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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města už delší dobu – i za pomoci občanů – hledá vhodný prostor, kde by bylo možné vyvěšovat parte zemřelých lidí.
Po zvážení několika možností se nakonec rozhodla vyhradit pro
tyto účely jednu z dřevěných vývěsek vedle parčíku na Náměstí. Smuteční oznámení sem budou umisovány bezplatně, stačí
je pouze donést na podatelnu městského úřadu.
Radní vzali na vědomí informaci ředitelky domova důchodců, že tato organizace už nebude vařit obědy pro cizí strávníky.
Službu využívali hlavně lidé s různými chorobami, odkázáni
na dietní stravu. Vinu za nepříjemné omezení nenese domov
důchodců ani město, ale nový zákon o sociálních službách, který neumožňuje vařit sociálním zařízením pro ostatní občany.
Dovážku a donášku obědů si lidé mohou zařídit v základní škole, kde bude v nejbližší době možnost vybírat si ze dvou druhů
jídel.
Rada schválila ukončení nájemní smlouvy v domě číslo 2 na
Náměstí. K 31. březnu zde ukončí činnost prodejna chovatelských potřeb. Zároveň rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu
novému zájemci.
Rada města souhlasila i s ukončením nájemní smlouvy dohodou
na pozemek v Rožmitálské ulici za domem číslo 519. 30 metrů
bylo využíváno jako zahrádka. Nový zájemce si může po zveřejnění
záměru pronajmout tuto část parcely za cenu 2 koruny za metr
čtvereční a rok.
Podle zákona č.188/2004 Sb., musely obce, které ukládají
více než 1000 t netříděného nebo 10 tun nebezpečného odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství. Březnice překročila druhý limit, a proto se na ni tato povinnost vztahovala.
Vytvořený koncept byl zaslaný na krajský úřad, kde se
k němu vyjadřoval příslušný odbor.
Rada vzala na vědomí informaci, že nyní je již uvedený spis
v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje. Krajský úřad zároveň upozornil na to, že
se nejedná pouze o formální dokument, ale že podle zákona
o odpadech je město povinno zajišovat jeho plnění. Během
roku 2008 by například měla Březnice vybudovat sběrný dvůr
pro velkoobjemový odpad a do roku 2010 zvýšit o 10 počet
sběrných míst na třídění papíru, plastů a skla. Na základě
těchto opatření by se měl objem netříděného odpadu snížit
o 20 procent oproti roku 2006.
V prosinci loňského roku byla opravena střecha na poliklinice
a za necelý měsíc se objevila další závada. Tentokrát prasklo vodovodní potrubí v chodbě vedoucí k ordinacím praktických lékařů.
Protože se jednalo o havarijní stav, musela rada ve spolupráci s příspěvkovou organizací městským zdravotním zařízením urychleně
řešit tuto situaci. Stavební práce a výměna nových rozvodů stály
zhruba 150 tisíc korun.
Na konci loňského roku provádělo Povodí Vltavy opravy škod
po květnové povodni. Práce na úseku Rožmitál – Dobrá Voda, obnova poškozené regulace v Březnici, Zadním Poříčí a také odstranění nánosů na březích v obytné zástavbě a u kamenného mostu
stály 1 milion 700 tisíc korun.
Menší opravy financovalo Povodí ze svých zdrojů, rozsáhlejší
podpořilo ministerstvo zemědělství jedenapůlmilionovou dotací.
Jana Krajmerová, starostka

VYZNAVAČI EXTREMNÍCH
SPORTŮ SE DOČKALI
Využití volného času dospívajících a náctiletých je nelehkým
úkolem, se kterým se potýká většina vesnic a měst. Tato věková skupina odmítá organizovanou zábavu, zpravidla si nenechá
diktovat co může a co naopak nesmí, vyhledává originální náplň pro své volno.
Březnice v současnosti patří k obcím, které teenagerům nabízejí prostor pro alternativní sporty. V místě po bývalé nafukovací hale město zřídilo hřiště s překážkami pro skateboarding, kolečkové brusle a speciální BMX kola, doplněné streetbalovým košem.
Jak ukázaly první zkušenosti, zájem o tento areál bude zřejmě velký.
Náklady na vybudování hřiště dosáhly zhruba 780 tisíc korun, přičemž 700 tisíci korunami přispělo Ministerstvo vnitra
v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni.
O tom, že se do něj obec zapojí, rozhodli zastupitelé už v roce
2004. V prosinci 2005 schválili návrh na vypracování projektu
na vybavení víceúčelového hřiště. Město požádalo ministerstvo
o dotaci a uspělo. Na vybudování přidalo částku zhruba 80 tisíc
korun a vhodný pozemek. Prostor vedle koupaliště byl pro tento účel ideální, nebo se nachází ve sportovní a odpočinkové
zóně a navíc vyžadoval pouze minimální úpravy. S přípravou
hodně pomohl místní cyklistický klub. Ten vyčistil plochu
od náletů a srovnal terén. V polovině prosince loňského roku
sem sdružením 4D – Pardubice, které vyhrálo výběrové řízení,
instalovalo šest překážek a streetbalový koš. I když tato věková
skupina nemá ráda omezení, návštěvníci hřiště budou muset
respektovat provozní řád. Ten říká, že osoby mladší osmnácti
let sem mohou vstupovat pouze v doprovodu dospělých. Všichni nezletilí návštěvníci mají povinnost – těm starším se to
ovšem doporučuje také – při jízdě užívat ochrannou přilbu, případně chrániče kolen, loktů a rukavice. Je třeba vzít na vědomí, že vstup na hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.
Samozřejmostí by mělo být i to, že tady všichni budou udržovat čistotu a pořádek a respektovat zákaz vnášení skla a skleněných nádob.
Jana Krajmerová, starostka
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Popis vývoje celkové produkce
komunálních a dalších odpadů
Celková produkce odpadů
Odpad

Komunální odpady

2004
[%]

[t/rok]

[%]

833,954

100

900

100

Z komunálního odpadu:
a) vybrané složky odděleného sběru:
– papír
12,55
– plasty směsné
18,66
– PET (pokud se sbírá odděleně)
– sklo
21,44
– kovy
b) nebezpečné složky
6,784
c) objemný odpad
52,08
– z toho elektrická
s elektron. zařízení
1,67
d) biolog. rozlož. odpad
359,12
e) zbytk. směsný odpad
413,46
Stavební odpady

2010

[t/rok]

1,94

-

-

-

1,50
2,24

25
30

2,8
3,3

21,44

25

2,8

0,81
6,24

15
50

1,7
5,6

0,2
43,63
49,58

6
400
400

0,7
44,4
44,4

0,23

5

0,6

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
Výběr zařízení je podmíněn kompletností výrobku
a trvalým bydlištěm majitele na území města Březnice
a integrovaných obcí – jinak nebude výrobek odebrán
Vyjmenovaný sortiment zpětného odběru
1. chladničky, mrazničky a chladící zařízení
2. el. pračky, ždímačky, el. sporáky, mikrovlnné a elektrické trouby
3. televizní přijímače
4. malé spotřebiče (vysavače, mixery, varné konvice, kávovary …)
5. rozhlasové přijímače, videa, cd přehrávače, telefony, faxy, počítače včetně příslušenství (tiskárny, monitory, klávesnice)
Výběrový den – každý čtvrtek od 15 – 16 hod
Místo úložiště – bývalá kotelna – ul. Rožmitálská čp. 745
Dále nabízíme po telefonické domluvě na tel. 777 119 788
odvoz zařízení v pracovní dny v době od 7 do 15 hod. na úložiště za poplatek pro město Březnici činí 80,- Kč pro integrované
obce činí 120,- včetně DPH
(zařízení předá majitel zaměstnanci 1. březnické komunální
s.r.o.)

ŽELEZNÝ TÝDEN NEBO
ŘÁDĚNÍ ZLODĚJŮ?
Od počátku roku se ve městě značně rozšířily krádeže všeho železného. Jen za prvních několik dnů zmizely přímo z Náměstí
nejprve okap ze základní umělecké školy a železný rošt za touto
budovou, dále majitelé postrádají tři hliníkové vývěsné skříňky –
jedna chybí na kostele, dvě patřily místním sportovním klubům.
O několik dnů později si nenechavci vyhlédli zábradlí kolem sázky. Některé kovové části se přes noc ztratily. Podle odhadů mohl
zloděj dostat za tyto věci ve sběrných surovinách několik set korun. Ztráty pro město jsou však mnohem vyšší. Navíc může dojít
i k ohrožení bezpečnosti občanů.
Rozšíření této trestné činnosti ve městě je možná zaviněno
i naší netečností. Proto prosíme každého, kdo by byl svědkem
podobné události, aby okamžitě volal policejní linku 158.
Jana Krajmerová
starostka
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ŽIVOT 90 – UPOZORNĚNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ A OSAMĚLÉ OBČANY
Výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v Březnici se na svém jednání v lednu 2007 seznámil se zařízením, které pomáhá zdravotně postiženým a osamělým občanům.
Tísňová péče AREÍON je sociálně-zdravotní služba určená
pro seniory a zdravotně postižené občany. Monitoruje klienta
v jeho bytě, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci
zabezpečuje poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou klient přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná
pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Je zabezpečována občanským sdružením Život 90 v Praze. Tyto služby
jsou rozšiřovány i ve Středočeském kraji.
Spolu s výborem ZO SPCCH byl ukázce přítomen i velitel
Městské policie v Březnici pan Martin Čapek, který se zúčastnil z pověření paní starostky, která byla o zamýšlené akci informována.
Možnost tísňového volání v té nejdůležitější chvíli je nejrychlejší poskytnutí pomoci ve všech životních problémech.
Protože se jeví možnost získání několika zařízení pro občany
našeho města, upozorňujeme na zprostředkování informací
a eventuálního dodání.
Obrate se na členy výboru ZO SPCCH, kteří vám rádi poskytnou základní informace a mohou vám předat i odbornou
brožuru.
O dalších krocích v případě zajišování tohoto velmi potřebného a vynikajícího zařízení budeme i nadále informovat.
Za výbor ZO SPCCH
Vlasta Forejtová a Marie Konvicová

Všem členům politické strany
Důchodci za životní jistoty v Březnici
přejeme do roku 2007 hodně zdraví
a životního elánu.
Karel Homolka, předseda MO

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.,
ZAHAJUJE REKONSTRUKCI PAVILONU ORL
Oblastní nemocnice Příbram zahajuje plánovanou celkovou rekonstrukci budovy B, tzv. pavilonu ORL v areálu I., U Nemocnice 84.
Z tohoto důvodu také dochází k přemístění zdravotnických provozů do budovy N, tzv. dětského pavilonu – přízemí, a to takto:
– ke dni 20. 12. 2006 je přemístěna ambulance ORL
s nonstop režimem (Pohotovost ORL), ambulance rehabilitace a kožní ambulance
– ke dni 22. 12. 2006 je přemístěna ambulance bolesti
a dětská pohotovost
U všech přemístěných ambulantních provozů zůstává jejich ordinační doba nezměněna.
Informace o přemístění těchto ambulancí bude pacientům podávána nejen u hlavního vstupu do areálu, ale jako vždy využije
nemocnice i tištěné formy značení.
Děkujeme Vám za pochopení.
Mgr. Roman Boček, MBA
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

2/2007

BŘEZNICKÉ NOVINY

HISTORIE

3

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

ÚNOROVÉ PRANOSTIKY

ÚNOR

Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku
mnoho deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co
si duben zazelená, květen mu to spálí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký
srpen.

1. 2. 1905 nastoupil městský tajemník Ludvík Kadlec.
7. 2. 1948 zemřel v Praze malíř Bohumil Ullrych, který poslední léta svého ži12. 2. 1905
13. 2. 1941
15. 2. 1940

19. 2. 1940
22. 2. 1904
23. 2. 1907
24. 2. 1928
27. 2. 1928

vota zasvětil práci v Březnici a okolí.
konala se schůze hospodářského výboru, která jednala o zřízení mlékárny v Březnici.
bylo nařízeno, že obecní vyhlášky musí být vyvěšovány nejprve německy a potom česky.
uspořádal Spolek rodáků Bozeň v Praze večer zpěvu a poesie „Na domácí půdě“. Večer byl na vysoké úrovni a přispěl k posílení národního
sebevědomí.
zabírány a pečetěny židovské obchody.
o výročním trhu bylo vyvezeno z Březnice 20 vagónů hovězího dobytka
a 3 vagóny koní.
Filharmonický odbor pěveckého spolku „Lev“ uspořádal v Mirovicích
koncert.
městský úřad žádal vyhláškou občany, aby se přihlásili noví členové
do Sboru dobrovolných hasičů, který potřebuje mladé lidi.
městské zastupitelstvo schválilo zřízení vodovodu.

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.
Zpracovala Blanka Houbová

680. VÝROČÍ MĚSTA BŘEZNICE
Naše město, tak jako jiná města, si
může ze své minulosti připomínat důležité mezníky. Nejsou to někdy ovšem významné události, dokonce z našeho
dnešního pohledu to jsou zmínky až nicotné. Přesto vyhledáváme v minulosti
letopočty, které svědčí, jak staré je osídlení místa, kde žijeme.
Jako město se připomíná Březnice
v privilegiu Jana Lucemburského píseckým měšanům. V této latinsky psané
listině z roku 1327 je uvedeno „Brzyesnycz opidis“ (tj. Březnice město). Písečtí
kupci zde měli stejné právo jako doma.
V privilegiu jsou pochopitelně zmíněna
ještě další místa. Jelikož k osídlení došlo
v blízkosti tvrze, později přeměněné
v opevněný hrad, zajímají nás jeho držitelé. První o němž se dozvídáme v pramenech je Jaroslav připomínaný v letech
1196 – 1211, kterého můžeme považovat za předka pánů z Březnice. Pocházel
ještě z rodu Buziců, který byl ve své době
velice významný. Jeho syny byli Heřman
1213 – 1244, Jaroslav 1232 – 1237

a Budislav 1224 – 1240. Budislav zastával významné místo v radě krále Václava
I. Budislav také jako první se psal již
v roce 1238 z Březnice – „Budizlaus filius Jarozlai de Brezniche“ (tj. Budislav
syn Jaroslavův z Březnice). V roce 2008
si můžeme připomínat další výročí svědčící o velice starém osídlení na území
našeho města: letopočet 1218 = 790. výročí a výše uvedený letopočet 1238 =
770. výročí. Úvahy o starobylosti našeho
města nás mohou zavést ještě dále do
minulosti. Nabízí se především souvislosti s nedalekou Bozní. Rovněž očekáváme výsledek přesnějšího datování archeologických nálezů, kterých je z našeho
území značné množství. Zatím nás však
uspokojuje, prameny doložené a stavebním průzkumem zámku potvrzené, období březnických pánů a jejich bezprostředních předchůdců. S březnickými
pány se setkáváme v dějinách kraje ještě
na počátku 15. století. Jejich význam
je značný již při kolonizaci našeho kraje.
PhDr. Jaroslav Kozlík

OPRAVA z čísla 1/2007 Březnických novin
V čísle 1/ 2007 Březnických novin v článku Čtení na dlouhé zimní večery III bylo
omylem uvedeno jméno Ludvíka Fürsta v odstavci o keramickém reliéfu na kapličce
druhé, která stojí na silnici do Chrástu. Autorem reliéfu je Václav Fürst.
MUDr. Jiří Beran

CENÍK INZERCE
1 str. 2 400 Kč

1/4 str. 600 Kč

v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1/2 str. 1 200 Kč

1/8 str. 300 Kč

Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.
Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN • pondělí – pátek 8 – 16 hod.

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

2. únor – Hromnice
Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle
zima, pakli sněží nebo hřímává, jaro jistě v blízku dlívá.
Na Hromnice kalužky, budou jabka
i hrušky.
3. únor – Blažej
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
14. únor – Valentin
Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.
Připravila Blanka Houbová

ZA HUMNY JE ŽIVO . . .
Dne 14. prosince 2006 se konala ve společenském centru obce Chrást ustavující
členská schůze občanského sdružení Podbrdsko. Přípravný výbor ve složení ing.
Josef Vondrášek, Alena Straková, Tomáš
Čížek a ing. Marta Krejčíková (poradkyně pro projekt LEADER+) připravili program ustavující členské schůze sdružení,
který zahrnoval volbu rady sdružení
a návrh plánu činnosti sdružení. Předsedou sdružení byl zvolen starosta obce
Chrást pan Tomáš Čížek.
Členem občanského sdružení Podbrdsko se může stát kdokoli z regionu. Vítáni jsou zástupci obcí, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a spolků.
Cílem je rozvoj regionu v řadě směrů,
mezi ně patří životní prostředí, zaměstnanost, podnikání, podpora turistiky
a cestovního ruchu. Kancelář sdružení je
zřízena v Chrástu na obecním úřadu a je
otevřena v úterý od 12 do 17 hod. Sdružení Podbrdsko zahrnuje 3 mikroregiony: Svazek obcí Březnicka, Svazek obcí
mikroregionu Třemšín a Svazek obcí
Podbrdského regionu (Litavka). Podbrdsko, občanské sdružení, se bude ucházet
o finanční podporu na úrovni ČR a EU
(např. Program rozvoje venkova ČR
v letech 2007 – 2013).
Další informace budou průběžně uváděny prostřednictvím webové prezentace
občanského sdružení Podbrdsko (www.
podbrdsko.net).
Již v době předcházející vznik sdružení Podbrdsko se začaly v okolí Březnice
objevovat typické tabulky s emblémem
Evropské unie vypovídající o tom, že
např. na vzniku nové polní cesty se podílely finanční prostředky Evropské unie.
Doufejme, že březničtí budou čilí a brzo
uvidíme tyto tabulky i v samotné Březnici…
MUDr. Jiří Beran
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

CO DĚLÁME V ZIMĚ
Je tu druhý zimní měsíc letošního
roku – únor. Zatím jsme si zimy a sněhu
moc neužili, ale ještě nevíme, co nás
čeká. Říká se: únor bílý – pole sílí. Velmi
známá pranostika, která má jistě své
opodstatnění. Pod sněhovou pokrývkou,
která leží na polích, loukách i na našich
zahradách, se před mrazem schovají
všechny rostlinky, které se znovu objeví
s prvními jarními paprsky.
Ale zima ještě zdaleka nekončí. Při
pohledu z okna často vidíme poletující či
poskakující drobné ptactvo, a už jsou to
vrabci, sýkorky nebo tolik zatracovaní
holubi. Krmit nebo nekrmit? Pokud napadne sníh, tak docela určitě. Ale nedávejte do krmítek zbytky vánoček, buchet, uzenin či jiných lidských poživatin.
Tím byste jim způsobili jen obtíže. Slunečnicová semínka a lojové koule nejsou
tak drahé, abychom je nemohli našim
pěvcům koupit. Na jaře se nám jistě odvděčí krásným zpěvem.
V tomto období také prohlížíme
uskladněné ovoce a zeleninu. Vybíráme
poškozené kusy a ve sklepech zkontrolujeme teplotu.
A nezapomínejte na vitamíny – čaj
z šípků, z jablečných slupek, strouhaná
mrkev, křen a kysané zelí, to jsou ty
správné zdroje.

A ještě jedna dávná zdraví prospěšná
pochoutka, která je dnes už téměř zapomenutá: pučálka. Je to vlastně naklíčený
hrách, který se lépe tráví, má aktivizované vitamíny skupiny B, vitamín C a provitamín A. Hrách, musí být celý a neloupaný, namočíme na 24 hodin, pak přebytečnou vodu slijeme a hrách udržujeme
ještě několik dnů vlhký, rozprostřený
na talíři. Jakmile se začnou oddělovat
klíčky – čili hrách pučí – nastal čas pučálky. Může se jíst syrová nebo se ochutí
solí a na troše sádla se prudce opraží
v troubě.
A pokud máte té protivné zimy už
dost, všude kolem je jen sníh, mráz
a samý led, tak se o víkendu rozje te do
tropů. A nemusíte jezdit daleko, stačí
zajet do pražské Tróje. Botanická zahrada tam již několik let opatruje tropický
skleník Fata Morgana. Krásná procházka
ve vytopeném skleníku a pohled na nádherné tropické rostliny každého jistě povzbudí do dalších zimních dní.
A jestliže nechcete nikam cestovat,
vydejte se do nejbližšího květinářství.
Primulka, prvosenka či petrklíč, jak se
této různobarevné jarní květince říká,
určitě rozjasní každou domácnost.
Petra Bartoníčková

ROŽMITÁLSKÝM SE NELENÍ . . .
Na konci roku se obvykle poohlížíme –
mimo jiné – i po vhodném kalendáři
na rok příští. Rožmitálské občany jistě
potěšilo, když si ve svých Třemšínských
listech v prosinci přečetli výzvu k vyzvednutí dárku – kalendáře na rok 2007,
který jim připravil Kulturní klub Rožmitál pod Třemšínem a svazek obcí mikroregionu Třemšín k 777. výročí vzniku
města Rožmitál pod Třemšínem. Kalendář s historickými pohlednicemi je pro
rožmitálské rodiny zdarma a stačí si jej
vyzvednout. Je to poctivý stolní kalendář, na každý týden jiný historický snímek z některé z obcí Mikroregionu
Třemšín, jichž je celkem 26. Staré pohlednice jsou především ze sbírky ing.
Jiřího Dorta (1952 – 2006), ale přispěli
i další. U každé reprodukce jsou na několika řádcích podstatné místopisné a dějepisné údaje vztahující se k zobrazenému místu. Můžeme si představit, že najít informace i o „zapadlých“ vískách nemusí být snadné. Kalendář upozorňuje
na chystané místní události roku 2007
a připomíná osobnosti např. antropologa
Národního muzea v Praze prof. MUDr.
RNDr. Emanuela Vlčka, DrSc. (1925 –
2006), který probádal mimo jiné koster-
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ní pozůstatky Přemyslovců, spisovatele
PhDr. Karla Josefa Beneše (1896 –
1969), herce Miloše Nedbala (1906 –
1982) a další. Rožmitál má významné
osobnosti i v historii dávnější a je to především česká královna Johanka z Rožmitálu (1458 – 1475) a Jaroslav Lev z Rožmitálu a na Blatné (1425 – 1486), který
vedl za krále Jiřího z Poděbrad mírové
poselstvo „z Čech až na konec světa“.
Jednalo se o diplomatickou misi, která
putovala zeměmi západní Evropy. Rožmitál není tedy spjat pouze s osobností
Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815).
V dnešní době se různé historické fotografie těší značné oblibě. Zobrazují místa, která známe v současné podobě a umožňují uvědomit si proměny, k nimž během
desetiletí došlo. Vytvářejí iluzi toho, jak
idylický život kdysi býval.
Kalendář vyrobila tiskárna Decibel production z Chotouchova. Náklad není uveden a cena samozřejmě také ne (vždy se
jedná o dárek!). Každopádně dostali rožmitálští na rok 2007 dobrého průvodce,
který je poučí i potěší. Je vidět, že vznikl
s péčí a láskou. Březnickým rodinám by
se takový dárek jistě také líbil …
MUDr. Jiří Beran

 Český výrobce nabízí přivýdělek.
Garantujeme Vám min. 28 680 Kč měsíčně. Nebojte se nám zavolat.
Tel. 382 523 487. Žádný podvod.

PŘIJMU
šikovné studentky a ženy na MD.
Telefon 739 518 529

VZPOMÍNKA
Dne 11. 2. 2007 by se dožila 60 let paní
Marie Prüglová, rozená Mášová. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maruš, moc nám chybíš.
Zarmoucená rodina.
Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 21. 2. 2007 uplyne
jeden rok, kdy nás navždy opustila naše milá
maminka, babička a
švagrová paní ALENA
BROTÁNKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Brotánkova, Hájkova
a Mayalehova.

ZEMŘEL
JINDŘICH HÁSEK
V lednu ve věku nedožitých 60 let
zemřel v Rožmitále pod Třemšínem
pan Jindřich Hásek. Tento básník, spisovatel, historik a novinář se
narodil 22. 6. 1947 v Písku. Absolvoval UMPRUM v Praze. Od mládí publikoval v Dílně Literárního měsíčníku, Svobodě a ve sborníku mladých
autorů Peřeje. Pracoval jako vedoucí
redaktor týdeníku Příbramsko a od
roku 1993 byl šéfredaktorem Příbramského deníku. Z této redakce
odešel v roce 2003 a založil vlastní
vydavatelství a nakladatelství.
Pan Hásek je autorem např. knih
Kouzelné město Rožmitál, Toulky za
Jakubem Janem Rybou, Zlaté zvoničky, Královna Johana a laskavec
lidský. Působil také jako redaktor
Třemšínských listů a zastával místo
rožmitálského kronikáře.
Poslední rozloučení s panem Jindřichem Háskem se konalo 20. ledna
v kostele ve Starém Rožmitále.
V loňském říjnu přijal pan Jindřich
Hásek naše pozvání a v rámci Týdne
knihoven navštívil březnickou knihovnu a pobesedoval s námi. Bohužel,
toto milé setkání bylo poslední.
Redakce
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Mateřské centrum

ZÁPIS

DĚTÍ DO 1. TŘÍD

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
PÁTEK
9. 2. 2007 13 - 17 hod. ZŠ Březnice
SOBOTA 10. 2. 2007 9 - 12 hod. ZŠ Březnice
Zápisu se zúčastní děti narozené
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001
včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Víte co je

MASOPUST?
Navštivte
v průběhu měsíce února
dětské oddělení knihovny.
Můžete si zasoutěžit a případně se dozvědět něco nového o tomto
lidovém zvyku.

PAMPELIŠKA
Březnice, Tochovická 468
Tel. 318 682 031
www.materskacentra.cz/breznice
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ÚNOR 2007
Pravidelné programy v únoru:
Herna pro rodiče a děti
• denně od pondělí do pátku 9.00 –
12.00 hod.
• úterý od 10.00 hod. výtvarná dílna
pro nejmenší, maňáskové divadélko
• pátek od 10.00 hod. zpívání, cvičení,
tanečky
Cvičení a povídání pro těhotné
s porodní asistentkou Janou
– info- 318 682 031 nebo 777 690 441
Angličtina pro děti – konverzace –
každý čtvrtek od 14.00 hod.
Angličtina pro dospělé – pokročilé
– začínáme každé úterý od 8.00 do 9.30 h.

Mimořádné programy v únoru:
MASOPUSTNÍ TÝDEN v MC
součást celorepublikových oslav
15. výročí vzniku MC v ČR
sobota 17. 2. v 15.00 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ NÁMOŘNICKÝ
KARNEVAL v sále hostince „U Bartůňků“ v Hudčicích – pořádá MC
Pampeliška ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Hudčice, Hasičským sborem
Hudčice a obcí Hudčice
– vyhodnocení nejlepších masek, tombola,
slosování vstupenek
– vlakové spojení – z Březnice v 14.30 a
zpět z Hudčic v 17.46
středa 21. 2. od 10.00 hod.

MALÝ MAŠKARNÍ PLES
pro nejmenší
– tanečky s batolátky na dětské písničky,
občerstvení
úterý 27. 2. v 10.00 hod.

PŘIVÍTÁME NÁVŠTĚVU
Z MC ROZMARÝNEK
– společný program pro děti – malování
obrázků prstovými barvami
– nahlédnutí do kronik MC
Dramatický kroužek – středa či čtvrtek od 15.00 hod. info v MC
– pro děti ve věku 6 - 10 let s lektorkou
Mirkou G.
Orientální břišní tance s lektorkou
Simonou – sobota 10. a 17. 2. od 13.30 h.
pro středně pokročilé, 17. 2. – tanec se závoji, nahlašte svou účast předem do 10. 2.

Cílem Tříkrálové sbírky, kterou každý rok organizuje Charita po celé republice,
je přiblížit lidem její činnost a dát jim tak možnost pomoci těm, kteří se nachází ve složité
životní situaci. V letošním roce se k ní připojily i dvě skupinky březnických koledníků.

Připravujeme na březen:
Narozeninová oslava dětí
– přij te k nám oslavit narozeniny vašich
dětí, které slaví narozeniny v lednu, únoru,
březnu • těšit se můžete na trůn pro oslavence, dort a slavnostní přípitek • přijímáme závazné přihlášky do 12. března,
info: 318 682 031
UKÁZKOVÁ HODINA hudebního kroužku pro děti Hudební školy YAMAHA
– hudebně pohybové a rytmické hry
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STOLNÍ TENIS: POLOVINA SEZÓNY JIŽ ODEHRÁNA
Po první polovině sezóny si dovolíme
mírně zabilancovat. I když není nic rozhodnuto a čeká nás ještě spousta zápasů,
v této době jsou výsledky všech mužstev
velmi uspokojivé.
Tým „A“, hrající krajskou soutěž I. třídy, ve složení Petr Kotrbatý, Josef Šprysl, Pavel Čížek a Milan Soused, se nachází v tabulce na pěkném šestém místě,
s pěti vyhranými, pěti prohranými zápasy a dvěmi remízami. V této době je toto
mužstvo mimo baráž o sestup.
Tým „B“, nastupuje k utkáním v krajské soutěži II. třídy ve složení Josef Haník, Zbyněk Soused, Miroslav Suchopár
a Tomáš Jeřábek. Umístění na pěkném
sedmém místě v tabulce je o to hodnotnější, že Tomáš Jeřábek z pracovních důvodů k většině utkání nenastoupil a zastupovali ho hráči z týmu „C“ Radek Michal a Vojtěch Hassmann. Toto mužstvo si
připsalo čtyři vítězství a čtyři těsné prohry. V druhé polovině, kdy již budou nastupovat v kompletním složení, je jejich
ambicí umístění mimo baráže o udržení.
Tým „C“, hrající okresní soutěž I. třídy, ve složení Josef Štefan, Jan Medvecký, Radek Michal, Milan Benda, Vojtěch
Hassmann a Pavel Petrovic, si připsal
z deseti zápasů pouhé dvě porážky. Po
osmi výhrách se těší skvělému třetímu
místu v tabulce. Věříme, že v druhé půli
půjde naše céčko ještě výš.
Tým „D“, působící v okresním přeboru
II. třídy, se po velmi dobrých výkonech
umístil po polovině soutěže na třetím
místě v tabulce. Za tento tým nastupo-

vali Pavel Petrovic, Tomáš Michal, Bohouš Říha a Václav Jeřábek. Při zápasech, kdy nebyl k dispozici P. Petrovic,
který často zaskakoval v „C“ mužstvu,
nastoupil Richard Lojín.
Tým „E“, hrající okresní soutěž III. třídy, je po první polovině na dvanáctém
místě. Toto mužstvo dalo možnost zahrát
si i dvěma žákům z našeho oddílu. Sestavu tvoří Ondřej Fait, Richard Lojín, Jakub Šimek a Marek Čížek. Dva posledně
jmenovaní, kteří v této soutěži hrají
s dospělými a zkušenými protihráči, tímto získávají obrovské zkušenosti, díky
nimž dosahují ve svých žákovských kategoriích skvělých výsledků. O tom svědčí i
umístění v krajské tabulce mladších
žáků čtyřher, kde se těší pěknému čtvrtému místu.
SK Březnice – stolní tenis

Žákovské přebory stolního
tenisu v Březnici
V prosinci pořádal SK stolní tenis
Březnice přebory žáků v tělocvičně Základní školy v Březnici.
Těch se zúčastnili žáci ze sedmi oddílů
okresu. Z březnických jmenovitě Marek
Čížek, Jakub Šimek, Pavel Veruňák a Jakub Labuda.
Nejprve hráči sehráli dvouhry, kde se
po vyřazovacích kolech umístily jednotlivé oddíly takto: 1. místo SK Březnice
(Marek Čížek), 2. místo SK Březnice (Jakub Šimek), 3. místo Sokol Příbram.
Poté následovaly čtyřhry, kde po napína-

vé hře ve finále opět zvítězil klub SK
Březnice (M. Čížek, J. Šimek), na druhém místě Sokol Příbram a třetí místo
připadlo Spartaku Rožmitál.
Tato akce proběhla i díky finanční
podpoře města Březnice. Další přebory,
kterých se naši žáci zúčastní, se konají
v Chrašticích 14.1. 2007.
Březnice – stolní tenis

Okresní přebory mužů
v Rožmitále
Rožmitálských okresních přeborů
mužů ve stolním tenise se zúčastnili nejen hráči okresních soutěží ale také krajských, v celkovém počtu čtyřicetiosmi.
Z březnických hráčů se chopili pingpongové pálky Josef Šprysl, Pavel Čížek,
Milan Soused, Tomáš Jeřábek, hrající
v krajské soutěži a Jan Medvecký za regionální přebor. Do šestnáctky postupujících ze skupin se neprobojovali J. Medvecký a M. Soused, kteří se zúčastnili
„B“ finále vyřazených hráčů. Zde se na
prvním místě umístil M. Soused.
Do závěrečných bojů o přeborníka
okresu postoupil T. Jeřábek a do osmičky nejlepších pak P. Čížek s J. Špryslem.
Skvělého výsledku dosáhl J. Šprysl, který až ve finále podlehl Ant. Jarošovi ze
Sokola Příbram a umístil se na druhém
místě, což byl fantastický úspěch, nebo
tento turnaj se pyšní opravdu vysokou
úrovní a kvalitou.
SK Březnice – stolní tenis

INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ STUDENTŮ
Před závěrem uplynulého roku 2006
jsme se spolu se studenty rozhodli, že
bychom měli vytrvat v tradici naší školy
a měli opět připravit vánoční vystoupení
a udělat tak radost klientům v domovech
důchodců v Březnici, Rožmitále p. Tř.
a na Dobříši a také dětem v mateřských
školkách. Zkrátka v zařízeních, ve kterých naše studentky a studenti oboru
Sociální péče absolvovují svou odbornou
praxi, abychom alespoň trochu oplatili
péči, kterou našim studentům věnují vedoucí pracovníci a zaměstnanci těchto
zařízení
Vystupovalo celkem 19 studentů z následujících ročníků: z 1.CS Šachová Pavla, Miklošová Marie, Vlasatá Sabina
a Tomanová Lenka, z 2.AR Hudečková
Petra a Zemek Tomáš, z 2. CS Jančarová
Míša, Nováková Kateřina, Pítová Martina, Tichá Nikola, Šmejkalová Michaela,
Bláhová Adéla, Vrátná Jana a Setvín
Petr, z 3. AR Trčková Kateřina, z 3. BV
Čermáková Michaela, z 3. CS Říha Michal a Zouharová Jana a z 1. VOŠ Šefrna

Lukáš. Jako vždy, tak i v letošním roce
nás někteří z uvedených studentů při vystoupení kromě zpěvu doprovázeli na
hudební nástroje – klavír či klávesy, zobcové flétny a kytaru. Vystoupení bylo tentokrát pojato netradičně, nebo jej uváděl
Petr Setvín coby anděl v bílé říze se svatozáří a jednotlivé písně proložil recitací
veršů a básní s vánoční tématikou. Jeho
originální nápad měl u všech posluchačů
velmi kladnou odezvu.
Ve středu 20. prosince jsme s tímto
pásmem vystoupili v domově důchodců
v Rožmitále p. Tř. a na Dobříši a na MěÚ
v Březnici. Někteří přítomní byli dojati,
jiní měli velkou radost a všichni si
s námi rádi zazpívali. Na MěÚ v Březnici
se studentům dostalo sladké odměny
a poděkování od paní starostky Jany Krajmerové, která jim rovněž popřála mnoho
úspěchů ve studiu i v osobním životě.
Ve čtvrtek 21. 12. následovalo vystoupení v domově důchodců v Březnici a v obou
mateřských školách, kde si se studenty
zazpívaly i děti a také jim předvedly ně-

které své písničky. Všechny nás mile překvapilo, kolik vánočních koled znají.
Poté jsme měli vystoupení pro bývalé
a současné zaměstnance naší školy
ve školní jídelně, které se také všem zúčastněným velmi líbilo. Pan ředitel Ing.
Jiří Bílek nám jménem všech za vystoupení poděkoval a vyslovil všem studentům své uznání za to, že ještě v dnešní
době jsou mladí lidé ochotni udržovat
lidové tradice a vytvářet si tak ke druhým lidem krásné mezilidské vztahy,
umět je zahřát na duši a rozdávat jim
radost a lásku.
V pátek nás čekalo poslední vystoupení, a sice ve společenském sále pro celou
naši školu, kterým jsme tak zakončili
loňský kalendářní rok.
Chtěla bych tímto poděkovat všem
studentům, kteří se na vystoupení podíleli a vyslovit naději, že budou v tradici
naší školy chtít pokračovat i v příštích
letech.
Zapsala: Fořtová Alice
Třídní učitelka 2. CS
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VYBRANÉ SPOJE Z JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
BŘEZNICE – PŘÍBRAM
4.52
5.15
5.20
6.01
6.01
6.12
6.20
6.56
7.00
7.50
8.01
8.55
9.06
11.06
12.36
13.06
12.50
13.35
14.01
14.45
15.06
15.14
16.01
16.20
17.06
18.01
19.09

Os
A
A
R
A
A
A
Os
A
A
R
A
Os
Os
Os
Os
A
A
R
A
Os
A
R
A
Os
R
Os

5.17
5.50
6.05
6.21
6.35
6.40
6.55
7.23
7.45
8.30
8.21
9.25
9.37
11.37
12.59
13.37
13.32
14.02
14.21
15.22
15.37
15.50
16.21
16.55
17.37
18.21
19.34

X
X
X
X
Š
X
Š
X

14.25
14.45
15.15
15.39
15.35
16.30
17.15
17.35
17.39
18.25
19.15
21.10

Os
A
Os
R
A
A
Os
A
R
A
Os
Os

14.48
15.12
15.42
15.59
16.20
16.59
17.42
18.20
17.59
18.55
19.38
21.33

X
X

Š
X
Š
X

X

BŘEZNICE – PÍSEK
X
Š
X
Š

Š

4.01
6.07
8.00
8.18
10.00
12.18
13.18
14.00
15.18
16.00
18.00
19.22
21.35

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
R
Os
R
R
Os
Os

4.49
7.02
8.41
9.06
10.41
13.09
14.09
14.41
16.09
16.41
18.41
20.08
22.24

X
X

5.12
6.10
7.02
7.05
7.39
9.39
10.00
11.15
12.08
13.15
13.39
14.00

Os
A
Os
A
R
R
A
Os
A
Os
R
A

05.46
07.00
07.27
07.50
07.59
09.59
10.45
11.42
12.36
13.42
13.59
14.45

X
Š
Š

X
X

Š

5.15
6.00
6.41
7.15
10.10
12.10
13.15
14.52
15.15
16.10
17.15
18.10
22.42

R
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os
R
Os
Os

5.58
6.50
7.32
7.58
11.01
13.01
13.58
15.41
15.58
17.01
17.58
19.01
23.28

4.47
4.53
5.00
5.52
6.55
12.03
12.38
13.00
14.13
14.53
16.03
18.03
18.55
21.00
21.36

Os
A
A
Os
Os
Os
A
A
Os
Os
Os
Os
A
A
Os

5.16
5.30
5.35
6.22
7.25
12.33
13.19
13.35
14.44
15.23
16.33
18.33
19.35
21.35
22.06

X
X
X
X
Š
X
X
X
X

X
X

BLATNÁ – BŘEZNICE

X

PÍSEK – BŘEZNICE
PŘÍBRAM – BŘEZNICE

BŘEZNICE – BLATNÁ

X
X

4.13
5.18
5.30
6.20
6.23
8.07
9.24
12.02
14.15
14.20
14.27
15.25
17.24
20.02
22.20

Os
Os
A
A
Os
A
Os
Os
Os
A
A
Os
Os
Os
A

4.43
5.48
6.12
6.52
6.52
8.54
9.54
12.34
14.45
14.52
15.09
15.55
17.54
20.32
22.52

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

BŘEZNICE – ROŽMITÁL
P. TŘ.

X
X7

PSÍ SALON
Jana Němcová, BUBOVICE 63
Tel. 604 264 731

5.08
5.15
6.06
6.17
6.59
7.02
7.30
8.06

Os
A
Os
A
A
Os
A
Os

5.21
5.35
6.19
6.37
7.19
7.15
7.50
8.19

X
X
X
X

8.15
10.20
12.06
13.35
14.14
14.32
14.40
14.53
15.45
16.06
17.00
18.06
21.36

4.55
5.11
5.27
6.30
7.19
7.21
8.30
9.15
10.46
12.10
12.25
12.46
13.26
14.25
15.40
16.00
16.15
16.32
16.46
18.39
21.52

X
X
X
X
X
Š
Š
X

A
A
Os
Os
Os
A
A
A
Os
A
A
Os
A
A
Os
A
A
A
Os
Os
Os

5.15
5.32
5.40
6.43
7.32
7.42
8.49
9.35
10.59
12.25
12.35
12.59
13.47
14.48
15.53
16.20
16.35
16.45
16.59
18.52
22.05

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
Š
X

X – jede v pracovních dnech
7 – jede v neděli
Š – jede ve dnech školního vyuč.
R – rychlík
Os – osobní vlak
A – autobus
ostatní spoje jedou denně

KADEØNICTVÍ
VILA OBORA
Dvořákovo nábřeží 170, Příbram I
(proti Uranu)

Po dohodě možno úpravy dlouhosrstých morčat

PO – PÁ
SO

PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

8.26
10.40
12.19
13.55
14.24
14.53
15.15
15.06
16.00
16.19
17.20
18.19
21.49

ROŽMITÁL P. TŘ. –
BŘEZNICE

KOMPLETNÍ ÚPRAVA PSŮ A KOČEK
VŠECH RAS
Z a m ě ř e n í n a : péči o srst, koupání, rozčesávání,
vyčesávání podsady, trimování, stříhání, čištění uší,
depilace ušních chloupků, stříhání drápků
a konečná úprava srsti

A
A
Os
A
A
A
A
Os
A
Os
A
Os
Os

8.00 – 20.00
na objednání

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
Každá 5. návštěva 10% sleva
Každá 10. návštěva 20% sleva

Katka Bartoníčková • tel. 606 253 344

BŘEZNICKÉ NOVINY
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CESTOVÁNÍ

JAKÝ HOTELOVÝ TYP JSTE, ANEB ABY VÁM LETOŠNÍ DOVOLENÁ
„SEDLA PŘÍMO NA MÍRU“
V současné době při
rozhodování o výběru dovolené mnoho lidí řeší
nejen otázku příslušné
destinace (místa pobytu
dovolené), ale snaží si
vybírat i typ hotelu, který nejlépe vyhovuje jejich
přáním a představám.
Jedním z typů jsou klubové hotely, kde zajisté najdete takzvanou „dobrovolnou animaci“, což znamená, že vás nikdo vyloženě nenutí, abyste se takových činností zúčastňovali, pokud
byste náhodou nechtěli. Dovolená v klubovém hotelu je ve skutečnosti perfektní pro každého, kdo má rád o dovolené organizovaný program a zábavu. Kromě animační her tu najdete i
nabídku všech různých sportů – od plážového volejbalu až po
šipky, od tenisu až po minigolf. Konají se také pravidelné hodiny tělocviku, večery jsou vyplněny různými show a zábavou,
takže nuda nemá po celý den nejmenší šanci.
Speciálním druhem
klubového hotelu je
„rodinný klub“ nebo
„rodinný resort“. Tento název vám zajistí alespoň dětský bazén, hřiště, miniklub s denní zábavou pro děti od tří let
a večerní minidiskotéku
pro všechny děti. Tohle
je ovšem jen velmi základní standard a mnoho hotelů typu „rodinný klub“ nabízí
mnohem více, například zmrzlinu a dětské pití zdarma, dětský all inclusive zdarma, ale často třeba i pohádkový zábavný
park s kolotočem, skútry nebo skákací hrady. Vše v ceně.
Novým trendem posledních let je kombinace prázdninových a wellness pobytů. Můžete si zarezervovat krásný čtyřhvězdičkový nebo pětihvězdičkový hotel, v němž najdete speciální lázeňskou a wellness část, v jakékoliv destinaci. Je to skvělý způsob, jak objevit novou zemi a užít si masáže a kúry, nebo
si s partnerem ve vířivce vychutnat drink piňa coladu . . . . Thalasso terapie je na předních příčkách většiny wellness, protože
je založená na slané vodě a měla by se nabízet pouze v blízkosti

moře. Plánujete-li během dovolené cestovat, abyste poznali
danou zemi, pokuste si rezervovat procedury dopředu nebo alespoň ihned po vašem příjezdu, protože zejména rána a pozdní
odpoledne jsou velice populární a často úplně zaplněná. Jinak
byste třeba museli zůstat celý den v hotelu a čekat na polední
masáž.
Důležitým faktorem
při rozhodování zda zvolit hotel s polopenzí
nebo se systémem all
inclusive je si říci, co
chcete během dovolené
dělat. Plánujete-li hodně
výletů nebo pronájem
auta a budete většinu
času mimo hotel, je pro
vás mnohem lepší objednat si pouze snídani nebo polopenzi. Pokud si ale chcete především totálně odpočinout a strávit celou dobu v hotelu, bude pro
vás výhodou, pokud nebudete muset navíc platit za každý nápoj nebo svačinu a zvolíte systém all inclusive. Součástí all inclusive jsou navíc i další položky netýkající se jídla: například
pronájem tenisových kurtů a raket, minigolf nebo stolní tenis,
půjčení šlapadel nebo čehokoliv, co hotel nabízí a za co byste
museli jinak platit navíc. I tady však pozor! Rozsah a náplň all
inclusive se může velmi podstatně lišit, při nákupu své dovolené se tedy raději vždy přesně informujte o jeho rozsahu.
Zpracovala: Jitka Štěpánová

Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz
• kvalitní nabídka letních pobytových
a poznávacích zájezdů
• slevy za včasné rezervace do 28.02.2007 nebo až 2 děti
ZCELA ZDARMA (platí pouze letištní a bezpečnostní taxy,
palivový příplatek a pojištění, vždy maximálně 2.500 Kč),
omezená kapacita míst !!!
• internetový prodej zájezdů prostřednictvím
cestovní agentury OLIVER tour

DOMICIL

s.r.o.

n a b í z í správu nemovitostí dalším
Společenstvím vlastníků v Březnici
Zajiš ujeme:
internetové bankovnictví, daňová přiznání,
podvojné účetnictví, smlouvy, revize, údržbu
společných prostor domu,vymáhání pohledávek,
SIPO, vyúčtování služeb dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.,
měsíční rekapitulaci nákladů a finančních prostředků.
Možnost předávání veškerých dokladů v Březnici.

DOMICIL s.r.o.,
nám. 17. listopadu 293, 261 01 Příbram VII
Tel. 318 620 411, 318 623 367, 731 409 503
Fax 318 620 411 • E-mail: domicil@volny.cz

• VŽDY ZA SHODNÉ CENY jako u touroperátora
(cena zájezdu je stejná u provizního prodejce
jako u organizátora zájezdu)
• odborné poradenství při výběru dovolené, doplňkové
materiály, mapy, průvodci, pojištění, rakouské dálniční
známky
• 24hodinový telefonický servis
• SMS potvrzení plánovaného odletu na Váš zájezd,
příletu do destinace, typ letadla a příslušný odbavovací
terminál (toto vše za pouhých 9 Kč),
službu zajišuje přímo LETIŠTĚ RUZYNĚ
• EXTRA TIP: VINCENT VAN GOGH BUDAPEŠŤ výstava
holandského malíře autobusem z Příbrami 09.03. 10.03.2007 vč.ubytování se snídaní + vstupné na výstavu
380 Kč kompletní cena zájezdu 1.990 Kč
… s CA OLIVER tour na to nejste sami …
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PEDIKÚRA

* PØÍSTROJOVÁ (suchá)
* KLASICKÁ

Salon AMBROZIE
VILA OBORA
Dvořákovo nábřeží 170, Příbram I

Blanka RYŠAVÁ • tel. 739 291 202

MODELÁ
Z¡ NEHT
Ù
MODELÁZ
NEHTÙ
AKRYLIK SYSTÉM (PORCELÁN)
1. návštěva 10% sleva
2. návštěva 20% sleva

Jakub DANĚK • tel. 774 522 527

ALLIANZ pojiš ovna a.s.,
o z n a m u j e přestěhování své kanceláře
z Březnice do Rožmitálu,
Na Chmelnici 602
(150 m od autobusového nádraží, na konci parkoviště,
u rybníka – směr Plzeň, vpravo)

Platby všech pojištění bez poplatku

VILA OBORA • Dvořákovo nábřeží 170, Příbram I

tel./fax: 318 665 795, 602 144 095

PO – PÁ 8.00 – 20.00
SO na objednání

Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.

Pondělí a středa

AKCE leden – únor
Pomníky, rámy, desky,
náhrobky z přírodního
kamene, výprodej skladových zásob
za velmi nízké ceny,

Bohuslav Petráň, generální reprezentent

Ceny energií stále stoupají, ale s námi ušetříte!!!

JMZET , s. r. o.
Kompletní stavební práce

KAMENICTVÍ
– POHŘEBNÍ SLUŽBA

- rekonstrukce a zateplení fasád bytových, rodinných
domů
- novostavby, rekonstrukce rodinných domů a bytových
jader
- výstavby a opravy střech, výstavby podkroví
- dodávka a montáž plastových oken
a další stavební práce

MILOSLAV VŠETEČKA

dále provádíme zemní práce a montáž pro zavlažování
fotbalových hřiš , zahrad, komerčních ploch apod.

Vám nabízí firma

Urnový hrob žula od 9 000,- Kč bez DPH
Jednohrob žula od 19 000,- Kč bez DPH
Dvojhrob žula od 29 000,- Kč bez DPH
Dále nabízíme veškeré opravy a repase (srovnávání)
hrobů, návrhy, zaměření s doporučením a nezávislé
rozpočty. Po tel. dohodě i mimo prac. dobu včetně
sobot a nedělí – mobil 605 700 288.
Při sjednání pohřbu parte zdarma na počkání
a 15% sleva na kamenické práce.
■

9 - 12 13 - 16 hod.

BŘEZNICE

■

tel. 318 682 469, mob. 605 700 288
PO – PÁ
SO

8.00 – 16.30 hod.
9.00 – 12.00 hod.

Limitují Vás finance?
Nevadí, naše společnost zajistí financování šité
na Vaši rekonstrukci nebo stavbu.

Kontakty:
Kancelář Příbram
Kancelář Blatná
Anenská ulice 349
J. P. Koubka 81
261 01 Příbram
388 01 Blatná
Tel.: +420 774 442 610, +420 774 442 609,
+420 774 442 608

info@jmzet.com • www.jmzet.com
Přijte nás navštívit a my Vám rádi poradíme.
Nebo zavolejte a my navštívíme Vás.
Od roku 2006 jsme držiteli certifikátu ISO 9001.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
■

1. 2. – 28. 2. 2007 – výstava I. Ročníku výtvarné soutěže Ludvíka Kuby
„S paletou za všemi krásami světa“

■

1. 2. – 28. 2. 2007 – autorská výstavka knih – v únoru uplyne 195 let od narození Charlese Dickense

■

Výprodej starších čísel časopisů (Burda, Praktická žena, Domov, Udělej si
sám, atd.)

■

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti MŠ – „Moje nejmilejší pohádková
postavička z knížek, které znám“

V měsíci lednu jste si v Městské knihovně a Infocentru mohli prohlédnout háčkované dečky slečny Adély
Kotápišové z Hudčic.
Její zručnost přišlo obdivovat na 250
návštěvníků.
Výstava se veřejnosti líbila a my
slečně Kotápišové přejeme hodně
trpělivosti při další tvorbě.

ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH – NOVINKY
Hana Pražáková – Dobrý den Brno – autobiografické vyprávění o životě autorčiny rodiny od šedesátých let až po současnost
Howard Fast – Případ podemletého bazénu, Případ uneseného anděla,
Případ oranžového Mauritia – kriminální příběhy
Dagmar Lánská – Z lesa i ze zahrady – zkušená autorka kuchařek nám dává
návod, jak zužitkovat ovoce a zeleninu, kterou pěstujeme na zahrádkách

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NA ZŠ
■

6. 2. 2007 – KBP pro žáky 2. tříd ZŠ

■

Tematická výstavka knih – masopust

■

Víte co je masopust?

■

Rej masopustních masek na ledě (akce se uskuteční pouze za příznivého
počasí)
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STAROBŘEZNICKÉ
MINIATURKY
V prosinci loňského roku vydal a sestavil březnický rodák Josef Benda Starobřeznické miniaturky. Tyto miniaturky od Ludvíka Fürsta vycházely
v sešitcích Březnický kulturní přehled
v letech 1966 až 1975. V úvodu najdete
tato slova, cituji: „Zkuste tedy i dnes se
Starobřeznickými miniaturkami nahlédnout do věků, kdy Březničtí ještě neměli
ustálená příjmení, uřezávali zlodějům
uši, na zámku pěstovali cibuli a chránili
se před hladomorem motlitbou či kouzelnými lektvary. Protože někdy se i miniaturkou dají vylíčit velké věci“.
Na 218 stranách si přečtete historické
zajímavosti, které se vážou nejen k Březnici samé, ale také k blízkému i vzdálenějšímu okolí. V knize je použito kreseb
Ludvíka Kuby, Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Anny Seguensové a Mikoláše
Alše. Závěr tvoří shrnutí celého Fürstova
plodného života z autorského pera Miloslava Volfa. Vydání této knihy je jistě záslužný čin a doufejme, že si najde hodně
čtenářů. Určitě by neměla chybět v žádné březnické domácnosti. Jen škoda, že
kniha vyšla v brožovaném vydání, ale
vzhledem k tomu, že ji pan Benda vydal
vlastním nákladem, nelze mu to mít za
zlé. Touto cestou chceme také panu Bendovi poděkovat. Městské knihovně věnoval 2 výtisky knihy zdarma. Starobřeznické miniaturky spolu s dalšími tituly
si můžete zakoupit v Městské knihovně
a Infocentru.
Za Městskou knihovnu a Infocentrum
Petra Bartoníčková

GRAFFOVO KVARTETO
Graffovo kvarteto vzniklo v roce
1997 na brněnské konzervatoři ve třídě
Miloše Vacka, primária Janáčkova kvarteta. Za necelé dva roky získalo titul laureáta (2. cena) na mezinárodní interpretační soutěži smyčcových kvartet Beethovenův Hradec 1999. V roce 2003 Graffovo
kvarteto zvítězilo na mezinárodní soutěži komorních souborů ACT v Londýně a
v roce 2005 na mezinárodní soutěži
„Verfemte Musik“ v severoněmeckém
Schwerinu.
Za interpretaci kvartetů Leoše Janáčka
soubor obdržel dvakrát zvláštní cenu Nadace Leoše Janáčka (2001, 2003) a v roce
2005 byl oceněn zvláštní cenou francouzské asociace „Forum Voix Etouffés“.
Kvarteto pravidelně konzultuje s Prof.
Adolfem Sýkorou (Janáčkovo kvarteto).
Soubor se zúčastnil také několika mezinárodních kurzů, kde měl příležitost pracovat s předními světovými osobnostmi. Na
mezinárodních kvartetních kurzech v Reichenau (Rakousko) např. Günter Pichler
(Alban Berg Quartett, Vídeň), Norbert
Brainin a Siegmund Nissel (Amadeus
Quartett, Londýn), László Mezö (Bartók
Quartett, Budapeš). V červenci roku 2002

se kvarteto zúčastnilo mistrovských kurzů
pod vedením prof. Milana Škampy (Smetanovo kvarteto, Praha) v Nizozemském
Kerkrade. V únoru 2006 se souboru dostalo cti pracovat pod vedením profesora Jerry Hornera (člena slavného amerického
Fine Arts Quartett).
Soubor každoročně účinkuje na desítkách koncertů v celé řadě měst České republiky, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Francie,
Velká Británie) a na mnoha hudebních
festivalech (např. Janáček a Luhačovice,
Mezinárodní hudební festival Moravský
podzim, Mezinárodní festival komorní
hudby – Orlando festival v Nizozemí).
Od roku 2005 je zařazen na prestižní
Listinu mladých umělců ČHF. V koncertní sezóně 2006/2007 získal soubor pozvání na velké koncertní turné po USA,
kde se má představit americkému publiku v celé řadě prestižních koncertních
sálů, například v atlantské Spivey Hall.
Kvarteto spolupracuje také s mnoha
renomovanými umělci, například s Igorem Ardaševem (klavír), japonskou klavíristkou Michiko Otaki atd. Soubor nahrává pro Český rozhlas a na CD.

Koncert Graffova kvarteta proběhne 6. 2.
2007 v Reprezentačním sále MěÚ.
Repertoár Graffova kvarteta zahrnuje
skladby všech stylových období od klasicismu až po soudobou tvorbu, s důrazem
na české autory. Od roku 2005 připravuje soubor také několik hudebně-dramatických programů ve spolupráci s předními českými herci Alfredem Strejčkem
a Jitkou Molavcovou.
Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

4. 2. neděle v 18 hodin

HEZKÉ CHVILKY
BEZ ZÁRUKY
Česká hořká komedie o tom, jak si nelze dělat
iluze… Příběh se skládá z jednotlivých epizod
vycházejících ze skutečných událostí. A tak si
každý divák najde někoho, kdo mu bude důvěrně známý…
Vstupné 42 Kč

Q

108 minut

Přístupno

Q

7. 2. středa v 18 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE:
TOKIJSKÁ JÍZDA
„V rychlosti je krása…“ Třetí část úspěšné volné
série o adrenalinovém automobilovém závodění,
které se tentokráte odehrává v Japonsku…
Vstupné 42 Kč

Q

104 minut

2/2007

KULTURA

1. 2. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice
KD – salónek 16 hod.
6. 2. BHV – Zahájení 37. koncertní sezóny 2007
GRAFFOVO KVARTETO
Koncert komorního souboru
klasického složení
Reprezentační sál MěÚ
19 hod.
8. 2. ZÁJEZD DO HUDEBNÍHO
DIVADLA KARLÍN
PRODUCENTI
Náměstí – 16.30 hodin

9. 2. PLES SOŠ, VOŠ Březnice
KD – 20 hodin
15. 2. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD – salónek

VÝSTAVY
1. 2. – 28. 2.
Výstava I. ročníku výtvarné soutěže
Ludvíka Kuby
„S paletou za všemi krásami světa“
Prostory Městské knihovny a Infocentra

Doporučeno od 15 let

Q

11. 2. neděle v 18 hodin

GARFIELD 2

V sobotu 3. února 2007 od 20.00 hodin

„Jeho královská výsost je zpět…“ Kočičí hrdina
má opět starosti – Garfieldovi se nelíbí, že se
jeho pán hodlá oženit…
Vstupné 34 Kč

Q

81 minut

se v sále Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem bude konat

PLES FANCLUBU

Přístupno

Q

14. 2. středa v 18 hodin

ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY

M A R TA
České drama o lásce, životě a smrti.
O vůli přežít a o schopnosti porozumění mezi
lidmi, kterým pro to scházejí předpoklady…
Vstupné 34 Kč

Q

77 minut

K tanci a poslechu budou zvesela vyhrávat dvě kapely, oblíbená ROŽMITÁLSKÁ
VENKOVANKA a TOULAVÁ KAPELA Josefa Janouška

Doporučeno od 12 let

Q

Uvidíte předtančení taneční skupiny BLACK ANGELS pod vedením Martiny Dobešové

18. 2. neděle v 18 hodin

ĎÁBEL NOSÍ PRADU

Je pro Vás připravena BOHATÁ TOMBOLA - vyhrává každý! • Vstupné 90 Kč

Americká komedie s Meryl Streepovou, hrající zápornou postavu ábelsky despotické, sebestředné
šéfredaktorky vlivného módního časopisu.
„Džob, pro který by miliony žen zabíjely…“

Pořadatel: Fanclub Rožmitálské Venkovanky, Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42

Q

110 minut

Q

Doporučeno od 12 let

21. 2. středa v 18 hodin
Americký akční policejní thriller.
„Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony…“
Q

133 minut

Q

Vás srdečně zvou na první koncert 37. koncertní sezóny 2007

Doporučeno od 15 let

25. 2. neděle v 18 hodin

ZÍTRA

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY

NEHRAJEME

„Rádio, jak jste ho nikdy neviděli…“ Americká
hudební komedie, ve které herecky a hudebně
excelují Garrison Keillor, Meryl Streepová, Kevin Kline, Woody Harrelson…
Vstupné 39 Kč

Q

103 minut

Q

Koncert komorního souboru klasického složení

Doporučeno od 12 let

GRAFFOVO
KVARTETO

28. 2. středa v 18 hodin

SKY FIGHTERS:
AKCE V OBLACÍCH
Francouzský akční thriller. „Zapomeňte na Top
Gun. Nastupují Sky Fighters!!! Fascinující letecká akrobacie…“ Scény ve vzduchu jsou natáčeny
klasickými postupy bez počítačových efektů
a tak je výsledkem atraktivní podívaná, kde nechybí napětí, stateční muži, pěkné ženy a letecká akrobacie…
Vstupné 40 Kč

Q

102 minut

Q

D

Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond

MIAMI VICE
Vstupné 44 Kč

E

Štěpán Graffe – I. housle
Lukáš Bednařík – II. housle
Lukáš Cybulski – viola
Michal Hreňo – violoncello

Přístupno

Dětské představení:
7. 2. v 9 hodin FERDA MRAVENEC
Připravujeme: ILUZIONISTA, ASTERIX
A VIKINGOVÉ, OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE, PRAVIDLA LŽI…

6. února 2007 v 19 hodin ❦ Reprezentační sál MěÚ
D

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.

Vstupné 50 a 30 Kč ❦ Bližší informace na tel. 318 682 153 – p. Tuháčková.

E

Vstupné 40 Kč

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 3 vyjde 27. 2. 2007 – uzávěrka
je 16. 2. 2007 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
Redakční rada ve spolupráci s MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

