služba
Ošetřovatelská služba zajišuje ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře:
• komplexní péče o dlouhodobě ležící klienty
• ošetřovatelskou rehabilitaci
• aplikace injekcí
• nácvik aplikace inzulínu
• odběry krve
• veškerá lokální ošetření – převazy
• péči o pacienty se stomií
• kontrolu celkového stavu klienta
• ošetření permanentních katetrů (cévky)
• spolupráci s ošetřujícím lékařem
• aplikace infuzní terapie dle indikace lékaře
Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry
s praxí u lůžka, ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění na základě doporučení lékaře.

Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby, a to v přirozeném prostředí.
Naše služba spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů:
• péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu - zajištění kompletní osobní hygieny
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - donáška
jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, zajištění stravy odpovídající věku a potřebám dietního stravování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba
domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, zajištění

běžného i velkého nákupu,
praní a žehlení osobního i
ložního prádla
• zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
a pomoc při prosazování
práv a zájmů
Tato služba je zaregistrována
od 17. 9. 2009.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti.
Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek,
pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů:
• péče o vlastní osobu - pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu na lůžko nebo na
vozík
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu - zajištění kompletní osobní hygieny
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajištění
stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající
věku a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě
stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod do školy, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity,
na úřady, podpora při těchto aktivitách
• sociálně terapeutické činnosti - rozvoj nebo udržení sociálních a osobních schopností a dovedností
• pomoc při uplatňování práv
• výchovné, vzdělávací a aktivizační schopnosti
Tato služba je zaregistrována od 17. 9. 2009.
Ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění na
základě doporučení obvodního lékaře. Službu poskytují registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka.
Pečovatelská a odlehčovací služba je hrazena plně klientem,
poskytovaná sociálními pracovnicemi.

A TAK JDE ČAS . . .
Odešla zima, velmi dlouhá a tuhá a my jsme se těšili na teplo,
sluníčko a na dny, kdy budeme moci vyrazit na lavičky před náš
„Domov“ a budeme nasávat čerstvý vzduch. A dočkali jsme se.
Byl duben a s ním přišly i čarodějnice. Naše sestřičky a sociální pracovnice opatřily překrásné masky, v nichž jsme je ani
nepoznali. Venku jsme si upekli letošní první buřtíky a po návratu do jídelny už na nás čekala „živá hudba“, při které si
téměř všichni zazpívali. I na taneček došlo, ovšem nám starým
už to nějak nejde.
Abychom se lépe rozhýbali, cvičíme, trénujeme mozky při
různých hádankách, říkadlech, pověrách, skládáme hry, čteme,
posloucháme televizi a každý měsíc je u nás i bohoslužba.
Také u nás probíhaly maturity studentek Sociální školy
v Březnici, kterým jsme i my posloužili jako modely a vzpomínali na časy svých studií.
V červnu se nám vdávala jedna ze sestřiček - také jsme byli
pozváni na Zámek Březnice. Protože někteří naši uživatelé by
se na zámek také rádi podívali, jeli jsme i s paní ředitelkou na
zmrzlinový pohár, prohlédli jsme si bylinkovou zahrádku, podívali se po okolí a opět bylo o čem povídat. I na březnickou
pou se někteří uživatelé podívali.

Protože nám nyní počasí příliš nepřeje, prožíváme dny v naší
jídelně, kde plánujeme další zábavu. Kupříkladu ve čtvrtek
jsme si upekli palačinky – „jen tak pro radost“. Bylo jich hodně
a nezbyla ani jedna. To nás nabádá k další „práci“. Darem jsme
dostali košík hub, ze kterých jsme usmažili „smaženici“. Byli
jsme pochváleni, chutnala opět beze zbytku. Protože bylo hezké počasí, na závěr jsme byli všichni vyfotografováni před naším „Domovem“.
L. Š. uživatelka Domova Březnice
poskytovatel sociálních služeb
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SPCCH V BŘEZNICI i n f o r m u j e
PŘIPOMÍNÁME

ZÁJEZD:

PORADNA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ:
Poradna se uskuteční ve dnech 6. října a 1. prosince 2010
v domečku na náměstí od 10.30 do 12.30 hodin s paní Fišerovou, včetně výměny baterií do sluchadel.
Na ozdravné a rekondiční pobyty se hlaste u pí. Marie Konvicové.
INFORMUJEME
Dne 9. 6. 2010 navštívili výbor ZO SPCCH v Březnici zástupci
nového zdravotnického sdružení: Farní charita Příbram.
Nabídli nám spolupráci.Poskytují komplexní ošetřovatelskou
a zdravotní péči pro klienty všech věkových skupin v domácím
prostředí. Bližší informaci získáte na podzimní členské schůzi.
POZOR!
Držitelé průkazů ZTP A ZTP/P mají nárok na euroklíče
k WC zdarma. Zájemci hlaste se u pí. Věry Ježkové, Březnice
č. 129, nebo na telefonu: 723 728 959.
Další informace jsou na domečku ve vývěsní skříňce.

■

z redakční pošty

■

Dne 18. září 2010 /sobota/ – Mělník, vinobraní, jednodenní poznávací zájezd. Hlaste se u pí. Julie Placákové.
Z nabídky divadel v Příbrami a v Plzni vybereme do konce
roku ještě dvě představení. Bližší informace budou ve vývěsní
skříňce a v místním tisku.
Ve středu dne 14. října 2010, bude v Mladé Boleslavi Okresní
setkání členů SPCCH. Z naší ZO bude delegováno 15 členů.
Program: dopoledne - prohlídka zámku v Mnichově Hradišti,
- prohlídka muzea ŠKODA v Ml. Boleslavi,
- společný oběd
odpoledne - slavnostní zasedání s kulturním programem.
Za ZO SPCCH Březnice připravila
Jana Štefanová

Z REDAKČNÍ POŠTY

■

z redakční pošty

■

REVITALIZACE
Na toto téma již bylo publikováno mnoho příspěvků. Pro
objektivní posouzení budu citovat zásadní informace, které
byly uveřejněné v místním tisku. Březnické noviny, leden 2009
– p. starostka uvádí v článku „Bude náměstí vypadat jinak?“
Nevyhovující stav chodníků, špatné veřejné osvětlení, chybějící
bezbariérový přístup, zastaralý mobiliář, přerostlá zeleň. Odhad 50 mil. Kč. Město rozhodlo požádat o dotaci z evropských
fondů ve výši až 92,5%. Architekti nastínili, co by se dalo na
Náměstí změnit. Omezilo by se parkoviště a část Náměstí kolem kašny by se proměnila v klidovou zónu se zelení a lavičkami. Pro zpracování projektu byla vybrána společnost EC Consulting, náklady na projekt 1 130 500 Kč. BN – duben 2009,
v minulých číslech BN se objevilo několik diskusních příspěvků k budoucí podobě Náměstí. Proto bych ráda podrobněji vysvětlila záměr zastupitelů a uklidnila všechny, kteří se obávají
nějakých radikálních změn. Nejen, že je město ani zastupitelé
neplánují, ale něco podobného si vůbec nemohou dovolit. Připomenu totiž, že celá oblast se nachází v chráněné památkové
zóně, a proto veškeré kroky musí odsouhlasit památkáři, kteří
by určitě zásadní přeměnu nedovolili. Ve spolupráci s nimi,
a samozřejmě taky s vámi, občany města, bychom chtěli vytvořit ze středu města příjemné místo, kde se dá například posedět u fungující kašny či si vypít kávu ve stínu stromů. O vznikajících plánech bych vás chtěla seznamovat v novinách, tak při
osobních setkáních. Je nutné dát do pořádku nedostatečné veřejné osvětlení, nerovné povrchy cest i chodníků, zastaralé sítě
vody i kanalizace, nechat zhotovit návrhy laviček, odpadkových
košů, orientačních tabulí a podobně. Chceme najít i vhodné
místo na vybudování veřejných záchodů, které v centru města
stále chybí. Ve stejném vydání uveřejnil své zamyšlení člen pracovní komise p. Jaroslav Kozlík PhDr. pod názvem Náměstí
není anonymní. I z tohoto článku vyplývají zásadní priority:
osvětlení, chodníky, bezbariérové přístupy, zrušení vjezdu
u kostela, opravy sítí, doplnění stromů či zprovoznění kašny.
Dále cituji: Vybrána byla EC Consulting, která se jevila zastupitelům jako nejrealističtější a vycházející, jak je připomínáno,
z dosavadního účelného předválečného projektu známých autorů Kittricha a Hrubého. BN – září 2009 – zastupitelé odsouhlasili smlouvu o dílo se společností EC Consulting , která má
zpracovat projekt na revitalizaci centrální části města Březnice. Celá akce je rozdělena do dvou částí, nejdříve vznikne studie a po jejím odsouhlasení bude teprve vypracován návrh pro
územní řízení. O následujícím postupu prací budete podrobně

informováni. BN- únor 2010- JAK BUDE VYPADAT BŘEZNICKÉ NÁMĚSTÍ?. Revitalizace březnického Náměstí dostává konkrétní podobu. A jak jsem slíbila, občané o ní budou informováni. Komise měla k dispozici několik návrhů, které byly
projednány i s památkáři. Výsledná podoba nabízí nové uspořádání celého prostoru….. (přílohou jsou poprvé uveřejněny situační pohledy)…. Z uvedeného článku a časové posloupnosti termínu podání žádosti o dotaci jsem nabyl dojem, že je již téměř
rozhodnuto „v zájmu obce, ale bez jejich občanů“. Z tohoto
důvodu jsem jako zastupitel vypracoval dne 26. 2. 2010 návrh
k zařazení do programu březnového jednání zastupitelstva
města pod názvem „ Beseda s občany – revitalizace městského
centra“ s touto důvodovou zprávou: Dosavadní informovanost
občanů města je absolutně nedostačující s ohledem na tak rozsáhlý záměr revitalizace centra města, který zásadní měrou
ovlivní jeho dosavadní ráz. Dále jsem navrhl usnesení: Zastupitelstvo města ukládá vedení města zajistit veřejné projednání
návrhu revitalizace městského centra do 15. 4. 2010. Veřejné
projednání se uskutečnilo dne 18. 3. 2010 za velkého zájmu
občanů. Tolik stručný chronologický postup do doby veřejného
projednání. Také vám tu něco nesedí?
Jako zastupitel jsem prvotní studii obdržel v předstihu 11/2009. Jelikož jsem k návrhu měl některé zásadní připomínky, byl jsem pozván na jednání ustanovené komise. Přednesl
jsem zásadní požadavek, aby byla tato studie nejdříve projednána s občany města. Zároveň jsem nesouhlasil s umístněním
veřejných záchodů ve středu města (v prostoru proti Skalici),
což architekti zdůvodnili požadavkem města. Jako vhodnější
variantu jsem navrhl možnost umístnit záchodky do prostoru
za uměleckou školou, což bylo akceptováno. Dále jsem navrhoval rozšíření chodníku v pěší zóně z důvodu možnosti vybudování předzahrádek a požadoval jsem posunutí zamýšleného
vjezdu a výjezdu z parkoviště, který je umístněn těsně za frekventovanou křižovatkou včetně přechodu pro chodce. Domnívám se, že pokud by s občany byly včas připravované studie
projednány, nemuselo to dojít až do stadia petičních archů.
Navíc rozpor vznikl pouze v otázce dispozičního řešení. A se
nám to líbí, či nikoli, musíme brát v úvahu krom finálního
vzhledu Náměstí i jeho praktickou funkčnost, což je pro mne
osobně větší priorita. Realitou je, že přes veškerý chválihodný
záměr nebude Náměstí „zónou klidu”, jelikož po přilehlé komunikaci projede každý den v průměru přes 4000 vozidel.
(pokračování na str. 9)
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REVITALIZACE
(dokončení ze str. 8)

Z reakcí občanů vyplývá výtka na nedostatečnou informovanost. Jako zastupitel i jako předseda kontrolního výboru jsem
na zastupitelstvu opakovaně v průběhu čtyř let upozorňoval
na nedostatečnou informovanost občanů i s odkazem na zákon
o obcích § 103, podle kterého odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce starosta, bohužel vždy bez odezvy. Jako
příklad uvedu prohlášení zastupitele města p. Jiřího Fořta,
předneseného na březnovém zastupitelstvu, kdy se rozhodl
jako výhradu proti postupu města v jiné záležitosti, protestovat svojí neúčastí na všech zbývajících jednání ZM a vzdal se
odměny za výkon mandátu zastupitele. Doposud tato informa-

ce nebyla uveřejněna, přestože se jedná o závažné rozhodnutí
v činnosti samosprávy města.
Po celou dobu výkonu mandátu zastupitele se snažím naslouchat občanům a při rozhodování vždy prosazovat zájem města
a jeho občanů. Za stávající situace, (vyjádření občanů formou petice), jsem již v březnu navrhnul p. starostce zvážit možnost
vyhlášení místního referenda. A občané rozhodnou, jaké
Náměstí předáme dalším generacím.
Jelikož toto transparentní řešení představitelé města nepřijali, je pravděpodobné, že budou muset očekávat (svým způsobem) „následné referendum“ v blížících se komunálních volbách.
Jiří Štěrba

HLAS LIDU … akce se odsouvá!
V sobotu 3. 7. 2010 přinesl příbramský Deník na své první
straně pod titulkem „Úprava březnického náměstí musí počkat, lidé ji nechtějí“ skutečně zajímavou novinu. Článek vychází z vyjádření paní starostky Jany Krajmerové. Ta uvedla, že
celá akce úpravy náměstí (původně se mluvilo o revitalizaci
centra města) se odsouvá. Svoji roli v tomto vývoji prý také sehrála vlna odporu březnických obyvatel vyjádřená formou petice pro zachování dosavadního charakteru Náměstí, kterou
nakonec podepsalo více než 700 osob.
Vliv na výsledek mělo, jak uvádí podtitul článku, také to, že
„Někteří lidé v Březnici se odvolali proti územnímu rozhodnutí a městu propadla žádost o dotaci“. Tudíž akce se odsouvá.
Lze si položit otázku, zda je to dobře nebo špatně?
Dobře je to z toho hlediska, že vznikl jistý časový prostor
a celá záležitost se může znovu uvážit. Špatně je to proto, že za
nějaký čas se můžeme opět zabývat tím samým návrhem, od něhož
nás může zachránit snad jen to, že město bez dotací na něj v této
podobě nebude mít dost peněz. Jen ve stručnosti: mělo to stát asi
31 miliónů, polovina by byla z dotací a polovina z úvěru. Toto by
ale nebyla pravděpodobně konečná cena, jak se uvádí, ale podle
stavebních odborníků se může cena vyšplhat až na dvojnásobek.
Tento projekt, který je koncipován tak, aby především vyhověl
požadavkům na dotace Evropské unie a nikoli požadavkům občanů, by prostě měl skončit v šuplíku! Nebyla by to žádná škoda. Připomeňme zde na příklad podrobné vyjádření k projektované zeleni, které pro poslední číslo Březnických novin (červenec-srpen 2010) napsal blatenský odborník Ing. Vladimír Bouše, z něhož je dobře patrno velice problematické řešení týkající
se navrhované zeleně na Náměstí a navíc je z posudku patrno
značné předražení týkající se této zeleně. A to zatím nedělal nikdo nezávislý posudek na stavební práce, který by dopadl podobně.
Problém dotací Evropské unie je v tom, že jsou vázány na
podmínky, které nemusí být všem místům ku prospěchu. Řek-

něme tam, kde náměstí tvoří pustá a nevzhledná pláň, jsou
požadavky EU na zeleň a vydláždění přínosem. To však zdaleka není případ březnického Náměstí. Jeho koncepci vytvořili
dva významní architekti a ta se v dnešním provozu po více než
70 letech plně osvědčuje. Nic víc než citlivá oprava, která by
odstranila novější zásahy a prosté opotřebení není třeba. Peníze EU se prostě na všechno nehodí.
Celkem příznivé vyjádření památkářů k nešastné revitalizaci si lze vysvětlit jen tak, že památkáři si nejspíš nedali práci,
aby se seznámili s tím, kdy a jak Náměstí vzniklo. Jména architektů Kittricha a Hrubého ve svém stanovisku památkáři
nezmiňují a nejspíše o jejich zásluze na vzniku dnešní podoby
Náměstí nevěděli. Obecně lze konstatovat, že to bohužel není
u památkářů žádná vzácnost, když vydají zcela nekompetentní
vyjádření. Takových příkladů nekompetence se dá najít - počínaje Karlovým mostem v Praze (!) - celá řada.
Díky občanským iniciativám se nakonec podařilo nešetrnou
opravu Karlova mostu přeci jen zastavit. V této souvislosti
vzpomeňme na slova pana místostarosty Pinkavy v posledním
čísle Březnických novin, jimiž se odvolává na souhlas památkářů s revitalizací březnického Náměstí. Z našeho pohledu to je
další nešastné rozhodnutí památkářů o Březnici (jako například uvádíme zbourání březnického nádraží, položení betonové dlažby v Lokšanech, nevhodný způsob osvětlení Náměstí či
položení plechové střechy na dům s chráněným bydlením, který je v historickém středu města).
Po celé české zemi proto dochází poměrně masivně k takovým zásahům, s nimiž občané nesouhlasí. Březnická petice nebyla rozhodně ojedinělou akcí.
Petiční výbor je nyní toho názoru, že petice prozatím splnila
svůj účel, děkuje všem signatářům petice a ohlašuje tímto
ukončení své činnosti.
Jiří Beran, Jiří Krůta, Jaroslav Žák

VZPOMÍNKA na prof. ANTONÍNA ONDRÁČKA
(1920 – 2010), který působil na SZTŠ Březnice v. r. 1950 – 1963
Profesor A. Ondráček byl významnou osobností pedagogickou
i kulturní Březnice padesátých let 20. století.
Přišel do Březnice v r. 1950 z Plzně, kdy se sem přestěhovala
vyšší rolnická škola. Byl to člověk vzdělaný, s velkým kulturním rozhledem a širokou sférou zájmů. Na SZTŠ učil český jazyk. Žákům se cele věnoval. Vedl dívčí pěvecký soubor vysoké
umělecké úrovně a navázal tak i na hudební tradice tehdejší
Březnice. Sám byl vynikající varhaník a znalec hudby, která jej
provázela po celý život. Znal několik cizích jazyků, jejich znalost uplatnil při překladech starých historických textů apod.
V lednu 2010 oslavil profesor Ondráček v kruhu rodiny a přátel své devadesáté narozeniny. Rád vzpomínal na léta strávená
v Březnici, která byla patrně nejkrásnější z jeho rozmanité učitelské kariéry.

Vychoval stovky maturantů,
z nichž s některými udržoval čilou
korespondenci i osobní styk po
celý život. Pravidelně jezdil na
maturitní srazy, kde byl vždy přátelsky přivítán a svým šarmem vytvořil krásnou atmosféru. Zřejmě
byla i pro něj tato setkání velkým
potěšením a duševní vzpruhou.
Na posledním sjezdu v Březnici byl necelý týden před svou
smrtí. Zemřel 28. 5. 2010.
Vzpomíná kolegyně
Juliana Žáková
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Z REDAKČNÍ POŠTY

HRADIŠŤAN
v BŘEZNICI
Sdružení přátel projektu „ Březnice Město Pro Život“
a Obec baráčnická „BOZEŇ“ Březnice
připravují na říjen pro Březnici a široké okolí
setkání se známým a oblíbeným souborem

„HRADIŠŤAN“ - umělecký vedoucí Jiří Pavlica.
Večer plný hudby, písní a písniček bude nejen o životě, dobré
vodě, vínečku, ale i o člověku.
Věříme, že se dobře pobavíme, poučíme a načerpáme mnoho
elánu a chuti do dalšího života.
Bližší informace na plakátech, v příštím čísle Březnických
novin a na internetové stránce www.breznice.info
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MNICHOVSKÁ DOHODA PO BŘEZNICKU
Jakou hodnotu má podpis občana města Březnice? Na to hledejte odpově v následujících faktech.
Paní starostka, rada města a zastupitelé města Březnice, po
ústních stížnostech občanů na nekvalitně odvedenou práci při
zadláždění chodníků po stavebních pracích, dospěli k následujícímu usnesení: Vyhlásíme výběrové řízení na revitalizaci Náměstí, abychom mohli dostat něco zadarmo. Jak už to ve světě
bývá, vždy je něco za něco. Přihlášením do programu ROP (regionální operační program) se musí splnit náležitosti, které
podmiňují získání finančních prostředků. Na výběrové řízení
reagovalo několik firem. Z nich byla vybrána firma EC Consulting a.s. Jedna z neúspěšných firem se odvolala na Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže do Brna, kde bylo odvolání zamítnuto. Po té podepsala paní starostka smlouvu s firmou EC Consulting a.s. na vypracování projektové dokumentace - Revitalizace náměstí v Březnici, za částku cca 1. 2 milionu Kč. Firma
EC Consulting a.s. tyto práce zadala firmě Rota Group s.r.o.
Firma Rota Group s.r.o. vypracovala projekt na základě podmínek programu ROP, aby splňoval podmínky pro přijetí a tím
získání dotace. Součástí projektové dokumentace bylo kladné
stanovisko zainteresovaných orgánů. Po jednáních komise města s projektanty došlo k dohodě na konečné variantě, která byla
po schválení zastupitelstvem města Březnice vyvěšena na úřední desce. Seznámení se s plánem změn na našem březnickém
náměstí vyvolalo velkou vlnu rozhořčení. To občany vedlo
k iniciaci petice na zachování stávajícího charakteru náměstí.
V čase řádu dnů se pod petici podepsalo více jak 600 občanů
města s trvalým bydlištěm v Březnici. Na tuto vlnu občanské
aktivity reagovalo vedení města veřejným představením projektu v KD dne 18. 3. 2010. To, že občané nejsou lhostejní ke
svému městu, ve kterém žijí, se ukázalo v jasném světle - velkou účastí. Zastupitelé, neochotni nést zodpovědnost za své
rozhodnutí a předstoupit před občany se usadili mezi návštěvníky, pokud byli přítomni. Tuto nepopulární roli dostali projektanti p. ing. Tunkl a p. ing. Kovaříková se „svým“ projektem. Ti byli limitováni podmínkami dotačního programu ROP,
výběrovou komisí města a neznalostí místních specifických potřeb a podmínek. Možná vytvořili projekt splňující podmínky
ROP, ale zcela určitě nesplnili očekávání a podmínky pro příjemný každodenní život nás, občanů města Březnice. Vyplynulo
to i z diskusních příspěvků občanů, které se nesly i v emotivním duchu. Ve svém příspěvku jsem prohlásil toto: „Zastupitelé a vedení města zvolení v komunálních volbách v roce 2006
nemají mandát na tak rozsáhlou rekonstrukci náměstí, protože
ani jeden kandidát ani politické uskupení to nemělo ve svém
volebním programu, a proto požaduji referendum o revitalizaci
náměstí“. Tento požadavek podpořili v diskusi i další občané.
Paní starostka na to reagovala tím, že se referendu nebrání

a zopakovala to ve veřejném tisku (bránit referendu ani nemůže, pokud jsou splněny zákonné podmínky, má za povinnost jej
vyhlásit). Zástupci petice místo aby naplnili její znění a účel,
tak vedli několik neefektivních jednání se zastupiteli a projektanty. I oni jednali nad rámec svého mandátu o úpravách projektu a ještě k tomu nedojednali vůbec nic! Zase jedna aktivita,
kde byl občan podveden. Mnoho slov málo činů. Jediná zákonná forma zastavení projektu občany bylo obecní referendum.
Toho však zástupci petice nevyužili a dále pokračovali v podepisování petice. Občané, ptejte se proč!
Já, níže podepsaný, jsem podal dne 25. 5. 2010 připomínky
k úpravám centrální části města Březnice a tyto byly územním
rozhodnutím dne 27. 5. 2010 stavebním úřadem zamítnuty.
Na základě této skutečnosti jsem se odvolal na Krajský úřad
Středočeského kraje dne 14. 6. 2010. Týž den podala Ing. Kovaříková, Rota Group s.r.o. návrh na vydání stavebního povolení.
V červnovém vydání březnických novin 3. 6. 2010 oznámila
paní starostka občanům, že do dne 25. 5. 2010 9.00 hod. můžou uplatnit námitky a připomínky. „To znamená, kdokoliv
z občanů může podat námitku proti zahájenému řízení“. Smysl
informace mi pouze dokazuje současný stav vztahu k občanům
a situaci ve městě. Nevím jakou hodnotu má informace
s týdenní prošlou lhůtou pro občana. Také 12 milionů dluhu
města do roku 2015 mi nepřijde jako „dluhová služba je v současné době příznivá“ viz článek zpravodaje.
Dne 17. 7. 2010 jsem obdržel rozhodnutí odvolání – Krajský
úřad Středočeského kraje – odbor regionálního rozvoje. ROZHODNUTÍ – odvolání se jako nepřípustné zamítá. Odůvodnění – odvolací orgán zjistil, že odvolání bylo podáno osobou, která není
účastníkem řízení, tudíž odvolací správní orgán se námitkami nezabýval. Stav ke dni uzávěrky Březnických novin 19. 8. 2010. Dne
12. 8. 2010 je vydána veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ – žádost ze dne 14. 6. 2010 o vydání
stavebního povolení na stavbu: Revitalizace centrální části města Březnice – veřejné osvětlení. Zřejmě v době, kdy čtete tento
článek, je již stavební povolení vydáno. Opět jsem já, občan,
uveden v omyl, když paní starostka prohlásí v článku pro Příbramský deník dne 4. 8. 2010, že o březnickém náměstí rozhodne zastupitelstvo zvolené ve dnech 15. – 16. října 2010.
Jakou hodnotu má podpis občana v Březnici nechám na čtenáři, ale vím zcela jistě jakou hodnotu má takovýto křížek X.
Dříve se nevzdělaní lidé podepisovali třemi křížky a nyní mají
šanci vzdělaní moudří lidé dát svůj podpis 17 X, přesto to pro
ně nebude ostuda. Přeji nám všem takový podpis, který bude
mít takovou váhu, že bude každý občan spokojen, najde si toho
svého zastupitele, uvěří mu, a ten jej nezklame!
www.breznice.info
Miloš Pop
koordinátor projektu „Březnice Město Pro Život“
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
BŘEZNICE

TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2010

V sobotu dne 31. 7.
2010 uspořádalo občanské sdružení Bozeň Spolek rodáků a přátel
Březnice pravidelné každoroční setkání. Tentokrát začalo v 9.30 hodin
v Kulturním domě.
Zpráva o činnosti občanského sdružení za
období od posledního
setkání v roce 2009
zmiňovala letošní dokončení opravy kaple Pamětní kámen u bývalého Švédského
sv. Josefa v lese Na Vi- mostu slavnostně odhaluje pan Staninici, za níž patří dík slav Mottl. Fotografie Ing. Františka
stavební firmě Kastav Slaníka.
pana Jiřího Karase,
umístění pamětního kamene a informační skříňky u paty bývalého Švédského mostu v Dobré Vodě, které se uskutečnilo
díky panu Jiřímu Krůtovi, březnické firmě Kamono a truhlářství pana Ivana Wellenfelse z Předního Poříčí. Dvakrát byl
v průběhu uplynulého roku uspořádán Večer s rodákem (na
podzim roku 2009 jsme pozvali pana Ing. Martínka a letos na
jaře pana Doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc.). Na podzim minulého roku proběhla v Infocentru beseda o ekologii a Šumavě
uspořádaná ve spolupráci s naším občanským sdružením. Výbor
o.s. pracoval opět ve složení: J. Bendová, J. Benda, J. Beran,
L. Fürstová, A. Fürst, J. Kozlík, St. Mottl, Vl. Šimek a J. Žák.
(Zprávu o činnosti o.s. podal J. Beran.)
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice
je otevřeno všem novým zájemcům o členství. Jak je patrno
z přehledu činnosti za uplynulý rok, o.s. se věnuje různorodým
aktivitám v oblasti místní kultury, místní historie a péče
o drobné stavební památky v Březnici a jejím okolí. O.s. vítá
všechny iniciativy ke spolupráci a již ze strany jednotlivých
občanů, neformálních sdružení nebo místních spolků. O.s.
může převzít patronaci nad akcemi výše uvedeného kulturně
historického zaměření nebo může napomoci jejich realizaci.
Na přípravách každoročních setkání rodáků a přátel se pravidelně podílí také MÚ v Březnici. Přítomné rodáky a přátele
Březnice pozdravila starostka paní Jana Krajmerová a krátce
pohovořila o tom, co nového se ve městě podařilo za poslední
rok udělat.
Následovala projekce fotografií staré i nové Březnice připravená panem Arnoštem Fürstem, k níž komentář poskytl pan
PhDr. Jaroslav Kozlík.
Závěr dopoledního programu patřil přednášce ředitelky Státního okresního archivu v Příbrami paní PhDr. Věry Smolové na
téma jezuité na Příbramsku.
Nabídku o.s. k prezentaci své činnosti při příležitosti tohoto
setkání využili Baráčníci a místní organizace sdružující občany
postižené civilizačními chorobami. Výstavku fotografií v předsálí připravily pracovnice Infocentra ve spolupráci s panem
A. Fürstem. Dík za přípravu prostor pro toto setkání patří pracovnicím odboru kultury MÚ v čele s Mgr. Pavlínou Heverovou.
Odpoledne se zájemci dostali díky panu Baumrukovi autobusem do Dobré Vody. Tam mohli při příležitosti odhalení pamětního kamene společně zavzpomínat na bývalý Švédský most.
Výletníci pak pokračovali ke kapli sv. Máří Magdalény, v níž
historii Dobré Vody i této památné stavby popsal pan Stanislav
Mottl.
Všem, kteří se podíleli na organizaci bohatého programu
letošního setkání rodáků a přátel, patří dík! Nashledanou
za rok!
MUDr. Jiří Beran

Všechny milovníky dobré české písničky srdečně zveme na 12.
ročník setkání heligónkářů Třemšínská heligónka 2010, které
se koná v sobotu 30. října v prostorách Kulturního domu ve
Hvožanech (okres Příbram), začátek je v 16:00 hodin.
Letošní ročník nabídne opět bohatý program vystupujících heligónkářů jednotlivců, např. z Prahy, Plzně, Příbrami, Sedlčan,
Vlašimi, Rokycan, Vimperku a dalších míst naší vlasti. Účast
již předem přislíbily kapely Šumavští šumaři z Vimperku
a Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Pro návštěvníky bude připravena divácká soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře a slosování vstupenek o pěkné ceny od sponzorů festivalu. Veškeré festivalové dění budou moderovat Jitka Štěpánová a Jana Filinová.

aneb „S písničkou jde všechno lépe“

Podrobné informace a fotografie z loňského ročníku je možné
nalézt na internetových stránkách www.umuzikantu.cz
V rámci doprovodného programu 12. festivalového setkání
Třemšínská heligónka 2010 se již v pátek 29.10. od 20:00 hodin uskuteční taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou
BABOUCI s kapelníkem Petrem Shýbalem.
Předprodej vstupenek je zajištěný na pokladně OÚ ve Hvožanech od 15. 9. 2010. / Tel. 318 696 227
Na setkání s hezkou písničkou a dobrou náladou ve Hvožanech se těší všichni pořadatelé!

VZPOMÍNKA
Dne 29. září 2010 uplyne 20 let od úmrtí
Ing. Josef Vaníka.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 16. 8. 2010 jsme si připomněli
první výročí úmrtí paní Marie Kočovské
a 11. 9. 2010 uplyne 1 rok od úmrtí
pana Václava Kočovského z Březnice.
Stále vzpomínají děti Jarka, Vašek
a Věra s rodinami
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
ŘÍJEN 2010
20. 9. 2010 ve 12 hod.
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Z HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ
12. 9. 1788 byla převedena farní rezidence z Bučovic do Březnice.
17. 9. 1833 se narodil v Březnici Ing. Jan Tille, rektor české techniky, zemský
poslanec a odborný spisovatel.

4. 9. 1887 zemřela ve Volyni Alžběta Kopecká, matka Arnoštky Kopecké, pochované na březnickém hřbitově.

11. 9. 1921 bylo započato s instalací elektrického osvětlení v Březnici.
23. 9. 1922 byl na věži kostela zavěšen nový číselník hodin (původní měl číslice
římské).

28. 9. 1925 byla zahájena činnost kina Sokol Březnice.
6. 9. 1926 byl založen Rybářský spolek Březnice, do něhož se přihlásilo
25 členů.

1. 9. 1950 byla podle rozhodnutí ministerstva školství přeložena z Plzně
do Březnice vyšší technická škola (směr chovatel).

25. 9. 1956 začaly na území u stadionu výkopové práce pro stavbu plaveckého
bazénu a dětského brouzdaliště.

3.
1.
15.
1.

9.
9.
9.
9.

1957
1963
1968
1973

byla otevřena malá prodejna Pramene v kiosku u škol.
byl předán do užívání nový internát SZTŠ pro 250 žáků.
byla otevřena II. MŠ v ulici 9. května.
byla dána do provozu čekárna a prodejna u autobusového nádraží.

Čerpáno z Březnických zpravodajů

Připravila Marie Kováříková
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ZÁŘIJOVÉ PRANOSTIKY
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Po hojných deštích v září osení zimní se
podaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát
každý strom.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta
po ose.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Na den Jiljí hromy a blesky, čtyři týdny
mokré stezky.
Na Panny Marie narození vlaštoviček
shromáždění.
Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Po svatém Matouši čepici na uši!
Přijde Václav, kamna příprav.
Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na
něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole věje.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to
zimy moc.
Noc chladná před Michalem, tuhá zima
přijde cvalem.
Zdroj Internet
Připravila Marie Kováříková

KDYŽ O POUTI ZTICHNOU KOLOTOČE
V půli letních prázdnin rok co rok vždy
kolem svátku sv. Ignáce z Loyoly, připadajícího na 31. července, je v Březnici tradiční pou. A již od pátku je náměstí zaplněno kolotoči, stánky a nejrůznějšími atrakcemi, které jsou pro každého signálem:
„Je tu zase pou!“ Město je pak po celý
tento víkend zaplněno lidmi a až do nedělního večera, kdy hudba kolotočů přestane vábit své kolemjdoucí zákazníky a
lákavé pouové pochutiny a nápoje zmizí,
a tím se Březnice opět může vrátit do
svých vyjetých každodenních kolejí.
Pozoruhodnou skutečností zůstává nedělní dopoledne, kdy Březnice se probouzí po probdělé noci místních obyvatel na pouových zábavách a kolem desáté ráno je vše na náměstí opět v plném
proudu. Avšak kolotoče a pouové atrakce nehrají za doprovodu líbivých songů.
Důvodem není únava obsluhujících tyto
zařízení, ale hlavní příčinou je fakt, že
přednost před pouovými lákadly ve
zdánlivém konkurenčním boji dostávají
zvony březnického kostela, které strhují
pozornost všech kolemjdoucích a zvou na
událost, kvůli níž se vše koná.
Událost, která dala a stále dává podstatu celé pouti, je slavná mše svatá.
Mše, jež je díkuvzdáním samému Bohu a
též je jakýmsi odevzdáním se pod ochranu březnického patrona svatého Ignáce,
který vše konal „AD MAIOREM DEI
GLORIAM“(K VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ).

Snad každému březnickému rodákovi
by měl být více znám alespoň životní
příběh tohoto světce a význam jím založeného řádu, protože působení jezuitů
v Březnici se beze sporu podepsalo na
dalším historickém vývoji města. Proto
mi dovolte, abych spíše představil, v čem
nám tento pět století vzdálený světec
může být blízký. K tomuto přiblížení
bych převzal pár myšlenek z přednášky
univerzitního profesora Stefana Kiechle
SJ, pronesenou v Praze na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy roku
2006 k příležitosti 450. výročí od zahájení činnosti jezuitského řádu v Čechách,
pod názvem Ignác z Loyoly a jeho spiritualita, v níž tento odborník poukázal,
že Ignác byl mužem své doby, ale příliš
se nelišil od současného smýšlení. Ze
znalcových slov bylo patrné, že Ignác byl
komplexní a vlivnou osobou, vynikající
manažer, ale zároveň i člověk-mystik.
Dle mínění profesora: „Byl to člověk neutuchající činorodosti, který měl stále naspěch.“ Příznačné pro Ignáce prý bylo
využívání všech dostupných prostředků
techniky, zvláště pak prostředků moderní komunikace.“ (-Jak vidno, Ignác by se
jistě v dnešním světě neztratil). „Avšak
při jeho vší aktivnosti zůstával zároveň
podivně pasivní, protože nechával se vysílat Bohem jako pouhý nástroj, a tak
mohla jej přetvářet Boží milost a skrze
něj působit také na druhé lidi.“ (- To je

důvodem proč Ignácův duch a jím založené Tovaryšstvo Ježíšovo po staletí rozhodujícím způsobem ovlivňovalo dění
v církvi a ve společnosti, ale i v našem
městě).
Důkazem, že Ignácův odkaz pro Březnici je aktuální, nasvědčoval plný kostel
o slavné pouové mši svaté, jíž celebroval P. Zdeněk Šilhánek CSsR, který ve
své promluvě připomněl Ignácovu cestu
života a základní rysy jeho myšlení.
Předsedajícímu neunikla nádhera nazdobeného a dočista vyklizeného kostela, jež
není samozřejmostí. Krásu slavnostní liturgie dokresloval zpěv s varhanním doprovodem, bez něhož si lze těžko představit slavnostní bohoslužbu. Zpěv nebyl
jen záležitostí pár věřících, ale všech
shromážděných, kteří tak mohli vyjádřit
svůj dík svatému Ignácovi. A aby bohoslužba se stala chválou a díkem samému
Bohu, chrámem se nesla libá vůně kadidla, o kterou se postarala asistence.
Opravdu nutno říci, že se jednalo o důstojnou oslavu svátého Ignáce k větší slávě Boží.
A právě zde bych rád poděkoval všem,
kteří se jakkoli podíleli na přípravě letošní farní březnické pouti. A jmenovitě
musím poděkovat našemu duchovnímu
správci, panu děkanu P. Josefu Charyparovi, jenž vše zastřešoval jako dobrý pastýř svého stáda.
Jan Mikeš
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Výstava obrazů Josefa Krejčího

Setkání rodáků a přátel Březnice 31. 7. 2010

Ukázky historických tanců na březnickém zámku

Březnická pou 2010

Jezdecké závody na farmě Xaverov 14. 8. 2010

3. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce Počaply“

Členové SDH Březnice při natáčení televizního pořadu ČT „Trapasy“
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m a t e r s k a c e n t r a . c z / b r e z n i c e
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ZÁŘÍ 2010
Pravidelné programy v září
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek
od 9.00 do 12.00 hod.

pondělí
od 17.00 hod. JÓGA
úterý
od 10.00 hod. DIVADÉLKO OD IVY + SVAČINKY
OD MAMINKY – dopolední program pro nejmenší
od 17.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
od 18.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
středa
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro pokročilé s Jitkou Štěpánovou
pátek
od 10.00 hod. LALALA A TANYNY – zpívání, cvičení
a tanečky pro nejmenší
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Evou
Štefanovou
ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY s Jitkou Bartákovou – pokračování loňského kurzu
NĚMČINA pro mírně pokročilé s Libuší Fořtovou
DIVADELNÍ DÍLNA s Ivou Češkovou
NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY s Renatou
Cvrkovou – NOVINKA
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI OD 4 DO 10 LET
s Lenkou Jorovou
POHYBOVÉ HRÁTKY – děti 5 – 10 let s Lenkou Jorovou
BLIŽŠÍ INFORMACE O DALŠÍ NABÍDCE KURZŮ A KROUŽKŮ naleznete během září na nástěnkách a webových stránkách
MC nebo na tel. 326 531 177

Mimořádné akce v září 2010
11. 9. od 15 hod. • 10. NAROZENINY MC – ZOO
– tradiční, letos již desátá narozeninová oslava MC v přilehlé
zahradě 1. MŠ a MC. Těšit se můžete na spoustu soutěží, narozeninový dort, živého medvěda + další překvapení. Masky zvířat ze ZOO obdrží zvláštní odměnu.

14. 9. od 10 hod. • Just a Nahrin
– prezentace a ochutnávka bylinných produktů švýcarské firmy
JUST a Nahrin Jany Pobříslové v herně MC

25. - 26. 9. Základy zdravého vaření
– víkendový kurz pod vedením akreditovaného lektora Rostislava Beránka v hájovně Bezděkov. So 8 - 19 hod. a Ne 8 - 18 hod.
Cena 500,- Kč
Uzávěrka přihlášek do 20. 9. v MC Pampeliška,
tel.326 531 177
Kurz proběhne v rámci projektu Zdravě? Hravě! za přispění
Humanitárního fondu Středočeského kraje.
Na říjen připravujeme:
nedělní divadlo Tři prasátka, podzimní burza, přednáška
o výživě dětí

MC / ZŠ
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UČITEL K ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO
ROKU
Na poslední den ve školním roce 2009 – 2010 jsem se tak,
jako většina kantorů Základní školy v Březnici, opravdu těšil.
Nebylo to jenom z důvodu nastávajících dnů prázdnin, ale taky
proto, že jsem si představoval, jak se hezky rozloučím s mými
devááky, které jsem jako třídní učitel prováděl na druhém
stupni od šesté třídy...
Ve své práci se snažím svým žákům předat nejenom znalosti
z předmětů, které vyučuji, ale vedu je jako třídní učitel
i k tomu, aby se slušně chovali mezi sebou i na veřejnosti, vážili si práce jiných, měli kladný vztah k přírodě atd. Myslel jsem
si, že se mi to více-méně daří.
Jaké bylo moje zklamání, když namísto hezkých slov při předávání vysvědčení jsem jako opařený seděl se svými žáky ve
třídě a čekal na příchod policie a následné vyšetřování způsobené škody, kterou zapříčinili taky „moji“ devááci, navíc pod
vlivem alkoholu.
Zdevastované kytky a květináče před vchodem do školy, vytrhané a rozdupané rostliny na školním pozemku a počuraná
budova školy – to byl výsledek řádění patnáctiletých vandalů
bez sebemenší úcty k práci jiných, bez sebemenší úcty k instituci, kde strávili devět let se svými kamarády a taky bez sebemenší úcty samotných k sobě. Vymlouvat se na požitý alkohol
je nesmysl, mezi těmito žáky byli taky nepoučitelní – např.
jeden s už udělenou dvojkou z chování. Druhý „účastník“ den
předtím v době vyučování kouřil na veřejnosti, rodiče jsem na
to upozornil a ejhle – hned další den mu bylo umožněno vesele
se vyřádit na zařízení školy. O tzv. „rozlučácích“ devátých tříd
po ukončení školní docházky je škoda mluvit. Tři roky po sobě
– a vím to z první ruky – tam dochází ke stavům bezvědomí,
zkolabování a nebezpečí otravy z požitého alkoholu.
Podávání a prodávání alkoholu a cigaret nezletilým je v Březnici dlouhodobý problém, který podle mého názoru, není řešen
vůbec, anebo velice nedostatečně. Jak je možné, že před „tajnou“ kontrolou policie na diskotéce jsou všichni účastníci dopředu upozorněni na tuto kontrolu, že ve veřejné restauraci
pravidelně posedávají deváačky u cigaretky, že po ulici řvou
a motají se podnapilí osmáci, že za pekařstvím v „lesíku“ je
denně ráno narváno kouřícími žáky od šesté do deváté třídy...
Mastné pokuty a zákaz provozování licence za prodej alkoholu
a cigaret dětem, tak, jak je to běžné v zahraničí, by bylo určitě
řešením této situace. Jenomže, hm, to by se v Březnici do toho
muselo někomu chtít pořádně šlápnout, že?
Dnešní generace dětí ztrácí zájem o mimoškolní aktivity, které jim naše škola nadstandardně nabízí. S bídou naplníme lyžařský zájezd na hory, zájezd s koly na Horskou Kvildu se dva
roky neuskutečnil, te byly zrušeny i vodácké akce. Je to smutný výsledek přetechnizované doby s počítači, skypem, facebookem, videohrami, anebo jenom důsledek hospodářské krize?
Zdá se, že cesta ven z toho nevede a musíme se připravit na
ještě horší situaci.
I tak by to ale neměl být důvod k neurvalému chování jak ve
škole, tak na veřejnosti. Neměl by to být důvod k házení svačin, rajčat a ředkviček z vlaku po důchodcích, sedících na lavičkách na vlakovém nástupišti v Berouně, sprosté pokřikování na
kolemjdoucí, vulgární slovník vůči učitelkám jenom proto, že
jsou „ženské“, nedovolené natáčení na mobil v době vyučování,
ničení společného majetku a sprosté nápisy po zdech ve škole...
Nicméně, musím říct, že většina žáků je, alespoň z mého
pohledu, vychovávána dobře. Těmto žákům, protože jsem to
poslední den ve škole nějak tak z uvedených důvodů nestihl,
chci poděkovat za slušné chování a spolupráci po dobu čtyřech
let na druhém stupni. Děkuji za krásné dárky i milá slova, snad
byla myšlena upřímě... A slibuji, že si ten darovaný zážitkový
certifikát „Středověká žranice“ pořádně užiji!
Ing. Jozef Trangoš, učitel
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LINDOWŠTÍ PŘIVÍTALI STUDENTY Z VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V neděli 15. 8. 2010 nás přivítala na nádraží v Gransee celá
delegace představitelů partnerského města Lindow s předsedou partnerského svazu panem Dietrem Eipelem a p. Petrem
Wilbersem.
Díky našim novým partnerům jsme byli pozváni na mezinárodní akci pořádanou zemí Brandenburg „Jugendkunstsommer“, která se konala v době od 15. 8. - 20. 8. 2010 v centru
vzdělávání mládeže ve Flecken Zechlin – moderním vzdělávacím středisku umístěném uprostřed lesů v blízkosti jezer. Tohoto soustředění se každoročně účastní zahraniční mládež –
v letošním roce zde byly zastoupeny tři národy - Němci, Poláci
a Češi. Letos se mládežnické umělecké léto konalo již pošesté.
Této akce se zúčastnilo 10 našich studentů, kteří celý týden
pracovali společně se svými polskými a německými kamarády
v různých workshopech a výsledky své práce předvedli v závěru
týdne na slavnostní veřejné prezentaci, uspořádané pro místní
obyvatele i pro široké okolí.
Celé mezinárodní „Mládežnické umělecké léto“ bylo velmi
dobře organizačně připraveno, všem zúčastněným se ve Flecken Zechlin líbilo. Studenti navázali nová mezinárodní přátelství, ověřili si své jazykové znalosti a dovednosti a zjistili, že
dorozumívání se cizím jazykem může být velkým zážitkem
a zábavou, ale také uměním.
Ředitelka školy ing. Marie Fiřtíková spolu s učitelkou NJ
Alicí Fořtovou navštívily společně s předsedou partnerského
svazu p. Dieterem Eipelem velkou střední školu Oberstufenzentrum v Neurupinu, aby zde navázaly první kontakt a případnou další spolupráci obou škol.
O podrobnostech z „Mládežnického uměleckého léta 2010“
budeme informovat v příštím čísle.
V úterý nás představitelé partnerského města Lindow pozvali na jízdu parníkem po jezerech a večerní prohlídku města, při
které nás doprovázel redaktor Rupinských listů a již druhý den
vyšla zpráva s našimi fotografiemi v tomto tisku.

Zapsala: Alice Fořtová
VOŠ a SOŠ Březnice

ZAČÍNÁ DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
Pro pedagogy je stále naplněn intenzivní prací s dětmi, pro
některé rodiče náročné období nastává poprvé. Jejich děti se
těší na zážitky se spolužáky a nové vědomosti. Rodiče se mnohdy obávají, jak to jejich ratolesti zvládnou…….Zvládnou, jako
všechny před nimi. Ovšem problémy s adaptací na školní prostředí a pravidelné povinnosti se objevují stále častěji. I rodiče
se učí spolu s dětmi plnit nové úkoly, vytvořit si pravidelný a
pevný denní řád, dodržovat jej a naučit to i své děti. Žáci se ve
škole naučí spoustu nových věcí, ale stále ještě rodiče jsou pro
své děti nepostradatelným vzorem v plnění úkolů, vytrvalosti,
zodpovědnosti a přístupu ke školní práci. To, jaký vztah a postoj mají rodiče ke škole, dávají i nevědomky najevo před svými
dětmi a ty to přesně napodobují. Chcete mít úspěšné dítě?
Bute i vy součástí jejich školního života! Bute jim příkladem. Každý neseme odpovědnost sám za sebe tak, jak jsme
momentálně schopní. I děti. Ale rodiče navíc i za své potomky.
Je to náročné, ale tak to je. Pokud potřebujete poradit, podpořit své výchovné působení nebo odbornou pomoc, můžete se

obrátit na učitele a ve složitějších případech na školní poradenské pracoviště. Rádi přivítáme vaši spolupráci a pomůžeme
vám s nastalými potížemi.
Na naší škole už šestým rokem funguje školní poradenské
pracoviště se školní psycholožkou. Díky grantu EU, MŠMT
a zapojení školy do projektu VIP Kariéra a VIP II.
Vedoucí ŠPP, školní psycholožkou a výchovnou poradkyní je Mgr. Ivana Popová, metodičkou prevence
je Mgr. Kamila Svobodová.
Konzultační hodiny ŠPP: denně, pro žáky a jejich zástupce po dohodě, v krizi po celou dobu vyučování.
Konzultační hodiny i pro veřejnost:
úterý od 13 do 18 hodin (po předchozí telefonické domluvě)
Podrobné informace na webových stránkách školy a ŠPP.
Mgr. Ivana Popová
školní poradenské pracoviště ZŠ Březnice

16

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

9/2010

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vážení čtenáři.
Prázdniny a všechny radovánky kolem nich se již vzdalují a
nám zůstávají vzpomínky na hezké dny plné dětského veselí.
Chtěl bych v dnešním článku vstoupit do měsíce září, kdy škola volá a zavzpomínat na léta dávno minulá, jak to bývalo když
jsme ještě byli malí kluci.
Měli jsme to štěstí, že válka pominula, otvíral se nový život
a s ním i nový vstup do nové školy v Březnici. Téměř takové
jakou ji dnes z čela vidíme. Ročníky žáků před námi do roku
1945 to štěstí neměly a navštěvovaly „starou“ školu na náměstí
č. 1 (dnešní ZUŠ). Také zůstala stejná jako bývala, jen s obměnou osazenstva. Nová školní budova byla po válečná léta obsazena jinými dětmi a pro jiné účely.
Každý si určitě pamatuje na den, kdy poprvé usedl do školní
lavice. Pro nás to bylo 1. září 1946. Levá část školy se tehdy
nazývala obecná, a část pravá měšanská škola. Později pak
národní a střední. Prvním ředitelem školy byl pan Míka a naším třídním byl pan řídící Neliba. Chtěl bych vzpomenout též
na další učitele, na paní učitelku Procházkovou a pana řídícího
Pavlů, jehož plnovous vzbuzoval velký respekt.
Používat se ve škole v tu dobu směla jen pera namáčecí,
s dřevěnou násadkou. Pero si žák máčel do kalamáře, který se
doléval inkoustem a ten měl na lavici. Než se naučil žák pero
otřít, ráda se po namočení udělala známá kaňka.
Vzpomínám, jak pan řídící Pavlů nás vzal jednoho dne místo
vyučování na křižovatku na Náměstí, kde nás učil, jak se má
správně přecházet silnice. Rozhlédnout se, nejprve do leva,
odkud by mohlo přijíždět nebezpečí a v polovině se podívat a
zaměřit na pravou stranu. Kdo to neudělal dobře, musel znovu, dokud to nebylo tak, jak si pan řídící přál. Pak mohl jít žák
domů. To byla dopravní výchova. Bylo to tak správné. Celý život si to každý asi pamatuje. Přechody pro chodce nebyly.
Později předmětů i učitelů přibývalo, a tak myslím na slečny
učitelky Sedlákovou-Brožovou, Čermákovou-Královou a na velmi přísné učitele - manžele Růžičkovi. Velmi vzpomínám na
březnického pana faráře Podhrádského, který nás měl na tehdy
povinné náboženství. Jeho dvěma pomocnicím - učitelkám, se
říkalo katechetky, a byly to slečna Hubená-Drnková a slečna
Prášilová. Povinností žáků bylo chodit alespoň v neděli dopoledne na mši do kostela. Děti klečely vpředu před lavicemi. Při
náboženství děti řekly kdo byl v kostele a dostal svatý obrázek. Žáci měli různé výmluvy. Několik obrázků s fotkami
a věnováním z prvního svatého přijímání mám schované v albumu.
Ještě bych chtěl připomenout, že tělesné tresty na obecné
škole, a u některých učitelů, nebyly žádnou zvláštností. Ředitelem školy byl později pan učitel Pěnkava a po jeho odchodu
do Rožmitálu pan Smola. Z tehdejší střední školy rád vzpomínám na odborného učitele pana Štěrbu, který měl dobrý přístup k žákům a hodně naučil. Jakékoliv problémy vyřešil tzv.
opicí (zkroucení vlasů nad ušima). Dělal dlouhá léta březnického kronikáře.
Vzpomínka letí také za starostlivým učitelem a později ředitelem školy panem Jaroslavem Paulem. S ochotou se věnoval
všem sportovním akcím na škole i ve městě a byl vždy nápomocen. Vždy také učil tělesnou výchovu. Z dalších to byla paní
učitelka Boušková, učila český jazyk a dějepis a její známé „litanie“. Třídě říkala, že půjdem studovat na telecí vrch a přitom ukázala kamsi nad kostel. Samozřejmě nezapomenu na
pana učitele Bartůňka. Stále ho vidím, jak pomalu pochodoval
Valemi po školní „šichtě“. Učil také s velkou láskou kreslení
a byl to jeho oblíbený obor a jeho hodiny jsem měl velmi rád.
V učitelském sboru byl také pan učitel Brož, který později
učil ve Hvož anech. Měli jsme některé učitele, kteří ve zdejší
škole jen suplovali, jako pan učitel Pavelka z Bělčic a další.
Snad mi prominou ostatní, na které jsem zapomněl. Školní-

1. třída – 1. září 1946, třídní učitel pan řídící Prokop Neliba
kem byl dlouhá léta pan Klíma. Bytem školníka vždy byla kostka uprostřed mezi budovami školy.
Od šesté třídy do březnické školy přibyli žáci z okolních
obecních pětitřídek - z Bubovic, Drahenic a Tochovic.
Vycházeli jsme v roce 1954. Každý žák si mohl vybrat, co
bude dál v životě vykonávat, ale výběr nebyl velký. Většinou
dobří průměrní žáci odcházeli na učební obory, někteří do zemědělství a jiní zas přímo do výroby zdejších závodů. Kriteria
na další studium byla velmi přísná, a tak se to ze školy přímo
povedlo jen málokomu.
Vše bylo v zájmu národního hospodářství. Vždy i
děvčata se hlásila na černé
obory, jako soustružnice,
frézařky a podobné. Někteří odešli do velmi dotovaného oboru, který propagovali na každé škole
poutavé plakáty v obličeji
zamouněným chlapcem
s hornickou přilbou a nápisem: „Nejlepší chlapci
do dolů a hutí“. Páni učitelé tento obor velmi propagovali. Dnes jsou podmínky pro vycházející
žáky nesrovnatelné, což
je dobře.
Od doby, kdy jsme opusPrvní svaté přijímání – rok 1949,
tili školní lavice, uplynulo
pan farář Podhrádský
hodně vody. Často se celá
třída scházíme, v minulých letech téměř každý rok. Popovídáme si co je nového, jak se nám daří a při pivku se dobře vzpomíná. Bohužel, každým rokem nás vzpomíná méně. Také jsme
před léty navštívili školní budovu a prohlédli si změny, k nimž
od našeho odchodu došlo.
Vzpomínky na školní léta jsou v životě dost časté, rádo se na
školu vzpomíná.

To se to pyšníš celá léta,
když do vínku ti dali krásu,
hrdě si hledíš do krajiny
ke všem a všemu žasu.
Cos přátel za ta léta poznala,
v mysli se každý k tobě vrací,
a doma nebo za mořem,
vždy budem jenom tvoji žáci.
Jsi věčná školní kniho,
listujem v tobě celým životem…
Jaroslav Krotký
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KD Březnice
sobota 25. září 2010 od 19.30 hodin

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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NOVÉ PODBRDSKÉ MUZEUM
Po letech plánování a dvou letech příprav vzniklo v Rožmitále pod Třemšínem nové Podbrdské muzeum. Díky obětavé spolupráci odborníků i nadšenců se podařilo vytvořit jedinečné
expozice. Nové muzeum se nachází ve středu města, ve zrekonstruovaném areálu bývalého podniku Agrostroj, který poskytuje velkorysé výstavní i odpočinkové prostory. V přilehlé hale je
umístěna expozice historických automobilů.
Přízemí Podbrdského muzea zavede návštěvníka do období
rodu Pánů z Rožmitála, které je členěno do šesti částí – Kořeny
rodu, Sídla Pánů z Rožmitála, Kaple Jiřího z Poděbrad, Komnata královny Johany, Cesta Z Čech až na konec světa a Zdeněk
Lev z Rožmitála. V jednotlivých místnostech s dobovým interiérem je představena historie rodu, jehož kořeny sahají až do 12.
století.
Královna Johana z Rožmitála vládla Českému království po
boku svého manžela Jiřího z Poděbrad po několik desetiletí.
Její bratr, Jaroslav Lev z Rožmitála, vedl nejproslulejší výpravu českých rytířů, putující z Čech až na konec světa, kterou přibližuje stylizovaná místnost s mohutnou středověkou lodí. Renesanční šlechtic a královský regent Zdeněk Lev z Rožmitála
dosáhl díky svému postavení největšího rozkvětu rožmitálského panství. Jemu věnovaná místnost ukazuje vrchol i strmý
pád kdysi slavného rodu. Expozici doplňují filmové projekce.
Atmosféru historických období dotvářejí řemeslně propracované repliky dobových předmětů a hudba, která byla zkomponována pro tuto expozici.
Prostřední patro je věnováno brdské přírodě, místním řemeslům, historii kraje a města, životu zdejších obyvatel, významným osobnostem, zájmovým činnostem i lidové tvořivosti. Modeláři se rádi pokochají pohledem na modely letadel.
V závěru expozice návštěvníka ohromí unikátní model Chrámu
svatého Víta ze stébel žitné slámy a sbírka 500 ručně vyřezávaných městských znaků a šlechtických erbů.
V podkrovním sále se návštěvník dostává do světa hudby.
Expozice je podle jednotlivých časových období Rybova života
členěna do osmi částí – např. Rybova doba, Přeštice a Nepomuk, Praha, Rožmitál, Česká mše vánoční a další části. Návštěvníka seznamuje s neobyčejným životním příběhem a dramatickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je nerozlučně spjato s Rožmitálem a zde složenou Českou
mší vánoční, která ho proslavila po celém světě. Rybovo prostředí je zde naznačeno například dobovou třídou, kde může
návštěvník posedět na školních lavicích. Rybův život je návštěvníkům přiblížen také prostřednictvím filmových projekcí,
stejně tak jako Rybova doba a Rybova tvorba. V celé expozici
zní tóny Rybových současníků a především Jakuba Jana Ryby
samotného.
Ing. Zuzana Foffová a MUDr. Jiří Beran

Město Březnice – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
pod vedením taneční školy

Gregoriádes Plzeň
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
Prodloužená
6. lekce
7. lekce
8. lekce
Prodloužená
9. lekce
Prodloužená
10. lekce
Věneček
Základní lekce
Prodloužená
Věneček
❧

11. září
18. září
25. září
2. října
9. října
23.října
30. října
6. listopadu
13. listopadu
20. listopadu
27. listopadu
4. prosince
11. prosince
18. prosince

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 18.00 hodin
20.00 hodin

Vstup pouze ve společenském oblečení

❧

Každý z tanečníků je povinen prokázat se
u vstupu průkazkou

Ve š k e r é i n f o r m a c e na tel. 318 682 153
kultura@breznice.cz
Pohled do expozice Pánů z Rožmitálu.

Foto Zuzana Foffová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

2. 9. – 30. 9. – výstava obrazů „Malováno pro
radost“
paní Antonie Tomanové

■

Tématické výstavka knih – Den české státnosti

Oddělení pro děti na ZŠ
■

Tvůrčí dílna „Krása lisovaných květin“
– výroba malého herbáře, datum bude upřesněn
na nástěnce v ZŠ

■

Tématická výstavka knih – 100. výročí narození Františka
Hrubína

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou

na výstavu obrazů
ANTONIE TOMANOVÉ

„MALOVÁNO
PRO RADOST“

V prostorách Městské knihovny
a Infocentra v Březnici

2. září – 30. září 2010

KULTURA

9/2010

Zajímavé tituly knih
a novinky
Erskinová Barbara – Oheň je tvým osudem – romantický
historický román, jehož dějištěm je Anglie, Wales a Skotsko ve
13. století
Mirembe Fatima – Fatima – Neberte mi moje dítě – příběh afrického děvčátka
Shelby Philip – Čekání – příběh mladého lékaře a nadějné
právničky
Borovička V. P. – Scotland Yard zasahuje I. a II. díl –
autentické příběhy detektivů ze Scotland Yardu
Avraamidou-Ploumpi Vivian – Zaváto v písku – dramatický příběh z nejtěžšího období kyperských dějin
Carusová Giacinta – Magický čtverec Albrechta Dürera – napínavý detektivní román
Robertsová Nora – Síla ohně – román pro ženy
Bromfield Louis – Když nastaly deště – další vydání světoznámého románu
Kessler Leo – Velký útěk – autor přibližuje čtenářům kruté
roky 2. světové války
Kessler Leo – Operace Dlouhý skok – další válečný román
známého spisovatele
Sigurdardóttir Yrsa – Mrazivé světlo – detektivní román
z Islandu
Pilcher Rosamunde – Na sklonku léta – román pro ženy
Hercíková Iva – Dám si to ještě jednou aneb Indolúna –
autorka s humorem popisuje svůj každodenní zápas o návrat
k běžnému životu a k psaní, vzpomíná na pobyt v Americe, vyznává se z lásky k manželovi…
Hercíková Iva – Možná ho najdeš na ulici – kniha povídek, ve kterých autorka laskavě, s lehkou ironií a novým pohledem na svět zachycuje křehkost lidských vztahů
Hassel Sven – Monte Cassino – román zachycuje události
kolem bitvy o Monte Cassino
Coulterová Catherine – Půlnoční hvězda a Bláznivý
Jack – bestsellery známé americké autorky
Gruber Václav – Prokletá vteřina – kniha vypráví o tom,
jak je možné využít i omezené možnosti, ale i jak je snadné
šanci promarnit
Lustig Arnošt – Láska a tělo – mladí lidé prožívají v terezínském ghetu svou zakázanou lásku
Greková Ta jána – Tibetský lékař kremelských vůdců
– poutavý a utajovaný příběh lékaře tibetské medicíny, který se
stal osobním lékařem řady sovětských vládních špiček
Margoliová-Kovályová Heda – Na vlastní kůži – autobiografický román
Život ve Třetí říši – sbírka esejů, napsaná osmi významnými
historiky
Piere Boulle – Řemeslo urozených – drama vojenské špionáže za 2. světové války
Plaim Anna – Vzpomínky Hitlerovy pokojské – strhující
svědectví ženy, která se mohla pohybovat v těsné blízkosti
Adolfa Hitlera
Johansenová Iris – Ošklivé káčátko – napínavý příběh
s romantickým nádechem
Brownová Sandra – Odražená střela – román s kriminální
zápletkou, autorka úspěšně propojila dva žánry – detektivku
a milostný román
Vainier Nicolas – Zpěv dalekého severu – Bílá bouře –
francouzský autor nás zavádí do světa indiánů a lovců 19. století
Plaidy Jean – Královna z Provence a K neblahému konci – historické romány britské autorky
McNaught Judith – Něco nádherného – román pro ženy
Becnel Rexanne – Nevěsta z Růžového útesu – historický romantický příběh
Johnston Joan – Kráska za Santa Fe – dobrodružný román pro ženy inspirovaný Divokým Západem
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S knihou jsem tím, čím zrovna být chci. Jsem pirát. Jsem princezna. Jsem pejsek i kočička dohromady.
Ivona Březinová
Když čtu, ujímá se vlády čarovná moc mé fantazie.

DĚTSKÁ KNIHOVNA
S příchodem září přichází i dětské oddělení knihovny popřát dětem mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce.
Omlouváme se zároveň všem svým čtenářům za přerušený
provoz po dobu dvou měsíců, o kterém bylo rozhodnuto z bezpečnostních důvodů těsně před prázdninami.
Od září bude provozní doba dětské knihovny stejná jako
v minulém školním roce. Provoz i nadále začíná od sedmi hodin, což uvítají vždy převážně děti dojíždějící.
Knihovny v dnešní době fungují nejen jako zdroj informací a
aktivit zavádějících k literatuře, ale jsou i odpočinkovým místem. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v prostorách školy,
děti knihovnu využívají i při čekání na vyučování nebo kroužky.
Většinou si tuto dobu krátí čtením. Posedí si tady nad knihou
či časopisem, vybírají si knihy k zapůjčení domů nebo si spolu
jen tak povídají.
Děti tady mají také možnost vyhledávat informace ke školním projektům z internetu, naučné literatury, encyklopedií,
slovníků či odborných příruček. V knihovně se nachází jeden
počítač s připojením na internet, který lze využívat právě pro
tyto studijní účely.
Naši čtenáři i během letošního školního roku budou mít
možnost účastnit se různých aktivit a soutěží podporujících jejich zájem o četbu. Určitě se zapojíme k celostátně pořádaným
akcím jako tomu bylo i v minulých letech. Například v říjnu
Týden knihoven nebo v březnu pak Nocování s Andersenem,
které bývá pro děti zpestřením a velmi rádi se připojují.

Nejpilnějšími čtenáři ve školním roce 2009/2010 byly Klára
Smejkalová, dále Aneta Červenková a Nicola Šilhavá.
Za uplynulý školní rok bylo zaznamenáno více jak 16 tisíc
knižních výpůjček a 240 registrovaných dětských čtenářů, což
svědčí o neupadající zálibě o četbu. I když se říká, že současné
děti nečtou, já mohu naše čtenáře pochválit a s potěšením potvrdit, že zde na škole tomu tak není. Jsem ráda, že doposud
byla knihovna hojně navštěvována a doufám, že tomu tak bude
i nadále.
Jindra Formánková

PODĚKOVÁNÍ

Knižní novinky pro děti

V sobotu 21. srpna ožilo nádvoří březnického konventu. Divadlo, doprovodný program a prohlídka opraveného křídla bývalé jezuitské koleje přilákaly malé i velké návštěvníky. Odbor
kultury touto cestou
děkuje všem, kteří se
na zdárném průběhu
této akce podíleli.
Byli to: KGB o.s.,
MC Pampeliška, Nakladatelství Topp,
pan František Nesveda, JUDr. Zdeněk
Berchtold, pan Jiří
Jedlička a pan Roman Pausch, firma
Torus.

Insa Bauerová, DOBA KAMENNÁ - Pět příběhů plných
napětí a dobrodružství zanese čtenáře do doby přibližně před
600 000 lety. K čemu sloužil pěstní klín? Kdy se lidé naučili
ovládat oheň? Jak vznikaly jeskynní malby? Na tyto otázky i na
mnohé další vám odpoví samotné příběhy, ale i dvojstránky
plné zajímavostí a poučení.
Claudia Ondracková, MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY - Příhody
malých chlapců plné humoru, ale i napětí.
Frauke Nahrgangová, MODROŽLUTÍ ĎÁBLOVÉ – Bitva
o pohár- 3. díl - Na škole v Teufelsgrundu nastalo velké pozdvižení. Blíží se soutěž školních fotbalových mužstev o pohár města a Moric, Niko, Alex a Mehmet chtějí být samozřejmě při tom.
Budou se však muset smířit s tím, že v jejich školním týmu
budou hrát po boku svého největšího protivníka z týmu VfB
Marka. Naopak Katarína z týmu Modrožlutých bude nyní jejich
soupeřem.
Thilo, MAGICKÝ OSTROV – Zrada mezi Vikingy – 1.díl
– Dobrodružná výprava plná tajemství a napětí. Kdo se ocitne
v blízkosti Magického ostrova, přenese se v prostoru i čase…
Patricia Schroderová, MIRELLA A TAJEMSTVÍ MOŘSKÝCH VÍL – Příběh plný tajemství malé víly a jejích kamarádek.
Sabine Kalwitzkiová, MOJI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI – Příběhy o dětech a jejich zvířátkách.
Jindřiška Kratschmarová, ČERTI NIKDY NESPÍ – Příběhy čertů a nebešanů, kterým nechybí pohádkové ponaučení.
Emilly Roddaová, TAJEMNÁ ZEMĚ RONDO – Čaroděj
– 1.díl – Dobrodružná výprava do fantastického světa Rondo plného známých i neznámých pohádkových postav pomocí kouzel
a zaklínadel, boje dobra i zla, kde nemožné stává se možným.
Mc Comick, ROSTLINY – kniha, která se věnuje především
tématu o rostlinách a zároveň děti inspiruje nápady pro šikovné ruce. Dokáže v dětech vzbudit nejen zálibu k přírodě, ale
zároveň i tvůrčí myšlení a zručnost.

Foto František Slaník
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ

MO ČRS Březnice
pořádá
ve školním roce 2010 – 2011

RYBÁŘSKÝ
KROUŽEK
pro všechny věkové kategorie
• rybářský kroužek bude zdarma
• probíhat bude 1x týdně pod vedením
p. Stanislava Bartoníčka
• ukončen bude v lednu 2011 složením
závěrečné zkoušky
• děti si budou moci zakoupit povolenku
pro rok 2011
• informace a přihlášky
na tel. čísle 731 865 246

MO ČRS Březnice
zve příznivce Petrova cechu
na 4. ročník

Václavské
rybářské závody

Jablkový krémeš
1 mražené lístkové těsto
200 g cukrářských piškotů (dlouhé piškoty – asi 1 1/2 balíčku)
Náplň: 1 kg jablek, 100 g krystalového cukru, 1 vanilkový cukr
Krém: 5 dl mléka, 40 g pudinkového prášku, 50 g krystalového cukru, 1 vanilkový cukr
Dvě třetiny rozmraženého lístkového těsta rozválíme, dáme na
plech tak, aby okraje přesahovaly. Na těsto rozetřeme jablečnou
náplň, poklademe na ni piškoty (těsně vedle sebe) a zalijeme
vanilkovým krémem. Navrch dáme zbylé rozválené těsto a kraje dobře stlačíme, aby krém nevytékal. Potřeme rozšlehaným
vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě.
Náplň: Jablka oloupeme, nastrouháme na hrubém struhadle,
přidáme krystalový a vanilkový cukr a několik minut podusíme.
Krém: V 1 dl studeného mléka rozmícháme pudinkový prášek.
Zbylé mléko smícháme s krystalovým a vanilkovým cukrem,
uvedeme do varu a vlijeme rozmíchaný pudink. Za stálého míchání uvaříme hustý krém.

Jablková lahůdka
750 g jablek, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr,
2 hřebíčky, 2 dl vody, 1 pudink, dětské piškoty
Oloupaná jablka dusíme s cukrem, 2 dl vody a hřebíček do mléka. Ve dvou dl vody rozmícháme pudink, nalijeme na podušená
jablka, povaříme 2 minuty, hřebíček vyndáme. Do misky dáme
piškoty, zalijeme krémem a ozdobíme šlehačkou.

Jablkový koláč
250 g cukru, 1/8 másla (tuku), 4 vejce, skořice, 250 g polohrubé
mouky, 1 1/2 prášku do pečiva, rozinky, ořechy, 500 g nahrubo
nastrouhaných jablek
Cukr, máslo, vejce a skořici třeme ve šlehači. Postupně přimícháme mouku s práškem do pečiva, rozinky, ořechy a jablka.
Těsto nalijeme na plech a upečeme. Upečené pocukrujeme nebo
ozdobíme čokoládovou polevou.

Štrůdl ze 100% tuku

(starého koupaliště) v Březnici

210 g hladké mouky, 150 g 100% tuku („Visa“) – nastrouhat
(na tuplovanou dávku 1 celá „Visa“), 1 žloutek, špetka soli,
5 lžic vody, 1 lžíce octa
Zaděláme těsto, vytvoříme dvě šišky a dáme do rána do ledničky.

Sobota 25. září 2010

Štrůdl z piva

Občerstvení, hudba, hodnotné ceny
pro vítěze – zajištěno.

1/2 kg hladké mouky, 1 100% tuk – nastrouhat, 1/4 l piva
Vše zadělat a můžeme hned vyválet.

Závody jsou určeny pro členy ČRS všech věkových
kategorií.

Obrácené jablkové řezy

Místo konání:

řeka Skalice v prostorech ten. kurtů

Startovné jednotné – 150 Kč.
Účastníci, kteří prokáží dokladem, že se jmenují
jménem či příjmením Václav startují zdarma.

P r o g r a m : 5.45
7.00
9.00
9.30
11.40

- 6.55
- 9.00
- 9.30
- 11.30

prezence
I. poločas
přestávka
II.poločas
vyhlášení výsledků

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

Jablečný a piškotový korpus: 1 kg jablek, 5 vajec, 1 vanilkový cukr, 150 g moučkového cukru, 3 lžíce vody, 150 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 150 g změklého másla, 200 g moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, 500 g měkkého tvarohu, 1 želatina za
studena, na ozdobu skořice.
Jablka nastrouháme na hrubém struhadle a smícháme s vanilkovým cukrem. Plech vyložíme pečicím papírem a jablka rozložíme po celém plechu. Žloutky utřeme s cukrem, přidáme vodu
a postupně zašleháme mouku smíchanou s kypřícím práškem
do pečiva. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který zlehka vmícháme
do těsta. Těsto nalijeme rovnoměrně na jablka a zvolna pečeme
v předehřáté troubě na 180°C asi 30 minut. Upečený korpus
překlopíme jablečnou směsí nahoru a necháme vychladnout.
Náplň – změklé máslo ušleháme s moučkovým i vanilkovým
cukrem, přidáme tvarohy a nakonec do směsi vmícháme želatinu, kterou jsme připravili podle návodu na obalu.
Tvarohovou náplň rozetřeme na jablkovou vrstvu a necháme
v lednici tuhnout. Nakonec posypeme skořicí.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková
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BŘEZNIČTÍ HASIČI NA HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH
V LITOMĚŘICÍCH
V Litoměřicích se ve dnech 11. 6. – 12. 6. 2010 konal
již pátý ročník Hasičských slavností, které jsou největší
svého druhu v České republice. Tyto slavnosti byly zároveň spojeny s 10. výročím založení Hasičského záchranného sboru ČR. Víkendový program byl nabitý.
Kromě dvou set historických vozů, požárních stříkaček
a jiných vozidel, bylo možno shlédnout i hasičskou techniku, která není veřejnosti běžně známa z 300 hasičských sborů ČR.
S historickým vozidlem Škoda (z roku 1937) se zúčastnili i březničtí hasiči.
Více informací nám poskytl jeden z účastníků oslav,
člen SDH Březnice, František Pavlík, který jel s Františkem Kadlecem historickým vozem.
„Samotné výstavě předcházela Spanilá jízda historických vozidel. S sebou jsme měli putovní prapor. Vyrazili
jsme ve čtvrtek 10. června z Lán do Lidic. Z Lidic jsme
pokračovali přes Velvary do Terezína, kde jsme uctili

památku hasičů padlých během 2. světové války. Naše
cesta skončila v pátek na litoměřickém Mírovém náměstí. Ujeli jsme téměř 90 kilometrů. Na Výstavišti potom
proběhla výstava, na které si mohli návštěvníci prohlédnout i naše historické vozidlo. V podvečer se konala
v katedrále sv. Štěpána Floriánská mše svatá.
Sobotní program začal slavnostním nástupem a pokračoval průvodem hasičů na Mírovém náměstí. Slavnosti
byly zakončeny na litoměřickém Lodním náměstí. Proběhla prezentace speciální techniky nasazované v boji
proti živelným katastrofám. Na úplný závěr byla připravena členy dobrovolných hasičů Hasičská hudební fontána. Spolu s námi se slavností v Litoměřicích zúčastnila starostka města Březnice paní Jana Krajmerová.“

Lidice

Velvary

Terezín

Litoměřice

Připravily Kateřina Štěrbová
Marie Kováříková
Foto SDH Březnice
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Zveme všechny fanoušky kopané
na 4. kolo 1.B třídy skupiny E 2010-2011

Zveme všechny fanoušky kopané
na 6. kolo 1.B třídy skupiny E 2010-2011

SK Březnice 1918
TJ Tochovice

SK Březnice 1918
FK Mníšek pod Brdy

Sobota 11. 9. 2010 v 17.00 hod.

Sobota 25. 9. 2010 v 16.30 hod.

OP žáci

OP žáci

sobota 11. 9.
14.45 h.
SK Březnice 1918 - TJ Tochovice

sobota 25. 9.
14.15 h.
SK Březnice 1918 - Milín

OP dorost neděle 12. 9.
10.15 h.
Dublovice - SK Březnice 1918
přípravka nedělě 12. 9.
9.00 a 10.30 h.
SK Březnice 1918 - Hluboš
IV. třída
neděle 12. 9.
17.00 h.
SK Březnice 1918 B - Obořiště

OP dorost neděle 25. 9.
10.15 h.
Dal. Dušniky - SK Březnice 1918
přípravka nedělě 26. 9.
9.00 a 10.30 h.
SK Březnice 1918 - dal. Dušniky
IV. třída
neděle 26. 9.
16.30 h.
SK Březnice 1918 B - Láz B

Sponzoři:

Sponzoři:

MĚSTO BŘEZNICE

PIVOVAR HEROLD

MĚSTO BŘEZNICE

PIVOVAR HEROLD

RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL, CA OLIVER TOUR,
Ž-TRANS, AUTOBAZAR ŠTEFAN, LÉKÁRNA BŘEZNICE, UHLÍ HANÍK,
FRAMIT, SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS,
SUBLIMA, BLATENSKÁ TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

RUMPOLD, VIVA, METAMAX, AUTO VANDOL, CA OLIVER TOUR,
Ž-TRANS, AUTOBAZAR ŠTEFAN, LÉKÁRNA BŘEZNICE, UHLÍ HANÍK,
FRAMIT, SPORTOVNÍ CLUB KOTT, PILA MARTINICE, RIOS,
SUBLIMA, BLATENSKÁ TISKÁRNA, BOVA, PROJEKCE - Ing. PETRÁŇ

Příští víkend
So 18. 9. 10.15
So 18. 9. 14.15
So 18. 9. 16.30
Ne 16. 9. 16.30
Ne 16. 9.

Příští víkend
So 2. 10. 10.15
So 2. 10. 13.45
So 2. 10. 16.00
So 2. 10. 16.00
Ne 2. 10. 9.30

dorost
žáci
I.B třída
IV. třída
přípravka

Milín - SK Březnice 1918
Klučenice - SK Březnice 1918
FK Lety - SK Březnice 1918 A
Rožmitál B - SK Březnice 1918 B
Kovohutě Pb - SK Březnice 1918

dorost
žáci
I.B třída
IV. třída
přípravka

SK Březnice 1918 - Bohutín
Trhové Dušniky - SK Březnice 1918
TOS Žebrák - SK Březnice 1918 A
Jablonná - SK Březnice 1918 B
Nečín - SK Březnice 1918

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na podzimní část fotbalové sezóny 2010-11

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2010
DATUM
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.
4.9.
5.9.
11.9.
12.9.

DEN
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

„A“ MUŽSTVO
D - 17.00 Union Cerhovice

18.9.
19.9.
25.9.
26.9.

SO
NE
SO
NE

V - 16.30 FK Lety

28.9.
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.

ÚT
SO
NE
SO
NE

16.10.
17.10.
23.10.
24.10.

SO
NE
SO
NE

28.10.
30.10.
31.10.
6.11.
7.11.
13.11.
14.11.

ČT
SO
NE
SO
NE
SO
NE

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ŽÁCI

MINIKOPANÁ

D - 10.15 Jince

V - 14.45 Rožmitál

V -

V - 10.15 Pičín B
D - 17.00 SK Hostomice
D - 17.00 Pečice
V - 10.15 MFK Dobříš

Obecnice

V - 10.15 Rosovice B
D - 17.00 TJ Tochovice

D - 14.45 Tochovice
D - 17.00 Obořiště

V - 10.15 Dublovice
D - 10.15 Milín

D - 9.00, 10.30
Hluboš
V - 14.15 Klučenice

V - 16.30 Rožmitál B
D - 16.30 FK Mníšek pod Brdy

V -

D - 16.30 Láz B

V - 16.00 Spartak Tos Žebrák

D - 9.00, 10.30
Dal. Dušniky

V - 16.00 Jablonná

D - 10.15 Zduchovice
D - 10.15 Bohutín

D - 16.00 Bohutín B

V - 10.15 Tochovice

V - 15.30 Klučenice

D - 10.15 Jesenice

D - 16.00 Sokol Vonoklasy

D - 14.45 Drahlín
V - 13.45 Trhové Dušniky

V - 9.30 Nečín

D - 13.45 Pečice

V - 15.30 TJ Sokol Podlesí
D - 15.30 SK Hořovicko

D - 10.15 Obecnice

D - 9.00, 10.30
Nový Knín
V - 13.15 Podlesí
volný los

D - 15.30 Věšín

V - 14.30 FK Olympie Zdice

Kovohutě Pb

V - 10.15 Dal. Dušniky D - 14.15 Milín

V - 14.30 Hvož any

D - 14.00 Všenorský SK

D - 9.00, 10.30
Podlesí
V - 10.15 Krásná Hora
V - 10.15 Drahlín

D - 12.15 Kovoh. Příbram
V - 12.15 Bohutín

D - 10.15 Kosova Hora D - 11.45 Nový Knín
D - 14.00 Pičín A

V - 14.00 TJ Praskolesy

V - 11.45 Jince
V - 14.00 Jince B

V - 14.00 Pečice

V - 10.15 Višňová

V -

1.FK Příbram C
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BIKE CLUB BRDY
Sezóna pokračuje, tak jsme tady se zprávičkami o dalších
absolvovaných závodech.
Dalším v pořadí po maratonu Mamut tour, u kterého jsme
minule skončili, byl 30. 5. závod Bělečské okruhy zařazených
do série UAC. Na trase dlouhé 93 km jeté v pěti okruzích jsme
získali 41. příčku. Dalším v pořadí byl 12.6. cyklomaraton Sudety tour. Je sice nejkratší z celé série 53x11, což ovšem neznamená, že je lehčí než ostatní. Trasa dlouhá 159 km s převýšením 3100m vede krajem kolem Adršpašských a Broumovských
skal. K obtížnosti přispělo i velice teplé počasí. Náš závodník
měl neopravitelný defekt na zadním kole a ztratil čas čekáním
na servisní vůz, čímž přišel o možnost dobrého umístění, takže
z toho bylo jen konečné 118. místo celkově a 50.v kategorii.
Zatím jediným závodem na horských kolech, na kterém jsme se
objevili, byl 19. 6. Malevil cup v Lužických horách. Zde, zřejmě
chybou měření času čipy, došlo k nezařazení našeho zástupce do
celkového pořadí. Dalším závodem byl 26. 6. opět maraton ze
série 53x11. Tentokrát to byl Rampušák, vládce Orlických hor.
Na trase o délce 197 km jsme vybojovali 66. místo celkově
a 46.v kategorii. 5. 7. jsme se zúčastnili okruhového závodu Povltavské sportovní extraligy pod hlavičkou obchodně sportovní
skupiny Da-ba. Start byl v Pičíně a trasa vedla přes Hluboš,
Jince, Hostomice zpět do Pičína. Jely se 3 okruhy za silného
deště. Zde jsme obsadili 9. místo celkově a 6.v kategorii. Zatím
posledním absolvovaným závodem byl 17. 7. opět maraton ze
série 53x11. Místem konání byly tentokrát Beskydy. Tra
s názvem, jak jinak, Beskyd tour, byla dlouhá 183 km s převýšením 2900m a závodníci během ní navštívili naše východní
sousedy. Pořadatelé si nemohli, kromě Pusteven a Soláně, odpustit přejezdy Beskyd na Slovensko a zpět přes Makov a Bumbálku. Trasa byla náročná nejen svými kopci, ale hlavně počasím, kterého si v poslední době užíváme až až. Absolvovat takový závod v 35°C bylo přespříliš i na ty nejlepší, což vedlo
k horším časům než se předpokládalo. Náš člen, i přes defekt
na zadním kole - (opět), vybojoval slušné celkové 60. místo
a 27. místo v kategorii.
Dalšími závody, na které se chystáme, jsou maratony Krušnoton 259 km a Král Šumavy 254 km a samozřejmě nějaké menší
lokální akce.
Podrobnější informace o závodech a výsledcích najdete
na našich internetových stránkách www.bcbrdy.wz.cz.
Děkujeme všem, našim příznivcům.

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

bcb
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SPORTOVNĚ PIVNÍ PODVEČER
SE VYDAŘIL
V sobotu 17. července 2010 proběhl na fotbalovém stadionu
sportovně pivní podvečer. Bavili se skvěle nejen diváci, ale
i samotní soutěžící, kterým tímto vyjadřujeme obdiv za kvalitní výkony. V Heroldově tupláku porazil Jenda Spálenský velkého favorita a rekordmana Petra Straku časem 4 minuty 59 sekund. Taneční zábava, která následovala, byla bohužel přerušena silným deštěm. Doufáme, že příští rok nám bude počasí
přát, protože akce se bude určitě opakovat!
Výsledky sportovně-pivního podvečeru pivovaru Herold a SK
Březnice 1918:
Hod pivním podtáckem
muži
1. Roman Tuháček st.
2. Josef Čížek
3. Dušan Vaněk
4. Roman Tuháček ml.

ženy
1. Hedvika Tuháčková ml.
2. Míša Sandrová
3. Žaneta Nuslová
4. Květa Soldátová

Heroldova Penalta
1. Martin Zárybnický III, rozstřel III
2. Čápa III, rozstřel II
Trakař záchranář
1. Tuháček – Tuháček
0:55:72
2. Slavík – Koňas
1:04:58
3. Soldátová – Spálenská 1:09:27
Heroldův tuplák
muži
1. Jenda Spálenský 4:57:19
2. Petr Straka
3:47:18
3. Radek Vitovský 3:13:68
Koulení sudů
1. Martin Zárybnický
2. Ivan Moldovan
3. Koňas

ženy
1. Jitka Spálenská 2:16:90
2. Katka Tonová
2:05:09
3. Lenka Míková 1:21:50
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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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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.

Telefon

Půjčky SMART Capital
➠
➠
➠
➠
➠

peníze až do domu
měsíční splátky
na dobu 8 – 13 měsíců
půjčky 5.000 - 50.000 Kč
rychle a jednoduše

tel. 721 603 407

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

777 336 705

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen

Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17 - 20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů
od data prodeje. Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
PRODEJ se uskuteční v pondělí 27. září 2010
BŘEZNICE (u autobusového nádraží) v 18 hodin
Případné bližší i n f o r m a c e tel. 728 605 840,
415 740 719, 728 165 166

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
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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

PŮJČKY pro studenty
ve výši

2 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

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
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PRODEJ DĚTSKÉHO
SECOND HANDU Z ANGLIE
SKLAD
- Březnice, Obránců míru 478 (bytovka naproti ZŠ)
Zvoňte p. Švarcová, p. Filip
PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ

9.30 – 11.00 hod.
11.00 – 19.00 hod.

(Po tel. dohodě i mimo pracovní dobu)

TEL. 720 300 780

MASÁŽE

Příjem ani bonitu neřešíme!
Nutná kvalitní zástava.
VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

❧ Jitka Taterová

Tel. 722 013 565 / e-mail: jitka.taterova@seznam.cz
V pohodlí Vašeho domova.
Relaxujte ve svém vlastním prostředí, ve svém volném čase.

• REGENERAČNÍ, SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽ
Pro celkovou regeneraci, uvolnění a zbavení bolesti svalů a zad
• MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
Zbaví Vás všech toxinů v těle, vhodné pro kompletní detoxikaci
celého organismu
• REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL
pro urychlení rekonvalescence, nastartování správné funkce organismu
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Maminky s dětmi, nemáte-li hlídání, pokud nemáte vhodné spojení a nechcete se zbytečně honit, zavolejte a přivezu Vám kompletní službu domů.

Vojenská zdravotní pojišovna

P Ů J Č KY
od 50 000 Kč
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nabízíme zdravotní pojištění
u jedné z největších zaměstnaneckých
zdravotních pojišoven
•
•
•
•
•

komplexní služby všem našim pojištěncům
balíček výhod pro studenty
přispíváme na nejrůznější očkování všem věkovým kategoriím
nabízíme 27 preventivních programů pro pojištěnce
NOVINKA - od 1. 9. 2010 jsou připraveny nové preventivní
programy pro seniory a profesionální řidiče

Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel. 387 783 110,
najdete je též na www.vozp.cz včetně tiskopisu přihlášky.
Kontaktní adresa: Vojenská zdravotní pojišovna ČR, Česká 24,
České Budějovice, 370 04, e-mail: pob-cbu@vozp.cz
Hledáme smluvní pracovníky – vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti

Zveme Vás do nově otevřené kanceláře
Přijte se poradit s cenou povinného ručení
na Vaše auto

Nyní slevy až 75%
 preventivní péče, vakcinace
 čipování
 homeopatická léčba
 chirurgické zákroky
 čištění zubního kamene
 prodej krmiv a veterinárních diet
 výjezdy k pacientům
O r d i n a č n í h o d i n y Po - Ne
na tel. 318 682 836, 775 643 640
Bubovice 68
e-mail: korecky.jiri@email.cz
www.veterinar-homeopat.cz

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Bojíte se ztráty zaměstnání? Zajistěte si další příjem z domova. Vhodné
pro celé rodiny.
Telefon 723 100 371
 PRODÁM byt 3+1, 84 m2, v Příbrami III, 2 lodžie, 2 komory, nová
plastová okna, 7.patro, 2x výtah osobní, nákladní, sklep, veškeré příčky zděné. Cena 1.350.000,- Při rychlém jednání možná sleva. Ne RK.
Kontakt 777 303 607
 !!! PŮJČKY IHNED !!! vyřízení
rychle a zdarma
Volejte: 722 738 080
 HLEDÁM pronájem bytu v RD,
2 + 1 nebo 3 + 1. Březnice a blízké
okolí. Tel. 775 261 334
 PRODÁM sporák na tuhá paliva
pravý, rozměr 55x70 cm,
zn. FIKO 700. Tel. 318 666 579
 PRONAJMU byt 2+0 s lodžií.
Informace v Městské knihovně a Infocentru.

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách

Máte finanční
problémy?

1 strana
1/2 strany

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.

Obrate se na nás!
VOLEJTE
606 234 346, 608 541 514

2 400 Kč
1 200 Kč

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

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

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
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KULTURA

KINO BŘEZNICE / PROMÍTÁNÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ
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
Promítáme od 19 hod. Filmy pro děti a mládež budou i nadále začínat v 18 hod.

KINO BŘEZNICE
1. 9. středa v 19.00 hod.

SEX VE MĚSTĚ 2
Film USA 2010
Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda
jsou zpět, tentokrát opouští New York a odjíždí do Abú Dhabi.
Režie: Michael Patrick King
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis, Cynthia Nixon a další
Vstupné 54 Kč

Q

146 minut

Q

Přístupno od 12 let

5. 9. neděle v 19.00 hod.

MUŽ VE STÍNU
Film Velká Británie, USA, Francie, Německo 2010
Thriller z pera Roberta Harrise vypráví příběh spisovatele najatého k sepsání pamětí
bývalého britského premiéra. Ten má ale
minulost plnou skrytých a nebezpečných
tajemství.
Režie: Roman Polanski
Hrají: Ewan McGregor, Pierde Brosnan,
Kim Cattrall
Vstupné 49 Kč

Q

128 minut

Přístupno od 12 let

Q

8. 9. středa v 19.00 hod.

AGORA

Vstupné 49 Kč

Q

127 minut

Q

Přístupno od 12 let

Q

124 minut

Q

Přístupno od 12 let

19. 9. neděle v 19.00 hod.

DOPISY PRO JULII
Film USA 2010
Romantická road movie krásnou Itálií.
Ve Veroně je dům, kde vyznal Romeo lásku
Julii. Jeho zdi jsou plné dopisů určených
milovaným osobám. Mezi nimi objeví mladá
Američanka psaní staré padesát let a rozhodne se, že najde jeho adresátku.
Režie: Gary Winick
Hrají: Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno

Září s českým dokumentem
22. 9. středa v 19.00 hod.

ČESKÝ MÍR
Film ČR 2010
Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda
Vstupné 44 Kč

Historický film Španělsko, USA 2009
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou upadajícího římského impéria. Násilné nepokoje pronikají až za brány slavné alexandrijské knihovny, kde zůstává uvězněna vynikající astronomka a filozofka Hypatia.
Režie: Alejandro Amenábar
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar
Isaac a další
Vstupné 49 Kč

upírky, která stále touží po její smrti. Filmová adaptace třetí knihy romantické upírské
ságy.

Q

108 minut

Q

Přístupno

26.9. neděle v 19.00 hod.

OKO NAD PRAHOU
Dokumentární film ČR 2010
Osobní i politický životopis Chobotnice –
projektu pražské Národní knihovny –
zachycuje sběrnou metodou dva poslední
roky života jejího autora Jana Kaplického.
Vstupné 42 Kč

Q

78 minut

Q

Přístupno

29. 9. středa v 19.00 hod.

12. 9. neděle v 18.00 hod.

DRNOVICKÉ CATENACCIO

CHLUPATÁ ODPLATA

aneb cesta do pravěku
ekonomické transformace

Film pro děti USA, SAE 2010
Rodinná komedie, která Vás naučí, že bojovat proti matce přírodě je předem prohraná
bitva.
Režie: Roger Kumble
Hrají: Brendan Fraser, Brook Shields, Matt
Prokop
Vstupné 39 Kč

Q

92 minut

Q

Přístupno

15. 9. středa v 19.00 hod.

Dokumentární film ČR 2010
Uprostřed dvoutisícové vesničky Drnovice
nedaleko Vyškova stojí fotbalový stadion
pro osm tisíc diváků. Je to pyramida zaniklé
fotbalové civilizace, jíž vládla jména Karla
Brücknera či Radka Druláka. Vzestup a pád
drnovického fotbalového klubu je typický
pro český fotbal, politiku a podnikání 90.let.

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

Vstupné 42 Kč

Film USA 2010
Seattlem otřásá série záhadných vražd
a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné

Připravujeme:

Q

57 minut

Q

Přístupno

Kajínek, Bez soucitu,
A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu

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.
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A SPOLEČENSKÉ AKCE
11. 9. Kurz tance – zahajovací lekce
KD Q 14.00 hod.
14. 9. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD - vinárna Q 16.30 hod.
18. 9. Kurz tance
KD Q 14.00 hod.
25. 9. Kurz tance
KD Q 14.00 hod.
25. 9. PRÁVĚ ZAČÍNÁME
Divadelní soubor Horní Počernice
KD Q 19.30 hod.

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

ZÁŘÍ 2010
Zámek Březnice
otevřen denně mimo pondělí
od 9 do 16 hod.

Městská obrazárna Galerie L. Kuby
otevřena o víkendech od 9 hodin
do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
otevřena do 12. 9. denně mimo pondělí,
od 10 do 17 hodin. V době od 14. 9. do
31. 10. jen o víkendech od 11 do 17 hodin.

VÝSTAVA
od 4. 9. do 3. 10. od 10 do 16 hod. –
výstavní bašta v parkánové zahradě –
výstava obrazů Bohuslavy Hradské
vernisáž v pátek 10. 9. od 17.00 hod.
KONCERTY
čtvrtek 16. 9., nádvoří zámku od 19 hod.
Koncert skupiny GINEVRA a polské skupiny SASIEDZI
sobota 18. 9. v hudebním sálu od 19 hod.
koncert z cyklu zámeckých hudebních
večerů – Klavírní koncert – Markéta
Baranová
BESEDY
sobota 4. 9. od 19 hod.
Hradozámecká noc – oživlé památky
„Jak se žilo na Březnici
ve vzpomínkách pamětníků“
beseda na téma „služba na panském sídle“ spojená s výstavou a prohlídkou bývalých užitných prostor zámku
pátek 24. 9. v zámecké kapli od 19 hod.
Restaurování mobiliáře Kaple
P. Marie – barokní varhany
V. Schreiera
přednáška spojená s prohlídkou kaple
v rámci projektu NPÚ – „Oživlé památky“
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

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 10 vyjde 30. 9. 2010 – uzávěrka čísla je 20. 9. 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.

