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Vážení občané,
❆
za necelý měsíc zasednete k prostřeným štědrovečerním stolům a budete prožívat
❅
v kruhu svých nejbližších chvíle klidu a pohody.
❄
Ráda bych Vám i Vašim blízkým popřála nádherné Vánoce, zdraví, štěstí a radost
❆
v příštím roce. Prožijte letošní svátky tím nejkrásnějším způsobem.
❅
Jana Krajmerová, starostka
❄
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PODĚKOVÁNÍ
V neděli 2. prosince opět proběhne na březnickém Náměstí zahájení Adventu. Zdá se, že tradice darování vánočních stromů
pro tuto slavnostní příležitost bude pokračovat. Letos přišlo
na radnici více žádostí, takže si město může vybírat. Děkujeme
všem, kteří stromek nabídli.

Z JEDNÁNÍ BŘEZNICKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Březnické zastupitelstvo má za sebou již čtvrtinu volebního
období. Téměř stoprocentní účast na veřejných zasedáních
svědčí o tom, že všichni berou funkci vážně. V prvním volebním roce se zastupitelé zaměřili na koncepční řešení některých
problémů, s nimiž se potýkali už minulí členové. Například
zásady prodeje pozemků určují cenu, za kterou jsou v dané lokalitě parcely nabízeny. Občané si tak mohou před podáním
žádosti na radnici zjistit, zda na koupi mají dost peněz.
Další dokument, strategický plán města, který je v současné
době zpracováván, řeší rozvoj Březnice i jejích částí v dlouhodobějším horizontu.
V akčním plánu potom budou zahrnuty akce, jež se mají
uskutečnit v daném roce. Jejich realizace bude záležet na tom,
zda zbudou peníze v městské pokladně nebo jestli městu přijdou dotace.

ŠKOLKA JAKO NOVÁ
V srpnu začaly rozsáhlé úpravy druhé mateřské školy. Firma
Šindler měla před sebou obtížný úkol. Přestavět původní kuchyni tak, aby vznikl stravovací prostor včetně zázemí odpoví-

Foto Petra Ottová

dající současným požadavkům. Navíc bylo třeba ještě vybudovat novou třídu pro sedm a dvacet dětí.
Součástí rekonstrukce jsou i nové vnější i vnitřní rozvody
vody, kanalizace a elektroinstalace. Počasí moc stavbařům nepřálo. Časté deště a listopadové sněžení hodně ztěžovalo práci.
Přesto díky maximálnímu
úsilí
všech, kteří na školce pracovali, pokračovala stavba podle schváleného harmonogramu. Původní záměr, že by
se děti do nových
prostor vrátily již
v prosinci, ale muFoto Petra Ottová
sel být přehodnocený. Také v ostatních třídách totiž probíhaly alespoň částečné
úpravy a všechno se v termínu nestačí uklidit a vybavit novým
nábytkem.
Poděkování patří řediteli základní školy, který dovolil, aby děti
do konce roku využívaly prostory ve škole. I rodiče byli vstřícní
a souhlasili, že své potomky přivedou do školky až v lednu.
Stavební úpravy druhé mateřské školy se staly prioritou
města na letošní rok. Schválením úvěru a získáním peněz
z prodeje pozemků ovšem vznikla rezerva na základním účtu
města. Realizovat se proto mohly i jiné, zatím neuskutečněné
menší akce.
Na listopadovém zasedání zastupitelé schválili šesté rozpočtové opatření, které řešilo například koupi další myčky do kuchyně základní školy. Měla fungovat již v loňském roce, ale nezbylo na ni.
Také do budovy polikliniky přijde investice v částce zhruba
sto sedmdesát tisíc. Už třetí rok leží na radnici žádost o instalaci nových vstupních dveří. Důvodů k výměně současných je několik. Původní jsou staré, netěsní a samy se otevírají. Tak dochází
k nemalým únikům tepla. Problém nastává i při převozu nemobilních pacientů, průjezdu kočárků a podobně. Dveře se musí
různě přidržovat, přičemž hrozí zranění pacientů i personálu.
O dvě stě tisíc korun byl navýšený rozpočet 2. mateřské školy. Firma Bierhanzl Group věnovala na konci loňského roku
městu finanční dar sto tisíc korun. Stejnou částku podle smlouvy přidalo i město. Za tyto prostředky se koupí nábytek do šaten i vybavení do nově postavené třídy.
(pokračování na str. 2)
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OPĚT POZEMKY A PARCELY
Zastupitelé odsouhlasili koupi pozemku od Pozemkového fondu České republiky. Celkem 6 357 metrů čtverečních se nachází v průmyslové zóně a parcela navazuje na městskou půdu vedle silážních jam. Koupě již byla
schválená v říjnu loňského roku, ale město nevědělo přesnou částku. Tu specifikuje až smlouva – dvacet dva korun za metr čtvereční – celkem sto čtyřicet tisíc korun.
Získání pozemku za čtvrtinovou částku, než se v současné době v Březnici prodává, je pro město výhodné.
Prospěšný bude i převod dvou parcel o výměře 514
a 76 metrů čtverečních od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Protože jde o místní komunikace, může je město získat bezúplatně. Samozřejmě, že
všichni zastupitelé s převedením souhlasili.

DALŠÍ ŽÁDOST O DOTACE
Dotační peníze v současné době tvoří významnou část
rozpočtů měst, které tak mohou zhodnocovat a opravovat svůj majetek. Tyto příležitosti využívá i Březnice.
Radnice opět podala žádost o grant z Fondu sportu
a volného času Středočeského kraje. Pokud v příštím roce
uspěje, mohla by pokračovat oprava stadionu – konkrétně
sociálního zařízení i zázemí pro sportovce na tribuně.
Také Ministerstvo obrany poskytuje dotace, například
na zabezpečení péče o válečné hroby. I ty by se Březnici
hodily. Oprava pomníku a třinácti hrobů na místním
hřbitově přijde dle cenové nabídky zhruba na sto padesát tisíc korun. I v tomto případě zastupitelé schválili
zpracování žádosti o dotaci. Při kladném rozhodnutí
můžeme získat až osmdesát procent státních peněz.

VODA BUDE DRAŽŠÍ
Příští rok bude pro většinu rodin náročnější, než předešlá léta. Dražší náklady na život se odrazí v rodinných
rozpočtech.
I zastupitelé museli přistoupit k nepopulárnímu opatření - zvýšení vodného a stočného. Vyšší daň z přidané
hodnoty i vnější vstupy výroby je vedly k tomu, že
schválili cenu vody ve výši 61,05 korun. Vodné činí
37,37 korun a stočné 23,68 korun.
Z této sumy sice zůstane městu tři sta tisíc korun na
opravy, ale peněz by bylo třeba mnohokrát více.
Už zpracované projekty na vybudování kanalizace
v Martinicích a v průmyslové zóně i nedávná žádost
občanů Boru o vybudování vodovodní a kanalizační sítě
si žádají investici několik desítek milionů.

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI ODHALILI
TRESTNÝ ČIN
V noci z 23. na 24. října 2007 byly v obci Chrást zcizeny téměř všechny poklopy na kanálech. Kromě obecného ohrožení
vznikla obci škoda za cca 26.000,- Kč. V předešlých dnech se
ztratily kanálové poklopy ve Voltuši, Rožmitále pod Třemšínem, Pňovicích a ve Třebsku.
Strážníci M. Nusl a D. Naxerová šetřením zjistili, kam se
poklopy poděly a odhalili i viníka. Případ byl dále předán PČR
k trestnímu stíhání pana J. z Milína.
Městská policie

Rok 2007 se nenávratně blíží ke svému konci
a pro každého z nás je v novém roce jistě nejdůležitější
osobní život – rodina, zdraví, štěstí, přátelé, zaměstnání.

Přejeme touto cestou všem našim spoluobčanům, aby jim v nastávajícím roce
nechyběl tolik potřebný optimismus,
tolerance a vzájemné porozumění.
Za MO ČSSD Jiří Štěrba a Stanislav Bartoníček

■

BEZ KOMENTÁŘE

■

NOVÝ DŮM PRO SENIORY?
Na začátku října navštívil město zástupce akciové společnosti Senior park. Ta byla založená v roce 2006 a jejím cílem je
vybudovat v České republice sí bezbariérových obytných komplexů. Projekt penzionu je navržen jako přízemní obdélníková
budova s dvaceti byty, které tvoří převážně dvě místnosti
a kuchyňský kout. První z naplánovaných staveb je už dokončována v obci Luštěnice u Mladé Boleslavi.
Vzhledem k tomu, že zástupce společnosti projevil zájem
realizovat podobný dům i v Březnici, rozhodovali zastupitelé,
zda Senior park ve městě chtějí a kde by mohl stát. Vytipovali
místo na Drahenické nad obytným domem a se záměrem stavby souhlasili. O dalších jednáních vás budu informovat.
Jana Krajmerová, starostka

Foto Petra Ottová
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INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU
Jedno ze zákonných ustanovení ukládá kontrolnímu výboru
i kontrolu dodržování právních předpisů obecním úřadem na
úseku samostatné působnosti. Na kontrolní výbor bylo za uplynulé období adresováno jedno podání, které po prošetření výbor odložil jako neopodstatněné. V pracovní náplni KV je i průběžná kontrola plnění usnesení zastupitelstva i městské rady.
Členové našeho výboru se ale nezabývají jen kontrolní činností. Předkládají zastupitelům i různé návrhy plynoucí z potřeb města k následnému projednání. Například na základě
návrhu kontrolního výboru, který na svém jednání následně
podpořil i finanční výbor, zastupitelé ustanovili na svém červnovém jednání pracovní skupinu, kterou pověřili dvěma úkoly.
Do srpnového jednání ZM předložit k projednání zpracované
„Zásady prodeje pozemků“. Druhým úkolem je rozpracování
priorit rozvoje města do roku 2010 s výhledem na další období.
Pracovní skupinu zastupitelé schválili ve složení pan Kovář,
Štěrba, PhDr. Kozlík, Čížek, Fořt a pan Pinkava. Tito zastupitelé na svých jednáních ve spolupráci s vedoucími OSM a FO
města rozpracovali a projednali různé varianty řešení. Výsled-

kem této práce byl zpracovaný návrh zásad prodeje pozemků
včetně určení městských lokalit, které po projednání zastupitelé odsouhlasili. Dnes již můžeme konstatovat, že i naše město má stanoveny transparentní podmínky prodeje pozemků.
Město je zvláštní organismus, jehož hlavním úkolem je vytvářet prostředí pro co nejpříjemnější život a prostor pro co
nejsvobodnější rozvoj aktivit jeho občanů. Městské zastupitelstvo je pak koordinátorem a hospodářem. Jeho úlohou je zvelebovat, zhodnocovat a rozšiřovat svěřený majetek, ale hlavně řídit město tak, aby se v něm občané cítili bezpečně, svobodně a
spokojeně. U příležitosti blížících se vánočních svátků si přejme, aby se nám společně podařil tento základní princip samosprávy zcela naplnit.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí i osobních úspěchů v novém roce
Vám přejí
Jiří Štěrba, Stanislav Bartoníček, Ing. Ladislav Hovorka,
Michal Havlišta a Ing. Jiří Stehlík.

ZPRAVODAJ PRO ČLENY ZO SPCCH V BŘEZNICI – JARO - PODZIM 2007
Vážení členové,
po roce seznamujeme své členy prostřednictvím letáku s činností výboru, informujeme
o prospěšných aktivitách členů ZO od jara
do podzimu, připravujeme plán činnosti na
rok 2008. Výbor ZO SPCCH pracuje ve stejném složení jako loni, pouze od června vede
kroniku paní Jana Štefanová. Pokud máte
nějaké připomínky, konkrétní dotazy, požadavky či nové náměty, obracejte se i nadále
na členy výboru a důvěrníky ZO.
Výborové schůze jsou každé druhé úterý
v měsíci, členské schůze: 17. dubna 2007 (sešlo se 208 členů, z toho 8 hostů) a 18. října
2007 od 14.30 v Kulturním domě.
Právní poradna je zrušena.
Členské příspěvky
Členská schůze v dubnu 2007 potvrdila
členské příspěvky ve výši 40,- Kč.
Členská základna
K 1. lednu 2007 měla organizace 387 platných členů. Od začátku roku do konce září
bylo přijato 7 nových členů, (Pavel Mázdra,
Josef Mázdra, Jaroslava Havelková, Marie
Lišková, Marie Tesková, Marie Suchopárová a František Haník), vystoupilo 5 členů,(Františka Králová, Karel Ježek, Ing.
Jaromír Matula, Růžena Sedláková a Milena Valešová), jinam přestoupili 2 členové,
(Růžena Jarošová, Vladimír Suda), zemřelo
11 členů, (Marta Cvrková, Jiří Kroupa, Růžena Zdychyncová, Bohumil Šimůnek, Marie
Šatavová, Jaroslav Janeček, Emílie Kindlmanová, Štefan Šimůn, Adolf Janoušek,
Zdeněk Fiřtík a Jaroslav Baborský).
Kulturní činnost
Divadla
Zimní měsíce jsou ideální pro návštěvu divadel a jiných kulturních zařízení.
15. ledna navštívili někteří členové Divadlo
A. Dvořáka v Příbrami. Shlédli představení
Romance pro křídlovku. Hostovali s ním
herci Východočeského divadla z Pardubic.
26. ledna jsme si vyjeli do našeho oblíbeného Velkého divadla v Plzni na představení
Divoká kachna.
4. května dostala naše ZO od MěKZ slevu
na vstupenky na koncert Staropražské kapely Šmrnc. 22 členů si poslechlo písničky

z filmů pro pamětníky, retro melodie a písně
ze staré Prahy.
3. června jsme jeli opět do Plzně na klasické
baletní představní Labutí jezero. Pohádka
o hodné princezně Odettě, kterou zaklel zlý čaroděj Rudovous do labutě a o zamilovaném
princi nás opět dojala. Balet navštívilo 40 osob.
Poznávací zájezdy a jiné akce
Individuální návštěva členů ZO byla v březnu na akci Heligonky v Milíně a 26. března
v Příbramském divadle na veřejných nahrávkách pro seniory.
19. dubna jelo 42 lidí na velký poznávací zájezd do Prahy. Naším cílem byl Mořský svět,
Loreta a Žižkovská věž. Z krásy, kterou nabízí
podmořský život, jsme načerpali mnoho pozitivní energie. Loreta je od 17. století poutním
místem, kde se dobře rozjímá a odpočívá.
Nakonec jsme navštívili věž televizního vysílače
na Žižkově. Věž má unikátní konstrukční řešení. Rychlovýtah nás vyvezl do vyhlídkové kabiny, počasí nám přálo a viditelnost byla téměř
do 100 km. Spokojeni jsme odjížděli domů. Stejný počet lidí, tedy 42, jel 17. května na Hobby
do Českých Budějovic. A žijí nákupy!
23. června jelo 31 členů do Prahy na 11. mezinárodní festival české a moravské dechovky
Hraj kapelo hraj. Dechové hudby hrály
u Křižíkovy fontány. Krásný zážitek.
Dne 19. července jsme pořádali zájezd na trase Vrchotovy Janovice - Český Šternberk Jemniště. Celkem jelo 24 členů. 25. září cestovalo 37 lidí na poznávací zájezd na Chodsko.
Návštěvy divadel a poznávací zájezdy byly
členy ZO hodnoceny kladně, přinesly nám
radost, spoustu zážitků a úsměv na tváři.
Někdy jsou problémy s obsazováním autobusů, kdy se nedostaví nebo včas neodhlásí
přihlášení jedinci.
Rekondiční pobyty SPCCH
29. 5. - 5. 6. Kamenický Šenov
(5 členů)
23. 6. - 30. 6. Rokytnice, Roxana (9 členů)
1. 8. - 8. 8. Jilemnice
(8 členů)
9. 9. - 16. 9. Štikov u Nové Paky (14 členů)
STP
8. 9. - 18. 9. Soběšice u Sušice
(4 členové)
Všechny rekondiční pobyty se líbily, naši členové
byli spokojeni s ubytováním a vybavením. Věříme, že se rekondice budou konat i v příštím roce.

O připravovaných rekondicích na rok 2008
jste byli informováni na říjnové členské schůzi a později pak ve vývěsní skříňce na domečku. Závazné přihlášky pak budou při jarní
členské schůzi v dubnu 2008.
Sociální péče
Informace o dávkách sociální péče získáte
především od pracovnic sociálního odboru
při MěÚ v Březnici. Budeme vás též informovat o novinkách.
Pochvala
Děkujeme paní Julii Placákové za přípravu
a organizaci kulturních akcí a zájezdů pro
naše členy.
V domečku se během srpna prováděla výměna dveří, oprava omítky a malování. Děkujeme členkám výboru za stěhování nábytku,
malování a úklid v domečku po úpravách.
Mrzí nás
Od prosince 2006, kdy jsme zjistili možnost
bezplatného zapojení přístrojů na tísňové
volání Život 90 pro potřebné občany našeho
města, jsme do dnešního dne nemohli zajistit
tuto sociální službu. Nepovedlo se nám totiž
zajistit nutné uložení klíčů od domů a bytů
žadatelů u organizace, která by působila ve
městě po celých 24 hodin denně. Proběhla
řada jednání s MěÚ v Březnici, Policií ČR,
Domovem důchodců, všechna jednání byla
bezvýsledná. V současné době je sepsáno
8 žádostí, které nejsme schopni uspokojit.
Přejeme všem členům krásné prožití
Vánoc a v příštím roce hlavně zdraví.
Za ZO SPCCH zpracovala
a zapsala Jana Štefanová
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
PROSINEC
1. 12. 1915

vyhořely dva domy v Lokšanech

2. 12. 1993

vzpomínkový večer k 100. výročí narození malíře Bohumila Ullrycha (narozen 12. 12. 1893 ve Velkém Boru)

3. 12. 1987

pořad v systému MaK pro děti ZŠ – Proč pláčeš muchomůrko

5. 12. 1940

zemřel virtuos Jan Kubelík

7. 12. 1903

přijela do Březnice divadelní společnost Terezie Postlové

9. 12. 1985

recitál Petra Spáleného a skupiny APOLLO

14. 12. 1977

komorní koncert z cyklu BHV – účinkuje SYMPOSIUM MUSICUM

16. 12. 1978

turistická akce „Blatenské rybníky“

18. 12. 1925

vznikl požár na zámku, od komína se vzňaly trámy nad jídelnou,
oheň byl včas uhašen

18. 12. 1970

nově otevřena prodejna Jednoty v ulici L. Kuby

22. 12. 1961

začal provoz ústředny rozhlasu po drátě

28. 12. 1974

zahájil podnik Průmstav výstavbu blokové kotelny u Sokolovny

30. 12. 1915

operní kvarteto ND Praha uspořádalo v Březnici koncert, výnos koncertu byl věnován Pomocnému výboru Červeného kříže

31. 12. 1949

po stoleté činnosti byl zrušen v našem městě Berní úřad

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst, Březnický zpravodaj
Zpracovaly Kateřina Štěrbová,
Martina Brettlová

PROSINCOVÉ
PRANOSTIKY
4. prosince – O svaté Barboře ležívá
sníh na dvoře.
4. prosince – Svatá Barborka táhne
sáně ze dvorka.
6. prosince – O svatém Mikuláši často
snížek práší.
13. prosince – Svatá Lucie ukazuje
svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
16. prosince – Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
24. prosince – Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25. prosince – Mráz na Boží narození zima se udrží bez proměny.
26. prosince – Na svatého Štěpána,
každý se má za pána.
26. prosince – Když na Štěpána silný
vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
Jaká Barbora, Jitka a Mikuláš, takový
celý advent máš.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu
již kraluje.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE • VI.
Lidská jména jsou zřejmě tak stará jako lidstvo samo. Lidé se potřebovali navzájem
nějak oslovovat a oslovený samozřejmě musel na zavolání slyšet. Jméno si každý nese
s sebou celým životem. Některá jména jsou oblíbená, jiná méně a také podléhají módě.
V měsíci prosinci slaví své jmeniny například:
Barbora 4. prosince – Barbora nebo
také Barbara či ruská Varvara je jméno
řeckého původu odvozené od slova barbaros, tedy barbarka nebo mírněji cizinka. V původním významu se jednalo
o breptu či brblu, tedy cizí ženu, jejíž
řeči Řekové nerozuměli. Svatá Barbora
je patronkou horníků, dělostřelců, kovářů, tesařů, zedníků, ale i dalších profesí.
Na svátek svaté Barbory se řežou třešňové větvičky – barborky, které pak podle
lidové tradice na Vánoce rozkvetou.
Mikuláš 6. prosince – Je jméno odvozené od řeckého Nikolaós, což se vykládá
jako vítězný v lidu, či vítězství lidu. Příbuzný význam mají i Nikodém, Viktor,
Vítězslav a Nikita. Německá podoba tohoto jména je Nikolaus, zkrácené Klaus,
anglická Nicholas, zkrácenou je Nick,
francouzská Nicolas, italská Niccolo,
dánská Niels, ruská Nikolaj, polská Mikolaj.
Lucie 13. prosince – Jedná se o ženský protějšek jmen Lucius a Lucián, tedy
jméno odvozené od slova lux, tedy světlo
a znamená světlá, zářivá. Zastaralou podobou toho jména je Lucián.

Dagmar 20. prosince – Jde o jméno
severského původu, které bývá překládáno jako složenina staroskandinávských
slov dagr a mar, tedy slavný den, denní
hvězda či jitřenka. Dagmar je odvozená
od dánského slova dagmö, což prý znamená denní pana či ranní záře, čímž
jsme samozřejmě zase u jitřenky. Někteří jazykovědci považují toto jméno
za zvukovou obdobu slovanské Drahomíry.
Adam 24. prosince – Toto jméno pochází od samotného Boha, ale kde se vůbec vzalo se už nedozvíme. Kdybychom
však pátrali, co vlastně jméno Adam znamená, skončili bychom u starohebrejského výrazu hádám, což znamená prs, hlínu nebo zem. Jméno Adam můžeme přeložit jako člověk z hlíny.
Eva 24. prosince – Podobně jako předchozí Adam pochází toto jméno od samotného Boha. Je odvozeno z hebrejského havváh znamenajícího živá. Zpravidla
se překládá jako životodárná či matka
života a nejspíše to souvisí s kulty plodnosti, oslavujícími ženu jako dárkyni
a udržovatelku života.

Eva Ďurčová

Štěpán 26. prosince – Štěpán je jméno řeckého původu odvozené od Stephanos a znamená věnec. V přeneseném významu pak ověnčený, věncem korunovaný, vítěz. Slovenská podoba Štěpána je
Štefan, anglická Stephen, německá Stefan, francouzská Étienne.
Připravily Kateřina Štěrbová
a Martina Brettlová
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DESET LET OD ÚMRTÍ EMILA FREIE
Bývalý kastelán březnického zámku, dobrý člověk a přítel, výtvarník a kulturní
pracovník Emil Frei, již deset roků není mezi námi. Dovolte několik vzpomínek.
Emil Frei se narodil 14. června 1930
v Lysé nad Makytou. I když se narodil na
Slovensku, oba rodiče byli Češi. Po absolvování reálného gymnasia studoval na
Pedagogické fakultě University Karlovy
v Praze. Tam se teprve projevil jeho talent a dostal tam vynikající kreslířské
základy od Cyrila Boudy. Jeho spolužákem byl i Zdeněk Svěrák a další, dnes
uznávaní malíři. Po šesti semestrech
však z fakulty odešel a vystřídal řadu
zaměstnání. Velice rád vzpomínal na
práci v konstrukční kanceláři Aera Vodochody. V Březnici byl nejprve kastelánem
na státním zámku, po r. 1968 dělníkem
na stejném pracovišti. Do důchodu odešel z místa vrátného v bývalé Zbrojovce.
Celý život jej doprovázel úzký vztah k
výtvarnému umění a vážné hudbě, aktivně se účastnil kulturního života, ale
i sám se zájmově věnoval malování. Byl
vynikajícím kreslířem prchavých okamžiků. Nejlepší práce jsou z jeho raného
období, kdy se věnoval průmyslové kraji-

ně, cirkusovým výjevům a portrétu své
ženy. Vynikající byl v kresbě tuší a kolorované kresbě. Své trvalé kouzlo mají
i pastely z Březnice. Necítil potřebu svoje práce vystavovat, spíše je tajil a ukázal
až po mnoha letech. Přece však mu stačili přátelé za jeho života uspořádat výstavu na březnickém zámku. Pozval nás na
ní vlastní osobitou pozvánkou.
Jeho práce z Březnice jsou trvale vystaveny v budově Střední odborné školy
v Březnici. Málokdo si dnes všimne,
že např. gratulace k životnímu jubileu,
které posílá MěÚ v Březnici a jinde uveřejňované březnické obrázky, jsou jeho
dílem.
Po odchodu do důchodu se Freiovi odstěhovali z Březnice do Sedlčan, kde začíná jeho další, bohužel jen krátké poslední umělecké působení jako malíře
krajiny. Maloval v Líchovech, Dublovicích a Sedlčanech. Také mu tam uspořádali několik výstav, které byly hojně navštíveny a měly ohlas v místním tisku.

POST SKRIPTUM (dodatečně)
Ve svém předcházejícím příspěvku věnovaném publikacím Městské obrazárny v Březnici (BN 11/2007) jsem
napsal, že v nich není uvedeno jméno té osoby, která se
o jejich vydání zasloužila. Ukázalo se, že dík za ně patří
tehdejší pracovnici Městské obrazárny v Březnici paní
Marii Bílé. Škoda, že již není mezi námi.
MUDr. Jiří Beran

Zemřel 14. 12. 1997, posledním místem
jeho odpočinku je hřbitov u kostela Cirkvička v Sedlčanech. Jeho žena Jiřinka
žije v domově důchodců tamtéž.
Emil Frei zůstává i po deseti letech
s námi, při procházkách Březnicí a hlavně v zámeckých interiérech, kde byl neodolatelným průvodcem a společníkem.
Čest jeho památce!
Žákovi

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „BOZEŇ“
přeje čtenářům Březnických novin, spoluobčanům,
březnickým rodákům
a všem přátelům města Březnice
nejen krásný zážitek vánoční pohody,
ale také co nejvíce zdaru v novém roce.

ČTENÍ PRO DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY • IV.
Jsou tu opět dlouhé zimní večery
a k nim se hodí něco si přečíst. Stejně
jako v letech předcházejících (Čtení pro
dlouhé zimní večery I/2004, II/2006
a III/2007) dovoluji si čtenáře Březnických novin upozornit na letošní XIV. svazek sborníku Podbrdsko (vydal SOA
v Praze – Státní okresní archiv Příbram
a Hornické muzeum Příbram).
Sborník má letos široký časový záběr
od středověku až téměř po současnost.
Dílem vskutku fundovaným je obsáhlá sta Věry Smolové: Benediktinské proboštství na Teslíně, která se váže k letošní výstavě věnované témuž tématu ve
Stáním okresním archivu v Příbrami.
Proboštství vzniklo v první polovině
14. století a místo se tehdy jmenovalo
Baštín. Existence zdejšího proboštství
nebyla dlouhá a ukončilo ji tažení husitů
na Plzeň v roce 1421. Možná byl tomuto
konci přítomen i sám vojevůdce Žižka.

Je pochopitelné, že do dnešních časů
toho na místě samém zbylo málo. Jisto
je, že Teslíny mají své zvláštní kouzlo a
dovedou návštěvníka oslovit v každé roční době. Jsou zde drsnější klimatické
podmínky, které přispívají ke zvláštní
působivosti této lokality. O tom však již
přísně vědecká práce PhDr. Věry Smolové nepojednává, nicméně některé pasáže
jsou psány tak sugestivně, že čtenář si na
Teslínech může někdejší benediktiny
představit jako živé.
Doby nedávno minulé se dotýká sta
Františka Bártíka: Budování táborů pro
nesvobodné pracovní síly v místech produkce uranové rudy na území České republiky. Nesvobodnou pracovní sílou se
myslí osoby ve výkonu trestu (např. političtí vězňové), ale také váleční zajatci
a další. V tzv. uranových táborech pracovali od roku 1940 nejprve váleční zajatci
(francouzští a sovětští, kteří těžili ura-

novou rudu pro Velkoněmeckou říši
v letech 1940 – 1945, v letech 1946 –
1950 pak němečtí váleční zajatci, kteří
pracovali pro SSSR).
Od roku 1949 to byly uranové tábory
nucené práce a uranové nápravně pracovní tábory. Sta přibližuje nelidské životní podmínky politických vězňů v 50. letech.
Využívání nesvobodných pracovních
sil k těžbě uranu trvalo až do roku 1986.
Vzhledem k tomu, že mnohá tato zařízení se nacházela od našeho města tak
blízko, měla by se s touto částí historie
svého kraje seznámit nejen dítka školní,
pro něž by to však mělo být četbou povinnou, ale i generace starší.
Není zde možno referovat o všech
článcích sborníku, nebo má 303 stran.
Zvídavý čtenář v něm nalezne ještě řadu
dalších témat.
MUDr. Jiří Beran
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VELKÁ VÝPRAVA ZA SKŘÍTKEM

PAMPELIŠKA DOBROMILEM DUBÍNKEM

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

PROSINEC 2007
Pravidelné programy v prosinci
Herna pro rodiče a děti v úterý a
pátek od 9.00 do 12.00 hod.
pondělí
od 17.00 hod. FRANCOUZŠTINA pro
začátečníky
úterý
od 8.00 hod. ANGLIČTINA pro mírně
pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 hod. ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
od 14.10 hod. ANGLICKY, PROSÍM –
anglická konverzace Jitky Bartákové pro
děti od 10 let, noví zájemci vítáni
od 15.30 hod. MINIANGLIČTINA – pro
předškoláky a školáky, kteří již absolvovali kurz v jedné z březnických školek
středa
od 13.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
PŘEDŠKOLÁKY A ŠKOLÁKY
čtvrtek
od 17.00 h. CONVERSATION FRANÇAISE
– francouz. konverzace pro mírně pokročilé
pátek
od 10.00 hod. ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ,
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
odpoledne – HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
14.00 h. rytmické kroky + flétna (4 - 6 let)
15.00 h. první krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky)
16.00 h. hrátky s robátky (4 – 18 měsíců)
noví zájemci jsou stále vítáni, první
ukázková hodina je vždy zdarma
BŘIŠNÍ TANCE – soboty 24. 11.,
15. 12., 12. 1., 14.30 - 16.30 hod.
Cvičení a povídání pro těhotné bude
pokračovat od ledna, zatím info. na tel.
777 690 441.

Mimořádné akce v prosinci:
VÁNOCE V PAMPELIŠCE
3. 12. – 15. 12.
Čtrnáctidenní program vánočních dílen
s nápady, jak zapojit Vaše ruce i ručičky
Vašich dětí.
Přij te s námi strávit předvánoční čas plný
pohody, vánočního cukroví, punče a koled.
Více informací v Březnických novinách
a na nástěnkách MC.
5. 12. od 10.00 – Mikulášská besídka
– v herně MC – vhodné pro nejmenší děti
(bez čerta, mikulášský balíček, hry
a hrátky s Mikulášem)
Připravujeme na leden:
valná hromada MC • lednová čajovna
PROVOZ MC BYL V ROCE 2007 SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MĚSTA
BŘEZNICE (PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST
SDRUŽENÍ). DĚKUJEME.

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo tradiční setkání se skřítkem Dobromilem
Dubínkem pořádané Mateřským centrem Pampeliška. Všem 150 zúčastněným se Dubínek zjevil úderem páté hodiny na nádvoří březnického zámku. Putování s lampióny za pokladem začalo
vyluštěním hádanek o zámeckém parku.
S vyplňováním pomáhala dětem čarodějná tužka, kterou jim Dubínek, spolu s lístečkem, nadělil při vstupu. Když padla
tma, Dubínek se vydal s dětmi na tajemnou výpravu zámeckým parkem. I přesto,
že cestičku za pokladem lemovaly svíčky,
děti si navíc svítily svými lampiónky a cinkaly zvonečky. Dubínkův ukrytý poklad
čekal na děti u Modrého kříže v zámecké
oboře. Poklad si mezi sebe děti rozdělily
výměnou za dubový lísteček. Poté byli na
nádvoří zámku vylosováni ze správných
odpovědí tři šastlivci, kteří si navíc odnesli připravenou odměnu.
Velká výprava za skřítkem Dobromilem Dubínkem byla první akcí nového
projektu „Aby bylo v Březnici milo“, který se v listopadu v Mateřském centru
Pampeliška rozběhl. Je to kampaň zaměřená na oživení společenského života
v Březnici s cílem upevnit pozici MC

a prohloubit spolupráci s představiteli
místní samosprávy. Na jednotlivé akce
projektu budeme zvát k aktivní účasti
představitele našeho města. Jejich ochotu strávit čas s lidmi, s nimiž v obci žijí,
oceníme každý měsíc předáním symbolické stužky. Na závěr Dubínkova večera
byly touto symbolickou stužkou s nápisem „Milý představitel obce“ dekorováni
zastupitel pan Josef Tomášek a člen výboru pro kulturu a školství Arnošt Fürst,
kteří převzali nad celou akcí záštitu.
Za MC Petra Flíčková a Monika Bělková

VÁNOCE V PAMPELIŠCE
Program vánočních dílen s nápady, jak zapojit Vaše ruce i ručičky Vašich dětí.
pondělí 3. 12. od 15.00 do 18.00 h. Staročeské vánoce – výrobky ze slámy, šustí
a vizovického těsta podle tradičních technologií (bez omezení věku)
úterý 4. 12. od 10.00 do 11.00 h. Vánoční výtvarka pro nejmenší (děti 2 - 4 roky)
středa 5. 12. od 10.00 do 12.00 h. Mikulášská besídka – vhodná pro nejmenší
(bez čerta)
od 13.00 do 14.00 h. Vánoční dílna pro školáky a předškoláky
čtvrtek 6. 12. od 15.00 do 18.00 h. Staročeské vánoce – výrobky ze slámy, šustí
a vizovického těsta podle tradičních technologií (bez omezení věku)
sobota 8. 12. od 9.30 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 h. – EKOVÁNOCE
pondělí 10. 12. od 16.00 do 18.00 h. Ovčí dílna – práce s ovčím rounem a plstí
úterý 11. 12. od 10.00 do 11.00 h. Vánoční výtvarka pro nejmenší (děti 2 – 4 roky)
středa 12. 12. od 13.00 do 14.00 h. Vánoční dílna pro školáky a předškoláky
od 16.00 do 18.00 h. Hedvábná dílna – malování na hedvábí
čtvrtek 13 .12. od 18.30 do 20.30 h. Skleněná noční dílna – leptání na sklo (nevhodné pro děti)
sobota 15. 12. – účast MC na akci březnického zámku: VÁNOCE NA BŘEZNICI
– představíme MC a výrobky z vánočních dílen
v 16.00 h. společně rozsvítíme světýlko v novém zámeckém betlémě, na jehož výrobě
se podíleli děti a rodiče z MC
Přij te s námi strávit předvánoční čas plný pohody, vánočního cukroví, punče a koled.

Ekologické vánoce v MC Pampeliška Březnice
společně s Chraštickým ekocentrem si můžete
8. prosince 2007 (v sobotu)
od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin
vyrobit přírodní dáreček pro své nejbližší
Dopoledne budeme tkát náramky a záložky ze lnu a konopí. Odpoledne budeme
připravovat dobroty pro ptáčky – krmítka. Vstup, pomůcky i občerstvení jsou zdarma.
Vánoční bar – ochutnávka a recepty lahodných vánočních nápojů
Program proběhne v herně Mateřského centra Pampeliška Tochovická 468, Březnice
(vchod vedle lékárny) • info: tel. 318 682 031
Akci podpořil Středočeský kraj
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ŠKOLKY

Podzim pomalu přechází v zimu a ta přináší
nejočekávanější období v roce – Vánoce
Pro nás děti jsou vánočně vyzdobené
obchody prvním znamením, že je třeba
začít s přípravami na svátky. „Napsat“
Ježíškovi svá přání jsme již určitě všichni stihly, te zbývá jen vyplnit ten dlouhý čas do jeho příchodu. Nacvičit básničky, koledy a při slavnostním zahájení adventu na náměstí vtáhnout do té sváteční atmosféry i dospělé. A nezapomenout
se občas přesvědčit, že vánoční strom
stojí stále na svém místě a kouzelně svítí. Při setkání s Mikulášem a čertem se
na chvilku třesou nohy i hlas, ale snad je
básnička či písnička trochu obměkčí
a nakonec ani ta punčocha nebude
prázdná nebo jen špinavá od uhlí
a brambor. Také je třeba pomoci mamince s pečením cukroví, nebo při vánoční
besídce je příjemné potěšit své kamarády sladkou dobrotou, to přece nikdo
z nás neodmítne. Splnit tolik náročných
úkolů není jednoduché, a tak i chvíle odpočinku jsou na místě. Těšíme se na pásmo pohádek v březnickém kině, na
vánoční hudební pořad P. Nováka v Příbrami, na sportování ve Sportcentru

Vitality a na divadelní představení pražského Divadélka Romaneto s názvem
Vánoční pohádka, které se uskuteční
v mateřské škole.

Radost máme, radost dáme,
i když jenom úsměvem.
Na Vánoce zazpíváme,
štěstí, zdraví popřejem.
To je naše přání Vám všem.
Rovněž děkujeme sponzorům (firmám,
organizacím, rodičům a prarodičům
dětí a všem ostatním), kteří mateřské škole v tomto roce pomáhali
a přejeme jim úspěšný nový rok.

Za děti a zaměstnance 1. MŠ Březnice
Jaroslava Zelenková, ředitelka MŠ
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NOVINKY ZE 2. MŠ
Blíží se konec listopadu a
tím i termín kolaudace přístavby a stavebních úprav 2.
MŠ Březnice. Práce budou
dokončeny v plánovaném termínu, ale
provoz bude obnoven až 2. 1. 2008 z důvodu, že se musí uklidit i stávající prostory a v přístavbě školky je nutné intenzivně větrat, jelikož se jedná o novou
stavbu, která byla postavena během
3,5 měsíců. Přístavbou školky se zvýší
kapacita dětí, kterým bude paní kuchařka vařit v moderní kuchyni a nový hlavní
vchod a šatny pro všechny 3 třídy se budou nacházet na severní straně objektu.
V současné době se upravuje terén
k hlavnímu vchodu.

Rodičům s dětmi předškolního věku nabízíme možnost návštěvy divadelního
představení „Vánoční pohádka“ Divadélka Romaneto, které se koná v pátek
21. 12. 2007 od 9.30 hodin v 1. mateřské škole Březnice.
(Vstupné pro dítě bude stanoveno podle
počtu zúčastněných.)

UNIE RODIČŮ ČR

– sdružení při I. MŠ Březnice
i v letošním roce spolupracovalo s 1. mateřskou školou

Co jsme dělali?
Uspořádali jsme několik, již tradičních
společných akcí pro děti a rodiče nejen
z naší mateřské školy, ale i ostatní příchozí.
Zajišovali a spolufinancovali jsme v úzké
spolupráci s MŠ programy pro děti (divadla, výlety, kina, předplavecký výcvik,
výuku angličtiny apod.)
Pomáhali jsme také s údržbou školní zahrady a sháněli jsme další finanční prostředky na její dovybavení.
V neposlední řadě jsme se snažili ovlivňovat prostředí v MŠ a rozvíjeli jsme
spolupráci školky a rodičů.

Naše činnost byla i v roce 2007 z největší části financována příspěvky rodičů
a dary právnických či fyzických osob.
Děkujeme za podporu, kterou nám
vyjádřilo také město Březnice.
Ze svého rozpočtu nám v letošním
roce přidělilo 5.000,- Kč.
Za tuto částku jsme v podzimních
měsících objednali skluzavku, která bude k radosti dětí instalována
na zahradě MŠ.
Za výbor Unie rodičů ČR – sdružení
při I. MŠ Březnice
Zdeňka Boltnarová,
Dagmar Nesvedová

❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅
❄
❆
❅
❄
❆
❅
❄
❆
❅
❄
❆

JARMARK, JARMARK, JARMÁREK!!! ❄

❆
SRPŠ při ZŠ Vás srdečně zve na
❅
předvánoční prodejní výstavu prací žáků ❄
ZŠ Březnice,
❆
❅
která se uskuteční v neděli 2. 12. 2007 od 16.00 hod.
v přízemí Základní umělecké školy (ZUŠ) a pokračovat bude také
❄
v pondělí 3. 12. od 10.00 do 16.00 hod.
❆
Jarmárek je připravován s finanční podporou Města Březnice.
❅
Výtěžek bude věnován na školní a mimoškolní aktivity žáků ZŠ.
❄
N a Va š i n á v š t ě v u s e t ě š í d ě t i , u č i t e l é a z ú č a s t n ě n í r o d i č e .
❆
Výbor SRPŠ při ZŠ v Březnici

❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅

Nová třída

Děkujeme panu řediteli Sedláčkovi,
že nám umožnil pobývat v základní škole do 21. 12. 2007 i za vstřícnost zaměstnanců ZŠ.
Dne 19. 12. 2007 v 15.30 hodin pořádáme společné setkání dětí a rodičů v prostorách 2. MŠ u vánočního
stromečku. Děti se setkají se všemi
svými kamarády a rodiče si budou moci
prohlédnout novou budovu a školní
kuchyni.
Těšíme se na setkání s Vámi
Miroslava Macháčková,
ředitelka 2. MŠ
a Petra Ottová, SRPŠ při 2. MŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BŘEZNICI
Ve školním roce 2007/2008 opustí naši školu 51 žáků 9. tříd. Právě nyní se rozhodují
o svém budoucím povolání – navštěvují
střední školy při Dnech otevřených dveří,
seznámili se s problematikou zaměstnanosti
a možnostmi studia na Úřadu práce v Příbrami. 20. 11. 2007 proběhla třídní schůzka, kterou navštívili zástupci středních škol,
aby seznámili budoucí studenty s náplní a
praktickým uplatněním při studiu na jejich
škole. Také vyučující jednotlivých předmětů
spolu s třídními učiteli se snaží dětem pomoci při správné volbě jejich budoucí cesty.
A ještě několik informací od výchovné poradkyně Mgr. Ivany Popové:
Informace k přijímacímu řízení na
střední školy a učiliště
Přijímací řízení ke studiu na SŠ a SOU probíhá dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.
Žák podává jednu přihlášku, na tiskopisu,
který obdrží na základní škole. Vyplněnou
odevzdá třídnímu učiteli nejpozději do 28. 2.
2008. (Ke studiu v uměleckých oborech nejpozději do 15. 11.). Škola odešle přihlášky
na SŠ a SOU do 15. 3. 2008. Pokud si studium na SŠ a SOU vyžaduje potvrzení
zdravotní způsobilosti od lékaře, zajistí si
je žák sám a nechá si potvrdit lékařem přihlášku před odevzdáním ve škole (všechny
učební obory a některé studijní). Pokud má
změněnou pracovní schopnost, připojí i doklad o změněné pracovní schopnosti. Žák
může připojit doklady svědčící o jeho schopnostech, vědomostech a zájmech.
Ředitel SŠ může rozhodnout o konání přijímací zkoušky – písemné nebo ústní. Pro
školní rok 2008/2009 se konají nejdříve
v pondělí 21. dubna 2008. Žákům, kteří se
pro řádně doložené vážné důvody nemohou
k přijímací zkoušce dostavit, stanoví ředitel
školy do 3 dnů po termínu zkoušky náhradní termín.
Do 7 dnů po přijímací zkoušce zašle ředitel
školy žákovi rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí ke studiu.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí
ke studiu může žák nebo jeho zákonný zástupce podat prostřednictvím ředitele školy
odvolání k odboru školství krajského úřadu.
Poradenskou službu při výběru povolání
a aktuální přehled škol a oborů a další podrobné informace či odbornou pomoc Vám
poskytnou výchovná poradkyně a školní
psycholožka Ivana Popová na ZŠ, pracovníci v PPP a Informační poradenské středisko Úřadu práce v Příbrami. Aktuální informace najdete i na webových stránkách škol
a na dalších informačních zdrojích:
Databáze Národního ústavu odborného
vzdělávání http://www.nuov.cz Možnost
vyhledávání podle oborů i krajů.
• www.infoabsolvent.cz
• Atlas škol http://www.atlasskol.cz/ Vzdělávací nabídka škol členěná podle krajů.
• Server Vzdělaní.cz http://www.vzdelani.cz
vzdělávací nabídka vyšších odborných
škol, pomaturitního studia, jazykových škol.
Obsah povolání www.istp.cz
Průvodce světem povolání: www.gwo.cz
Přejeme všem správné rozhodnutí při hledání nové životní a profesní cesty a hodně
úspěchů v osobním životě.
Na konci října a v listopadu zhlédli žáci
2. stupně naší školy dva zdařilé kulturní pořady. V prvním prošli dějinami literární a dra-

matické tvorby 19. století ve Francii, seznámili se s hlavními uměleckými směry a představiteli té doby (romantismus, realismus,
symbolismus). Pořadem provázel V. Braunreiter, člen divadla D3 z Karlových Varů.
Druhý pořad Kamarádi v klubu v režii brněnského souboru V. Polanský, D. Hlaváčová
a J. Látal se konal v KD Březnice. „Kamarádi“ pomocí písniček, parodií a legrace nejen děti pobavili, ale i na ně výchovně působili. A takto jeden z pořadů hodnotily žákyně
9. třídy L. Červenková a L. Bucherová:
V úterý 30. 10. 2007 jsme navštívili literární
pořad Dramatická a literární tvorba Francie
19. století v sále SOŠ Březnice. Byly nám
představeny hlavní umělecké směry, vzniklé
ve Francii. V každém období byla věnována
pozornost hlavním představitelům své doby.
Dověděli jsme se mnoho zajímavostí ze života Victora Huga, Alfreda de Musseta.
Někteří naši spolužáci měli možnost zahrát
si na jevišti i ukázky z jejich nejznámějších
děl. Kromě představitelů romantismu jsme
se seznámili s představiteli slohů realismu
a symbolismu (Stendhal, R. Rolland, P. Verlaine). V závěru se odehrála velká dramatizace slavného románu V. Huga Bídníci. Za
své herecké umění si někteří z nás odnesli
ocenění. Pořad se všem moc líbil.
V pátek 9. 11. 2007 se konala první část pedagogické rady – hodnocení chování žáků.
Na prvním stupni bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele a čtyři důtky třídního učitele. S většími problémy se potýkáme
na druhém stupni, kde bylo uděleno devět
napomenutí třídního učitele, tři důtky třídního učitele, čtyři důtky ředitele školy a jedna
snížená známka z chování. Žáci se k sobě
chovají hrubě, nedbají pokynů pracovníků
školy, nedodržují pravidla slušného chování,
objevila se i šikana. Věřím, že si každý své
chyby uvědomí a opatření povedou k nápravě. Několik rad od školní metodičky prevence
sociálně patologických jevů Mgr. K. Svobodové:

RODIČE A ŠIKANA
Školní šikanování představuje velmi starý
fenomén, jistě starý jako škola sama.
Ve druhé polovině roku 2001 proběhl (první a
poslední) celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách. Šetření ukázalo, že v České republice je šikanováno přibližně 41% žáků. Znamená to, že školní šikanování je závažný celospolečenský problém. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Březnice tento problém nepopírají a nezavírají před ním oči. Jejich snahou je včasné rozpoznání a následné
účinné řešení. Důležitá je samozřejmě spolupráce s rodiči. Rodiče by si u svých dětí měli
všímat nejrůznějších projevů, které by mohly
být známkou šikany. Mohou to být například změny chování a nálady dítěte, bolesti
břicha před ranní cestou do školy, poničené
pomůcky, stálý nedostatek peněz atd.
A zde je několik rad při podezření, že
by mohlo jít o šikanování vašeho dítěte:
1. Ideální stav nastane, když se vám dítě
svěří. Pochvalte ho, povzbu te, rozptylte
jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné
skutečnosti. Přesvědčte ho, že mu chcete
pomoci a to potom musíte dodržet. Jste jeho
jedinou nadějí, nesmíte zklamat. Vyslechněte vaše dítě, dejte najevo, že jeho informace
berete vážně (i když se vám mohou zdát

malicherné či nepodstatné). Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace
vašeho dítěte. Poskytněte dítěti veškerou
podporu. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany.
2. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo,
kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a podpory.
3. Poskytněte dítěti veškerou ochranu
(např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu,
že se budete uvolňovat z práce).
4. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním
komunikujte, věnujte se mu ve volném čase,
odje te na chatu, chalupu či k prarodičům.
5. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte dítě
doma, ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci
může být samo.
6. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že
vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.
7. Zhodnote a to velice kriticky, co mohlo
vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo
pravdy“. Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se
svým zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.
8. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka.
Jak postupovat ve vztahu ke škole?
Zjistíte-li, že vaše dítě je ve škole šikanováno (nejlépe víte-li to nejen od vašeho dítěte,
ale i hodnověrných svědků, které nebudete
v první fázi jmenovat), navštivte školu, a to
oba rodiče, nebo jeden rodič a někdo, kdo
vás může podpořit.
Podle vašeho zjištění rozhodněte, zda budete informovat třídního učitele nebo rovnou
ředitele školy. Předejte informace, které
máte k dispozici. ZŠ Březnice má odborně
připravené pedagogy (výchovnou poradkyni
a školního psychologa Mgr. Ivanu Popovou
a metodika prevence sociálně patologických
jevů Mgr. Kamilu Svobodovou). Domluvte
proto s nimi a třídním učitelem další postup,
stanovte způsob vzájemné informovanosti.
Zdroj: Rodina a škola 10, 6/2005, autor
Zuzana Fojtíková
http://www.poradenskecentrum.cz/sikanarodice.html
Pro potřeby školy upravila Kamila Svobodová. 14. 11.2007 proběhla druhá část pedagogické rady ke klasifikaci žáků. 77 žáků
má dostatečný prospěch a 11 žáků je hodnoceno nedostatečně. Někteří jsou bohužel
z devátých tříd a svědčí to o nezájmu o učivo a výsledný prospěch, nedostatku vůle,
trpělivosti soustavně a pečlivě se připravovat na vyučování, ochoty naučit se překonávat překážky, řešit případné problémy.
Závěrem bychom rádi pozvali občany
města i rodiče našich žáků na vánoční
dílny, které se konají 19. 12. pro druhý
stupeň a 20. 12. 2007 pro první stupeň
vždy od 8 do 12 hodin. Přij te si prohlédnout práce dětí nebo si případně
zkusit sami vytvořit zajímavý výrobek.
Rádi uvítáme i pomoc - umíte-li něco
zajímavého, můžete se zapojit do vedení dílen, nebo je důležité, aby i nejmladší generace se naučila to, co dobře znaly již naše babičky (obrate se na
N. Červenkovou pro 1. stupeň, M. Jelínkovou pro 2. stupeň).
Mgr. M. Jelínková
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VOŠ a SOŠ

SOUTĚŽ O BRAMBOROVÝ KVĚT VYSOČINY
Již po šesté se konala v Havlíčkově
Brodě tato vysoce odborná soutěž pro
studenty z oboru Agropodnikání. Naše
škola vyslala letos dvě žákyně 4. ročníku
– Šárku Kočovou a Radku Millerovou.
Měly co obhajovat, protože v minulých
ročnících naši žáci patřili vždy mezi nejlepší. Povedlo se to i letos. I když Šárce
Kočové uniklo vyhlašované a oceněné
místo o jeden bod, umístila se naše škola
jako třetí z osmi zúčastněných.
Letos organizátor soutěže VÚ bramborářský připravil pro soutěžící šest úkolů.
Vědomostní test se 46 otázkami byl
velmi obtížný i pro odborníky z praxe.
Další úkoly měly již spíše praktický charakter. V limitu 3 minut oškrábat brambory a vytvořit z nich hranolky, kde pak
komise hodnotila jejich tvar, čistotu a
hmotnost. Obtížným úkolem byla pro
naše reprezentantky tzv. „poznávačka“,

kde měly poznat choroby brambor, semena plevelů, vzorky hnojiv a různé části strojů. Úspěchu dosáhly v dalších úkolech. Ve vytvoření co nejdelší slupky při
škrabání brambor byla Šárka Kočová suverénně nejlepší. První místo obsadila
i v dalším úkolu, který spočíval v napsání
receptu na jídlo z brambor. Recept musel být technologicky, pravopisně a slohově bez závad. V posledním úkolu byly
soutěžícím předloženy obrázky mechanizovaných operací a strojů používaných
v technologii pěstování brambor.
I když jsme letos žádný pohár nepřivezli, účast na této soutěži byla pro
studentky skutečným přínosem. Ověřily si, že se na škole něco naučily a mohou se stát pak v praxi kvalitními odbornicemi.
Ing. Jiří Beran – vedoucí praxe
VOŠ a SOŠ Březnice

U MOŘE NA BĚŽKÁCH
Jako by to bylo včera, doba balení, přemýšlení co s sebou, co na sebe a to už ani
nemluvě o radách rodičů, co dělat a nedělat, aby se nám nic nestalo. Naložily
jsme asi tisíc našich zavazadel, máváme
rodičům. Čekají nás dny plné rozkazů,
příkazů a zákazů. Uvidíme.
Písek, slaná voda, vlny, mušle a hlavně
slunce, to vše se nám vybaví při vzpomínce na sportovní kurz 3. ročníků naší
školy v italském letovisku Silvi Marina.
Již v autobuse to bylo fajn. Seznámili
jsme se s těmi, o které bychom ve škole
ani „nezavadili.“ I s našimi pedagogy
jsme si padli do noty.
Když se naše dívčí skupinka ubytovala, vyšly jsme na terasu obdivovat pohled
na tyrkysově zbarvené moře. Říkáme si,
že to bude parádní týden na tomto super
místě. Jen co dozněla naše věta, z vedlejší terasy na nás vykoukli učitelé a prohlásili, že jsou vedle nás z toho důvodu,
„poněvadž jsme takzvaná nejkritičtější
šestka“. Protože jsme se těšily nejvíce na
večery, až nastane doba řádění a volné
zábavy, hned nám spadl hřebínek a nadšení opadlo. Přesto na zážitky z těchto
10 dnů nezapomeneme. Už jen to, že
každé ráno byl nástup a následný odchod
na pláž, kde se cvičil aerobik. Tedy jestli se
tomu dá tak říkat, protože pohled na kluky, kteří tam v písku poskakovali, byl
úchvatný. Překvapením bylo moře pro několik studentů, kteří byli u moře poprvé
a slaná voda pro ně byla dost neobvyklá.
Celý týden proběhl na slunné pláži
s vtipnými hrami. Každý den pro nás
měli učitelé připravený bohatý program.
Vybírali pečlivě a dobře. A že se na pláži
mezi ostatními rekreanty děly opravdu
podivné věci, nám bude připomínat
spousta fotografií. Nejzajímavější byl
„pískatlon“. Utvořili jsme dvojice, které
dostaly jedny běžky a po pláži se co nejrychleji sunuly po dané trase a ještě
k tomu střílely míčem na cíl. Pomyšlení
na to, že my, studenti z Čech, se budeme
takhle ztrapňovat v Itálii, bylo odstrašující. Čtyři nohy na dvou lyžích, bez bot

a vázání. Nejlepší podívaná byla asi ve
chvíli, kdy nám to naše dvě vedoucí ukazovaly na sobě. Prý, že to nic není! První
krok a div nejedly písek! Moc se nám do
toho nechtělo. Ale nakonec se nám to
moc líbilo a každý byl nadšený.
Nebo napadlo by vás, hrát na pláži golf?
Nebo hájový golf? Běhaly jsme po lese
s golfovou holí a snažili se vyhýbat překážkám z jehličí. Ale co na tom bylo tak
zvláštního? Místo míčku jsme hráli s obyčejnou šiškou. Opravdu to nemělo chybu!
Úspěch sklidila i hra Hon na lišku.
V tom vedru a okolní kopcovité krajině
byla opravdu vyčerpávající. I přes nesouhlas některých studentů se konaly výlety
do okolí a celodenní návštěva hlavního
města. Řím byl nádherný. Vystoupit
z metra a stát před Coloseem, to je neskutečný zážitek! Ještě větším zážitkem
bylo bloudit s mapou po Římě. Naše
orientační schopnosti zklamaly a skoro
na každém rohu jsme se ztratili, ale znovu a znovu jsme se nalézali. Dokonce
jsme jednou byly skutečně šastné, že vidíme paní Mochánovou. To, když nás
ztracené, po hodině hledání našla. Někomu se splnil sen, navštívit Fontánu di
Trevi nebo Forum Romanum. Překvapivě jsme se všichni zdrávi, ale vyprahlí,
sešli na Vatikánském náměstí. Poradili
jsme si i bez znalosti italštiny a navzdory špatným znalostem angličtiny.
Po takovýchto nabitých dnech, se náš
dozor nemohl divit, že se chceme také
pobavit. Každého učitele málem skolil
infarkt, když spatřil na pokoji zástupce
opačného pohlaví. Několikrát jsme se
i pohádaly kvůli klukům, úklidu, vaření… Ale to už je dávno zapomenuto.
Celý sportovní kurz byl mimořádně
povedený a zvláštní dík patří skvělým
učitelům paní Mochánové, paní Petelákové, panu Vaněčkovi a panu Pivoňkovi.
Rovněž děkujeme za zprostředkování
cestovní agentuře Oliver Tour paní Jitky
Štěpánové.
Jana Vrátná, Aneta Kolářová
studentky 3.CS, VOŠ a SOŠ Březnice
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MA
TURITNÍ PLES
MATURITNÍ
4.AR a 4.BV
11. ledna 2008 v 19 hodin
Hraje B. O. S.
Předprodej vstupenek ve škole
a v KD v den plesu.

Na prohlídku
příbramského oddělení ORL
přijeli i lékaři z jiných krajů
Na ORL oddělení Oblastní nemocnice
v Příbrami se uskutečnila pro lékaře tohoto oboru prohlídka celého oddělení,
včetně operačního sálu.
Pozvání přijali nejen soukromí lékaři
z našeho regionu, se kterými toto oddělení již dlouho a úspěšně spolupracuje,
ale také například MUDr. Petr Pražák,
který pečuje o pacienty z píseckého a blatenského regionu, MUDr. Ingrid Gergelyová z nemocnice v Písku, MUDr. Hana
Vlachová ze Strakonic, MUDr. Anna Eisenreichová ze Sedlčan, MUDr. Ferrová
z Dobříše a další lékaři.
ORL oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s., bylo po své celkové rekonstrukci znovu otevřeno cca před 3 měsíci, ale již te se má čím chlubit.
Během této doby se podařilo prim.
MUDr. Jiřímu Lukášovi rozvinout ORL
operativu nejen dnes již zcela běžné odstranění nosních či krčních mandlí a další základní výkony, ale také o plánované
endonasální endoskopické výkony, operace slinných žláz s možností kontroly
průběhu a funkce lícního nervu za použití stimulátoru periferních nervů a další
typy operačních zákroků.
V této chvíli se příbramské ORL oddělení
připravuje na provádění korektivní chirurgie nosu, zejména pak na operace vybočené
nosní přepážky, takzvané septoplastiky.
S postupujícím časem sledujeme narůstající zájem o chirurgické zákroky, a to
nejen pacientů zdejšího regionu, ale také
z celé řady regionů sousedních i mimo
Středočeský kraj.
Velmi dobře spolupracujeme s privátními otorinolaryngology, ale stále častěji
také navazujeme kontakty i s praktickými lékaři a pediatry.
Během zmíněné celkové rekonstrukce
ORL oddělení v Příbrami došlo mimo jiné
i k umístění ambulancí, lůžkové jednotky
i operačního sálu do jedné budovy, což
ve svém důsledku výrazně zjednodušilo
a zpříjemnilo pacientům pobyt v nemocnici. Rekonstrukcí oddělení a obnovou jeho
vybavení se také zdravotnickému personálu významně zlepšily podmínky pro kvalitní a vysoce odbornou péči o pacienty.
Mgr. Roman Boček, MBA
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
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ALLIANZ pojiš ovna a. s.,

BŘEZNICKÉ NOVINY

Centrum Regenerace

Využijte kompletní sortiment pojištění
– pojištění obou rodičů v jedné smlouvě
– až čtyři děti v jedné smlouvě
– převod bonusů od jiných pojišoven
– přiznání dalších slev u majetku a vozidel

Platby od Allianz pojiš ovny můžete u nás platit bez poplatku
Allianz pojiš ovna a. s.,

11

hledá
seriozní pracovníky se zájmem

o obor
zdravého životního stylu

Na Chmelnici 602, Rožmitál p. Tř.
tel./fax: 318 665 795
mobil: 602 144 095
Pondělí a středa 9 - 12 13 - 16 hod.

Rekvalifikace zajištěna.
Možné i na vedl. činnost.

Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.

Bližší informace na tel. 723 416 242

Bohuslav Petráň, generální reprezentent

PLYNOSERVIS
oprava a prodej
plynových spotřebičů ,
záruční i pozáruční servis
zařízení značek Protherm, Gorenje,
Vaillant, Amica, Dakon, Hermann, Mora atd.

NOVOTNÝ Jiří • Bor 27, Březnice
Tel. 603 302 932, 318 683 438

Webové stránky
Potřebuje vaše firma získat nové zákazníky,
chcete se podělit o zajímavé fotografie nebo
už máte nějaký web, se kterým nejste spokojeni?
Potom jsme tu pro vás!
NABÍZÍME:
• Vytvoření nové webové prezentace
• Úpravu existující webové prezentace
• Jazykové mutace – angličtina, němčina, holandština
• Zajištění registrace domény
• Údržbu a technickou správu webu • Úpravu fotografií
• Další dle domluvy

Tel. 603 251 279 • email: marahstud@seznam.cz

VÝUKA angličtiny, holandštiny
a matematiky
Rodilý mluvčí (učitel) nabízí výuku angličtiny
a holandštiny pro úplné začátečníky i pro pokročilé,
kteří si chtějí upevnit již stávající znalosti
či jen procvičit konverzaci.

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

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

Po dohodě je možná také výuka nebo doučování
matematiky v angličtině, popř. holandštině.

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN

D a l š í d l e d o m l u v y.

pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Telefon: 603 251 279 nebo
email: marahstud@seznam.cz

Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
Uzávěrka BN - LEDEN 2008 - 12. 12. 2007 ve 12 hod.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOSMETIK A

R E L AX
„ A jsou všichni v novém roce takoví,
jak na Vánoce!“
Přeji Vám krásné vánoční svátky
a v novém roce 2008 a najdete vše,
co potřebujete ke štěstí!
Všem klientkám děkuji za přízeň a důvěru.

 BANKA V Á M N E P Ů J Č Í :

- Velký výběr bankovních i nebankovních produktů.
- Půjčky dostupnější pro zaměstnance, důchodce, OSVČ
a matky na MD.
- Příklad: 10.000 Kč na 1rok – zaplatíte 11.600 Kč.
- Bez doložení příjmů na zástavu (hypopůjčka na foto aj…),
peníze můžete použít na cokoli třeba na koupi, rekonstrukci nebo vyplacení jiných půjček.
- Vše rychle, diskrétně, přijedeme k vám.
Kontakt na tel. 777 675 049, 602 608 415, 728 643 098
 MATEŘSKÁ ŠKOLA v Bubovicích p ř i j m e kvalifiko-

vanou učitelku do trvalého pracovního poměru.
Nástup možný 1. 1. 2008. Kontakt: telefon – 318 682 667,
e-mail: skolka.bubovice@centrum.cz
 H L E D Á M E byt k pronájmu v Březnici na cca 1 rok.

Tel. 724 207 527.
 Pro studentku gymnázia h l e d á m doučování z anglické-

ho jazyka. Tel. 777 068 161.

Radka MLYNÁŘOVÁ
Náměstí 6, Březnice
Tel. 606 590 522

 P R O N A J M U pěknou garáž v Březnici u marketu Norma.

P R O D Á M novou plechovou vanu 170 cm.
Tel: 604 231 758.
 P R O D Á M : lyže běžky, sjezdovky – různé délky a elek-

trický mandl. Tel. 736 171 955.

* v prosinci ke každému celkovému oštření
milé překvapení
* možnost zakoupení kosmetických poukázek

 Levný a hezký dárek pro rodinu i přátele.

Obrázky různých formátů a motivů z Březnice i okolí a jiné.
Originály i reprodukce s rámečkem, dle Vašeho přání.
Tel. 318 683 648, 728 379 369 (16 - 21 hodin).

* dárkové kosmetické sady již v prodeji

Dne 14. prosince 2007 bude první

prodej rybářských povolenek na rok 2008

PRODEJ
vánočních kaprů
Tradiční vánoční kapři
budou ke koupi v Obročence
(proti starému středisku v Březnici)

21.
22.
23.

12.
12.
12.
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MO ČRS Březnice

Příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho úspěchů
v novém roce
Vám přeje
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ALOE , Á M O S , Č A R O D Ě J, Č A S , Č E R T, D Á R E K , D LU H ,
DRAK, EPOS, JABLKO, KLUBKO, KOZEL, KRÁL, KRKAVEC,
L E V, LU N A , LU PA , N Á H O DA , N Á VA L , N O S , P I N O K I O,
POKLAD, PRINC, RÁDCE, SÍLA, SKŘÍTEK, SLUHA, STRAKA,
STROMEČEK, SVĚT, ŠÁTEK, ŠATNA, ŠIBAL, TANK, VRANÍK,
ZÁHADA, ZÁMEK
T a j e n k a : VESELÉ VÁNOCE

v pátek
v sobotu
v neděli

od 16.30 do 18.00 hodin
v kanceláři MO na vlakovém nádraží.
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Tradiční setkání heligónkářů
& festival dobré nálady
„HLUBYŇSKÁ HELIGÓNKA 2007“
Festival dobré nálady vyprodal celý sál kulturního
domu v Hlubyni.
Devátý festival dobré nálady „Hlubyňská heligónka 2007“ se
konal tradičně poslední říjnovou sobotu v kulturním domě
v Hlubyni u Březnice.
Dvacet vystupujících heligónkářů nabídlo vyprodanému sálu
pestrý a bohatý vějíř známých lidových, ale i autorských písniček. Nejvíce diváckých hlasů v soutěži obdržel Ondřej Římek
z Pavlovska u Rokycan, který opět předvedl svou mimořádnou
techniku ve hře na heligónku.
Druhé místo obsadil Martin Smetana z Obor a třetí místo
o nejpozoruhodnějšího heligónkáře obdržel Václav Krajíček ze
Zbirohu. Nejmladším vystupujícím se stal teprve dvanáctiletý
žák 7. třídy základní školy Pavel Oberleutner z Ratajů u Vlašimi.
Pro zpestření večera zahráli své skladby akordeonisté Radek
Dlouhý a Marek Procházka. Po skončení oficiální části přehlídky a vyhlášení všech soutěží se mohli návštěvníci hlubyňského
festivalu těšit na dobře známé Plzeňské heligónkáře Josefa
Davida a Toulavou kapelu Josefa Janouška.
Tyto kapely hrály hezky od podlahy k poslechu ale také k tanci
a volné zábavě. Mluveným slovem celý večer diváky profesionálně provázeli známí moderátoři Jitka Štěpánová a Miroslav Král.
Perfektní ozvučení zajistili zvukaři Petr Vojta & Čmelda, Jaroslav Pospíšil, Zdeněk Herman, o pořadatelskou pomoc všeho
druhu se postarali Kateřina Lanová, Jana Filinová, Karel Palivec, Standa Kníže, Pavel Homulka, Jan Beran, Radek Surynek
a Jan Řánek.
Poděkování patří všem vystupujícím muzikantům za účast
a nasazení, se kterým prezentovali své hudební výkony. Velké
díky za podporu při pořádání této tradiční kulturní akce určitě
patří také všem milým sponzorům a mediálním partnerům:
Obecnímu úřadu Hlubyně, Truhlářství Petr Kaiser Hutě pod
Třemšínem, Bierhanzl Group, a.s. Březnice, pivovaru Herold
Březnice, cestovní agentuře Oliver Tour Březnice, dechovému
orchestru Rožmitálská Venkovanka, Příbramskému deníku,
Periskopu Příbram, Třemšínským listům, Březnickým novinám a Českému rozhlasu České Budějovice.

Rožmitál pod Tremšínem
Spolecenské centrum
dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka
se svými sólisty Janou Petýrkovou,
Michaelou Vitíkovou, Zdeňkem Hermanem,
kapelníkem Josefem Janouškem
a panem dirigentem Rudolfem Rydvalem
Vás srdečně zve na svůj tradiční

Vánoèní koncert
nedele 9. prosince 2007
od 18.00 hodin
V programu se můžete těšit na skladby
z repertoáru Rožmitálské Venkovanky,
v druhé části koncertu zazní zejména koledy
a vánoční písně

Koncert uvádí Jana Filinová a Karel Palivec

Březnický a rožmitálský
divadelní spolek
Vás srdečně zve

na divadelní drama
francouzského básníka, dramatika
a spisovatele

Jeana Geneta (1910 – 1986)

BALKÓN
Fotografie a další informace o heligónkářských akcích lze získat
na internetových stránkách heligónkářské ligy www.umuzikantu.cz
Srdečně zveme všechny příznivce heligónek a milovníky krásných
písniček do Hlubyně na jubilejní desátý ročník HLUBYŇSKÁ
HELIGÓNKA 2008, který se bude konat v sobotu 25. 10. 2008.

v pátek

7. prosince

2007

v 19.30 hodin
v Kulturním domě v Březnici
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SKUPINU B. O. S. čeká hraní při STAR DANCE
Sešla jsem se s Lukášem Ondruškem, kapelníkem příbramské
zábavové kapely B. O. S. (Bosáci), která v těchto dnech slaví již
osmé narozeniny. Tato kapela je známá nejen díky hraní na firemních večírcích, svatbách, zábavách a oldies v Příbrami a
okolí, objevuje se i na plesech a benefičních akcích po skoro celé
republice. Kdo navštíví nové webové stránky této úspěšně se prosazující kapely (www.bosaci.com – pozn. autora), nemůže si nevšimnout účasti na známé reality show Star Dance, kterou pořádá Česká televize. Kapelník Lukáš Ondrušek byl vstřícný a
zodpověděl mi několik otázek.
Když jsme se naposledy sešli, oslavovali jste úspěch z
koncertu v Holandsku. V té době jste uvažovali o vydání vlastního CD. Povedlo se?
„CD jsme vydali vlastními silami v roce 2005. Nešlo však o
skladby vlastní, nýbrž převzaté. V současné době jsme v polovině natáčení druhého dema. Jde o coververze známých hitů, ale
od prvního se bude v mnohém lišit. Hlavně zde bude několik
tanečních písní, stejně tak dvě instrumentálky. Snad bude poznat náš herní a pěvecký posun.“

Kromě tradičních akcí Vás lidé mohou slyšet i na maturitních plesech, a to nejen v našem okrese. Jak jste
se prosadili i v jiných krajích?
„Je to díky častému koncertování, sbírání kontaktů na pořadatele i díky naší webové prezentaci. Máme slušnou návštěvnost,
kladné odezvy a na základě referencí máme i nové nabídky. Je
pravdou, že nakonec vychází jen zlomek, ale když se k tomu
připočtou zábavy a plesy v našem okrese, máme diář celkem
slušně zaplněný. Za letošek budeme mít na svém kontě necelých 80 akcí.“
Kdo pravidelně sleduje Vaše webové stránky, zaznamenal Vaše působení i na akcích ČT. Mohl bys ostatním
čtenářům přiblížit, jak se zprvu ne moc známá kapela

jako Vy, dostala až do takových sfér, že letos bude hrát
na plese Star Dance?
„Doufám, že to nebude znít neskromně, ale vždycky jsem snil o
tom, že se s touhle kapelou dostaneme na akci jako je ples České televize. Byl to můj sen, i když jsem si nemyslel, že se
opravdu splní. Pro Českou televizi jsme hráli v prosinci 2004
při setkání osobností. Tam nás pozval Tomáš Přenosil z ČT,
který dal také tip agentuře spolupořádající ples Star Dance za
pár dnů na Žofíně. Bosáci se objeví na druhém pódiu a budou
hrát všem těm známým osobnostem, které jsme do te znali
jen z obrazovky, rádií a časopisů. Celý večer bude natáčen a
poté odvysílán ve zmíněném pořadu. Doufám, že to bude nádherný zážitek a vrchol letošního už tak úspěšného roku.“
Jak zvládáte skloubit natáčení nového CD a koncertování, kterého stále přibývá? Musí to být velice náročné, když máte ještě normální zaměstnání.
„Náročné to je, protože hráváme okolo osmi akcí měsíčně, naše
maximum zatím byly čtyři akce v jednom týdnu, nebo taky dvě
velké akce v jediný den. Na natáčení proto zbývá méně času.
Nejde to tak rychle jak jsem si představoval. Je to spousta
hodin a dřiny, ale stojí to za to. Můžu říct, že nás muzika stále
baví.“
Na co nového se můžeme od Bosáků těšit v příštím
roce? Chystáte nové písničky, nové akce?
„Počátkem příštího roku bychom měli mít hotové druhé CD,
zkoušíme nové skladby. Akcí bude opravdu mnoho, už nyní
máme polovinu roku obsazenou. Čekají nás další svatby, firemní
akce a maturitní plesy po celé republice, namátkou jsou to České Budějovice, Tábor, Bechyně, Strakonice, Česká Lípa, Volyně.“
Děkuji za rozhovor.
Nezbývá než popřát skupině B. O. S. ještě hodně štěstí
Eliška Pinkavová
do dalších let.

TANEČNÍ PÁR z TK KLASSIK BŘEZNICE
obhájil již po třetí své umístění v Německu
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, se Petr Havrlík
a Petra Tuháčková vypravili do německého Bitterfeldu nedaleko Lipska. Již po třetí obhájili své umístění

a opět si vytančili 3. místo v latinskoamerických tancích třídy A. A tak bronz putuje opět do Březnice.
Úspěšná reprezentace těchto dvou tanečníků v Německu
je i tak trochu poděkováním za podporu městu Březnici a Gymnáziu Komenského v Příbrami.
Tanečníci TK KLASSIK Březnice se těší i na Vás, se kterými se setkají při letošní plesové sezóně.
Členové TK Klassik Březnice

Foto MUDr. Zdeňka Havrlíková
Zprava: 1. místo německo-ruský pár, 2. místo pár ČR Ústí nad
Labem, 3. místo pár ČR Březnice
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Vážení sportovní přátelé. Rád bych se omluvil všem příznivcům březnického fotbalu za to, že v minulém čísle marně hledali fotbalové okénko. Nestihl jsem dodat
článek do uzávěrky Březnických novin. Ještě jednou se dodatečně omlouvám
s příslibem, že už se to nestane.
Takže co nového u SK 1918 Březnice?
Naváži na svůj poslední příspěvek
v říjnovém čísle Březnických novin a postupně vás seznámím se sportovními
úspěchy i neúspěchy všech fotbalových
kategorií.

MINIKOPANÁ
Naši nejmenší sezónu v okresním přeboru minikopané ukončili jako první ze
všech našich mužstev. Ve skupině, ve
které působí, hraje jen 8 mužstev. Naši
kluci skončili po podzimní části na
7. místě, kdy se jim ze 14 utkání podařilo jen dvakrát zvítězit, jednou remizovat
a 11x svoje zápasy prohráli. Nasbírali
tedy celkem 7 bodů a mají značně pasivní skóre 13 : 75. Myslím, že v této kategorii ani tak nejde o výsledky, jako spíše
o to, přitáhnout a zapojit co nejvíce těch
nejmenších ke sportu a fotbalu a postupně z nich vychovávat opravdové fotbalisty. Myslím, že se nám to v poslední době
daří, protože kromě mužstva soutěžní
minikopané se každý trénink minižáčků
schází i početná skupinka klučíků, tzv.
přípravky, ve věku 5 - 7 let, kterou vzorně a poctivě vede Marek Petráň za vydatné pomoci některých tatínků, ale i maminek. A proto vůbec není neobvyklé při
tréninku minikopané potkat na hřišti
kolem 30 „hotových“ fotbalistů. A to je
pro březnický fotbal jen a jen dobře. Široká a kvalitní mládežnická základna je
příslibem do budoucnosti pro fotbal jako
takový. Na žádost rodičů a trenérů minikopané chci i touto cestou požádat vedení březnického fotbalu, aby opět přehodnotilo nutnost zakoupení dalších míčů
pro trénink minikopané, protože míčů je
málo a dětí hodně. O tomto problému se
hovoří již od února. Věřím, že naši
nejmenší vyběhnou na jaře k tréninkům
s novou chutí a novými míči.

a baví. Jak jinak si třeba vysvětlit i tu
skutečnost, že kluci trénují za každého
počasí. Mám ten pocit, že se tak trošku
probouzejí i rodiče a je to vidět i na jejich zvýšeném zájmu. Jen tak dále, kluci!

DOROST
Naši dorostenci ve své 11-ti členné
skupině OP odehráli 9 zápasů. Z toho
7x zvítězili, ani jednou neremizovali a
2x prohráli. Nasbírali tedy 21 bodů a
skóre 51 : 18. Po podzimní části soutěže
jsou na třetím místě, o 6 bodů za vedoucím Milínem A a o 4 body za druhými
Tochovicemi. Naši kluci mají však odehráno o zápas méně, protože k poslednímu kolu se soupeř z Narysova k zápasu
do Březnice nedostavil a zápas bude
pravděpodobně skontumován ve prospěch našich kluků.
K mužstvu dorostu chci napsat jen jednu poznámku - někdy mě mrzí přístup
některých kluků k tréninkům a zápasům. Možná si ani neuvědomují, že svým
přístupem znevažují a berou chu do práce trenéru Petru Chlapovičovi. A ne jen
jemu, ale všem ostatním klukům poctivě
trénujícím. Když se kluci sejdou v „plné“
sestavě, jsou schopni porazit kohokoliv
a hlavně dle mého názoru, se na jejich
hru dá „koukat“. Pevně doufám, že se
tréninková a zápasová morálka dorostenců zvedne natolik, že na jaře budou opět
bojovat o příčky nejvyšší.

MUŽI „B“
Naši „B“muži ve své 11-ti členné skupině IV. třídy odehráli na podzim 10 zápasů. Z toho 7x zvítězili, ani jednou neremizovali a 3x odešli ze zápasu jako poražení. Nasbírali 21 bodů a skóre 40 : 19
a jsou na druhém místě tabulky, 6 bodů
za vedoucí Sedlicí. Jsem rád, že kluci
svým přístupem a nasazením přesvědčili

všechny ty, kteří v přihlášení „B“ mužstva do soutěže, viděli přítěž a problémy.
Je to přesně naopak. V „B“ mužstvu se
rozehrávají hráči „A“ mužstva po zraněních, náhradníci a také jsou do „B“ mužstva postupně zapracováváni i někteří
dorostenci, kteří si tak mohou „osahat“
soutěž mužů. Může se stát, jako v případě Bubeníčkových, že se na hřišti v jednom dresu potká táta se synem. Působení „B“ mužstva hodnotím pozitivně. Klukům chci popřát do jarní části sezóny ještě více chuti a dobrých výsledků a pevně
věřím, že se určitě sportovně poperou
o postupovou příčku.

MUŽI „A“
Naše asi nejsledovanější „A“ mužstvo
ve své 14-ti členné skupině OP odehrálo
na podzim celkově 12 soutěžních utkání,
ve kterých 9x zvítězilo, jednou remizovalo a 2x prohrálo. Proto jsou s 28 body
a skóre 44 : 13 na prvním místě tabulky,
ale jen na základě lepšího skóre před
druhým Spartakem Příbram B. Naše
„A“ mužstvo také neodehrálo poslední
kolo na hřišti Milína B z důvodu neregulérnosti terénu, a tak pravděpodobně na
základě rozhodnutí STK OFS Příbram,
bude utkání odloženo na jaro. Myslím, že
máme tuto sezónu slibně rozehranou
a pevně věřím, že se kluci na jaře sportovně poperou o postupovou příčku, která nám už tři sezóny nejtěsněji uniká.
V zimní přestávce si budeme chtít udržet celý kádr „A“ mužstva pohromadě.
A budeme se ještě snažit mužstvo pro
jarní část bojů vhodně doplnit a posílit.
Naši kluci podávali po celou podzimní
část soutěže kvalitní výkony a doufám,
že jejich výkony přivedou na březnický
stadión více a více fanoušků.
Na závěr vás chci všechny ujistit, že
vás budu o dění březnického fotbalu informovat i v nadcházející zimní přestávce. Zdravím všechny příznivce březnického fotbalu.
Za SK 1918 Březnice
Ing. Marián Piško

ŽÁCI
Naši žáci pod vedením trenérů Vlasty
Ševra a Filipa Matouška si v podzimní
části soutěže počínali nadmíru zdatně
a patří k našim úspěšnějším mužstvům.
Ve svojí 12-ti členné skupině odehráli na
podzim celkově 10 utkání a z toho 9x
zvítězili, ani jednou utkání neskončilo
remízou a tedy jen jednou prohráli. Nasbírali celkově 27 bodů, skóre 49 : 5
a jsou zatím druzí za vedoucí Obecnicí,
která má však o zápas více, protože naši
kluci z důvodu špatného počasí poslední
kolo nehráli. Téměř každý trénink žáků
sleduji a mám z dění v tomto mužstvu
velmi pozitivní dojem. Vlasta to s kluky
umí a věnuje přípravě a tréninkům hodně času a je vidět, že kluky to bere

Dne

26. ledna 2008 od 15.00 hod.

se koná na stadionu v Březnici

valná hromada členů (a rodičů mládeže)
SK BŘEZNICE 1918
Výkonný výbor SK zve všechny členy SK na tuto důležitou schůzi. Jelikož
v letošním roce končí funkční období stávajícího výboru, bude jedním
z hlavních úkolů této valné hromady volba výboru pro další období.
Žádáme proto i všechny zájemce o práci v SK – přijte a projevte svůj
zájem vykonat něco pro březnický fotbal před členskou základnou. Právě
ona rozhodne o složení výboru pro další období.
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FOTBALOVÝ KLUB SK BŘEZNICE
Vedení fotbalového klubu SK Březnice 1918 děkuje všem svým sponzorům, zejména pak MěÚ Březnice za finanční, materiální i technickou pomoc zajišující chod našeho klubu v tomto roce. Dále děkujeme svým fanouškům a příznivcům, kteří nás přicházeli podpořit na domácím hřišti i na horkých půdách soupeřů. Bez takovéto pomoci, zájmu a přízně, by se naše mužstva i družstva nenacházela na vrcholných příčkách
svých soutěží.
Výbor SK Březnice 1918 Vám všem přeje jménem svým i jménem všech
hráčů a členů klubu krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a úspěchů v příštím, pro náš klub, jubilejním roce 2008.
SK Březnice 1918
Úsek technického zázemí fotbalového
klubu 1918 děkuje a velice oceňuje spolupráci s 1. březnickou komunální, která
v současné době zajišuje pravidelné sekání hrací plochy stadionu. Bez této pomoci, zaštítěné MěÚ Březnice, si náš
klub nedokáže představit kvalitní přípravu tohoto sportoviště pro mistrovská
utkání i tréninkový proces fotbalistů.
Dále si dovolujeme poděkovat všem,
kdo se podíleli na technickém zabezpečení klubu v tomto roce, zejména pak
našim sponzorům, dále Agropodniku Bu-

bovice za pomoc při aplikaci hnojiva
a Pavlovi Haníkovi za jeho dovoz, stavebninám Bierhanzl&Bierhanzl při rekonstrukci hráčského klubu, firmě p. Mázdry a p. Mikeše, OU Hluboš, panu M. Vrzalovi z Volenic, firmě Metamax za věnování nové nástěnky, správci stadionu,
útvaru Městské policie a všem dalším,
pořadatelům a činovníkům, kteří nám
pomáhají při zajištění utkání a celkového chodu klubu.
Josef Kočovský
místopředseda pro technické
zázemí klubu

PŘÍBRAMSKÁ CYKLISTIKA BROUSÍ NOVÉ KLENOTY
Příbram – Premiérová sezóna v profesionálním pelotonu vyzněla pro příbramské
cyklisty nad očekávání úspěšně. Klub z hornického města získal 28 medailí
z mistrovství světa, Evropy a domácích šampionátů na silnici a dráze. „Výsledky daleko předčily naše očekávání. Nepočítali jsme, že budeme tak dobří,“ přiznal Jiří
Wimmer, sportovní ředitel CK Windoor’s Příbram.
Klub se stal druhým nejúspěšnějším
kontinentálním týmem v tuzemsku,
muži vyhráli Český pohár družstev do
23 let a v silniční Extralize skončili třetí
za vítězným PSK Whirlpool a Spartou
Praha. Z jednotlivců vyniká triumf Františka Pa oura v Českém poháru do
23 let a sedmé místo mezi jednotlivci v
Extralize, kde byl nejlepším nováčkem.
„Za největší úspěch považuji zlato Ondřeje Sosenky na mistrovství republiky
v časovce dvojic v Březnici, kde závodil
s kamarádem Milanem Kadlecem z Dukly Praha,“ prohlásil Wimmer.
Svou hodnotu má i třetí příčka Pa oura v etapovém závodě Vysočina a stříbro
tohoto devatenáctiletého mladíka v silničním závodě z mistrovství republiky
do 23 let. Ne nadarmo o tohoto cyklistu
před sezónou usilovala nejlepší domácí
stáj PSK Whirlpool, leč nepochodila.
„Franta studuje vysokou školu a bude
lepší, když poroste pozvolně u nás a ve
dvaadvaceti přejde k profesionálům.

Stejně jako Jakub Novák,“ zmínil Wimmer slovenskou naději, která vyhrála domácí šampionát do 23 let v časovce
a skončila druhá v závodě jednotlivců.
„Nesmím zapomenout ani na páté místo
Marka Volfa ve skretchi na mistrovství
světa juniorů v Mexiku.“
Největší hvězdou týmu byl světový
rekordman v hodinovce Ondřej Sosenka,
o jehož služby klub stojí i v nadcházející
sezoně. „Až na Březnici a Duo Norman,
kde skončili v časovce dvojic s Novákem
osmí, nesplnil očekávání, ale hodně pomáhal radou i na trati mladým závodníkům. Pokud v sobě najde motivaci, bude
v příští sezoně opět dobrým závodníkem,“ věří mu šéf CK Windoor s Příbram. „Pak by se mohl pokusit překonat
padesátikilometrovou hranici v hodinovce,“ doplnil Wimmer. Při rekordním pokusu v Krylatském v roce 2005 chybělo
Sosenkovi k pokoření této mety jen
300 metrů.
Miloš Krátký
Mluvčí CK Windoor’s Příbram

POČAPLY - PODZIMNÍ VÝLOV RYB
Nastává listopad, pomalu končí podzim a listí padá ze stromů.
Je to doba podzimních plískanic a sychravého počasí. Ale listopad pro
nás znamená něco víc – totiž dobu výlovů.
I v obci Počaply se uskutečnil již tradiční podzimní výlov ryb. Počasí bylo příznivé
a kádě se rychle plnily krásnými šupinatými kapry. Vypadá to, že letos bude
kaprů dost a my si na Vánoce pěkně pochutnáme. Vždy Vánoce bez kapra – to by
nebylo ono.
Hana Koňasová
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STOLNÍ TENIS
Krajská soutěž II. třídy
skupina C mužstvo „A“
SK Suchodol „A“ – SK Březnice „A“ 8 : 10
Čtyřhry 0 : 2, body: Haník Josef 2, Jeřábek
Tomáš 3, Soused Zbyněk 1, Soused Milan 1.
TJ Klínec – SK Březnice „A“
6 : 12
Čtyřhry 1 : 1, body: Suchopár Miroslav 3, Haník
Josef 2, Jeřábek Tomáš 2, Soused Zbyněk 4.
SK Březnice „A“ – Sokol Hudlice „C“ 11 : 7
Čtyřhry 2 : 0, body: Soused Milan 1, Haník
Josef 2, Jeřábek Tomáš 3, Soused Zbyněk 3.
SK Březnice „A“ – Sokol Karlštejn 8 : 10
Čtyřhry 2 : 0, body: Soused Milan 1, Haník
Josef 1, Jeřábek Tomáš 2, Soused Zbyněk 2.

Regionální přebor I. třídy
mužstvo „B“
SK Březnice „B“ – Spartak Čenkov „A“11 : 7
Čtyřhry 2 : 0, body: Suchopár Miroslav 2,
Medvecký Jan 2, Hassmann Vojtěch 3, Benda Milan 2.
SK Březnice „B“ – Jiskra Sádek „A“13 : 5
Čtyřhry 2 : 0, body: Suchopár Miroslav 2,
Medvecký Jan 2, Hassmann Vojtěch 3, Benda Milan 4.
SK Suchodol „B“ – SK Březnice „B“ 5 : 13
Čtyřhry 1 : 1, body: Suchopár Miroslav 3,
Medvecký Jan 1, Hassmann Vojtěch 2, Benda Milan 1, 5x WO.
Slavoj Obecnice „A“ – SK Březnice „B“4 : 14
Čtyřhry 0 : 2, body: Suchopár Miroslav 3,
Medvecký Jan 3, Hassmann Vojtěch 3, Benda Milan 3.

Regionální přebor I. třídy
mužstvo „C“
SK Suchodol „B“ – SK Březnice „C“ 6 : 12
Čtyřhry 1 : 1, body: Petrovic Pavel 4, Michal
Radek 3, Slavíková Jana 3, Michal Tomáš 1.
Slavoj Obecnice „A“ – SK Březnice „C“7 : 11
Čtyřhry 1 : 1, body: Petrovic Pavel 3, Michal
Radek 2, Slavíková Jana 2, Michal Tomáš 3.

Regionální přebor II. třídy
mužstvo „D“
SK Březnice „D“ – TTC Příbram „C“7 : 11
Čtyřhry 0 : 2, body: Štefan Josef 3, Peterka
Lukáš 2, Říha Bohumil 2, Čížek Marek 0.
SK Březnice „D“ – Sokol Příbram „B“8 : 10
Čtyřhry 0 : 2, body: Štefan Josef 2, Peterka
Lukáš 3, Říha Bohumil 3, Šimek Jakub 0.

Regionální přebor III. třídy
mužstvo „E“
SK Břez. „E“ – Tatran Sedlčany dor. „E“ 15 : 3
Čtyřhry 1 : 1, body: Lojín Richard 3, Fait
Ondřej 3, Čížek Marek 4, Šimek Jakub 4.
SK Břez. „E“ – Tatran Sedlčany „E“ 1 : 17
Čtyřhry 0 : 2, body: Lojín Richard 0, Fait
Ondřej 0, Čížek Marek 1, Šimek Jakub 0.
SK Břez. „E“ - TTC Příbram „C“
2 : 16
Čtyřhry 0 : 2, body: Lojín Richard 2, Fait
Ondřej 0, Čížek Marek 0, Šimek Jakub 0.
SK Břez. „E“ – Sokol Voznice „B“ 5 : 13
Čtyřhry 0 : 2, body: Lojín Richard 3, Fait
Ondřej 0, Čížek Marek 1, Šimek Jakub 1.
SK Březnice – stolní tenis
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Městské kulturní zařízení Březnice vyhlašuje 4. ročník

soutěže pro všechny třídy ZŠ, SOŠ a MŠ v Březnici

„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEK“
Stromky budou vystaveny v prostorách Městské knihovny a Infocentra,
přijte dát svůj hlas třem nejkrásnějším stromečkům
Na vítěze čeká vánoční překvapení...
Hlasovat můžete od 2. do 14. prosince 2007.

❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆
❄
❄
❆
❆
❅
❅
❄
❄
❆
❆
❅
❅
❄
❄
❆
❆
❅
❅
Nezapomeňte napsat Vaše jméno, příjmení, přesnou adresu
❄
❄
a telefonní číslo.
❆
❆
Obrázek přineste v zalepené obálce do dětské knihovny
❅
❅
a Městské knihovny a Infocentra do 14. 12. 2007.
❄
❄
Pět vylosovaných získá od MěKZ dárek pod stromeček.
❆
❆
❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆

„Namaluj si dárek“

Máte rádi překvapení?
Dostáváte rádi dárečky?
„Nakreslete, co si přejete od Ježíška!“

ĚŽ
SOUT
ĚT I
D
O
R
P

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou

na prodejní výstavu knih
NAKLADATELSTVÍ ALBATROS
Nakladatelství nejen dětské literatury s již 55letou tradicí
na českém trhu.

V prostorách Městské knihovny a Infocentra
od 1. 11. do 21. 12. 2007
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Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení
Vás zvou na slavnostní

Zahájení adventu
2. prosince 2007

Náměstí v 17 hodin

Přijte si poslechnout a zazpívat vánoční koledy
VYSTOUPENÍ DĚTÍ 1. a 2. MŠ • ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na

PRODEJNÍ VÝSTAVU KERAMIKY
VÝTVARNÉHO KROUŽKU PŘI ZŠ BŘEZNICE
Od 26. 11. do 21. 12. v prostorách Městské knihovny a Infocentra
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Divadlo Pøíbram ve spolupráci
s Mìstským kulturním zaøízením Bøeznice
Vá s z v e n a

VÁNOÈNÍ KONCERT
PØÍBRAMSKÉHO BIG BANDU
F

KD Bøeznice F

21. prosince 2007 v 19.00 hodin
Pøedprodej vstupenek od 1. prosince 2007
v prostorách Mìstské knihovny a Infocentra

S VÁNOČNÍM DÁRKEM PŘICHÁZÍME K VÁM . . .
Městské kulturní zařízení ve spolupráci se Základní uměleckou školou Březnice připravuje vánoční
koncert, na kterém zazní Symphonia pastorális Jiřího Ignáce Linka a
Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby „Hej, mistře“. Hrát bude
Březnický komorní orchestr, zpívat
Březnický smíšený sbor, tentokrát
posílený o 16 profesionálních sborových zpěváků, aby překrásné dílo
Jakuba Jana Ryby zaznělo ve velkém sále kulturního domu plastičtěji, barevněji a snad i mohutněji.
O sólistech jednáme, jejich jména
budou uvedena na plakátech. Vstupné 50,- Kč, děti, školní mládež, včetně studentů středních a vysokých
škol zdarma. Je ale třeba, aby studenti a školní mládež nebo jejich rodiče, vyzvedli volné vstupenky v Infocentru, nebo v Základní umělecké
škole včas. Je to proto, že v případě
menšího zájmu mezi mládeží, než
předpokládáme, zbývající sedadla prodáme dospělým posluchačům. Pokud

chcete udělat radost svým blízkým
tím, že jim dáte pod stromeček vstupenky na vánoční koncert, můžete
požádat pracovnice Infocentra o dárkové vstupenky. Její cena bude stejná
jako vstupenka normální – 50,- Kč.
„Hej, mistře“ – česká mše pastorální, nádherné dílo Jakuba Jana
Ryby je prodchnuto láskou čistého
srdce a zní vyvěrající velkou pokorou prostého českého člověka. Živý,
téměř taneční rytmus, který pulsuje
celým dílem, jakoby vyjadřoval radost, elán, chu do života. Snad je
v tom i kus poslání.
Protože už od září se zajímáte,
jestli bude v Březnici „Rybovka“
(a ten zájem je potěšitelně veliký),
navíc na našem koncertě, který proběhl 3. listopadu na Zámku, bylo
mnoho posluchačů i z jiných regionů, až i z Plzeňska, konkrétně z bývalého okresu Plzeň – sever a zhruba 75% těchto posluchačů si v průběhu několika málo dní objednalo
vstupenky na březnický vánoční kon-

cert i pro svoje známé, prosíme, zajistěte si vstupenky včas. Připomínám,
že předloňská „Rybovka“ byla vyprodána 3 týdny před koncertem.
Široký zájem posluchačů i z jiných regionů nás samozřejmě velmi
těší i zavazuje. Zároveň jsme si vědomi, že jsme březnický sbor, březnický orchestr a tedy chceme hrát
a zpívat především pro nás. Za pochopení předem děkujeme.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. prosince 2007 v Základní umělecké škole (telefon 318 683 888 –
dopoledne, 318 682 342 – odpoledne)
a v Městské knihovně a Infocentru
(telefon 318 682 453). Vstupenky
můžete získat také prostřednictvím
členů pěveckého sboru nebo orchestru.
Zveme Vás z upřímného srdce na
náš vánoční koncert 26. prosince,
od 16 hodin v Kulturním domě.
Těšíme se na společně prožité sváteční chvíle.
Za účinkující a pořadatele
Ladislav Staněk
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Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond

Vás zvou na 38. koncertní sezónu 2008

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY 2008
7. února

Atraktivní koncert klasiky na bicí
Markéta MAZOUROVÁ – bicí nástroje
Koncert komorního tria
6. března
Tereza VEČERKOVÁ – flétna
Věra NOVÁKOVÁ – soprán
Miroslav NAVRÁTIL – klavír
3. dubna
Koncert komorního souboru
klasického složení z listiny mladých umělců KPH
THURI ENSEMBLE
Jan THURI – hoboj
Jaroslav BOHDAL – housle
Petra FEISTAUEROVÁ – viola
Kentaroh WATANABLE – violoncello
15. května Koncert dvou vynikajících umělců
Jan PÁLENÍČEK – violoncello
Jitka ČECHOVÁ – klavír
2. října
Koncert vynikající flétnistky
Lenka BAAROVÁ – flétna
Jan NIEDERLE – klavír
6. listopadu Koncert mladého umělce
MgA. Irvin VENYŠ – klarinet
Doc. Irena ČERNÁ – klavír

Všechna koncertní vystoupení se uskuteční v Reprezentačním sále MěÚ.
Začátek koncertu je vždy v 19 hodin.
Prodej vstupenek na místě. Bližší informace – tel. 318 682 153.

E

D
Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v roce 2008
přejí všem občanům našeho mikroregionu
zaměstnanci MěKZ Březnice.
Děkujeme za přízeň všem návštěvníkům našich programů, ale i těm,
kteří s námi spolupracují a tím se podílejí na kulturním dění ve městě.
Děkujeme všem zastupitelům města za podporu.

Těšíme se na setkání s Vámi při různých akcích v roce 2008.
Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ Březnice
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VOLNÝ ČAS

PERNÍČKY
Vrcholem perníkářského řemesla bylo
období výroby perníků v dřevěných vyřezávaných formách přibližně v 16. století.
Výroba těchto perníků byla velmi náročná už proto, že vyřezávání dřevěné formy
je samo o sobě uměleckým dílem. Postupně přestali řezbáři vyrábět dřevěné
formy a perníkáři začali používat formy
plechové, které se používají dodnes.
Původní perníky se připravovaly podle
tajných receptur, které si každý mistr
pečlivě střežil a předával je pouze svému
nástupci. Byly většinou dost složité a obsahovaly také drahé a ne vždy dostupné
suroviny, které se k nám dovážely. Zejména koření a v dobách nedostatku i med.
Těsto se připravovalo dlouhou dobu dopředu. Několik měsíců a často i let se nechávalo odležet. Perníky pekli muži – řemeslníci. Důvodem byla značná fyzická
náročnost přípravy surovin, jejichž váha se
počítala na desítky kilogramů a které se
musely prosívat, cedit, zahřívat, mísit…
Také hnětení samotného těsta trvalo
dlouho a bylo velice namáhavé. A ještě
náročnější bylo uleželé a ztvrdlé těsto
naporcovat a hníst tak dlouho, až bylo
vláčné a vhodné ke tvarování.
Zpočátku byly pro české perníkáře
vzorem výrobky z norimberských perníkářských dílen. Výrobci perníků se začali
sdružovat do cechů, nejprve společných
s pekaři, mlynáři, krupaři, koláčníky atd.
Teprve ze 16. a 17. století existují doklady o ojedinělých samostatných cechovních organizacích perníkářů.
Vzhled perníků už od konce 19. století výrazně ovlivňovala obliba papírových
barevných nálepek, které se na perník
lepily polevou. Byly na nich vytištěné
vlastně podobné motivy, jaké se užívaly
u perníků vtlačovaných do dřevěných vyřezávaných forem – srdce, čerti a Mikulášové, koně, husaři, panenky…
Tehdejším zákazníkům se barevné obrázky zalíbily. A pak k nim pekaři postupně začali přidávat pestré květy, zrcátka, mašličky a dokonce i fotografie.
Povrch upečených perníčků byl hladký
a zdobil se barevnými polevami. Velké
oblibě se brzy začaly těšit čokoládové polevy. Ve 20. století lidé na tradiční perníky skoro zapomněli. Pouze v některých
domácnostech se ještě pekly staré tvary
s mikulášskými či vánočními ozdobami.
Také některé včelařské organizace se staraly o to, aby perníkářské umění s medem nezaniklo. Naštěstí i dnes je dost
těch, kteří se tomuto řemeslu věnují,
např. Vánoce si mnozí z nás bez perníčků nedovedou představit.

Recept na vánoční perníčky
80 dkg hladké mouky
28 dkg moučkového cukru
12 dkg Hery
5 lžic rozehřátého medu
2 celá vejce
2 žloutky
2 lžičky jedlé sody
2 lžíce perníkového koření
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V dětské knihovně proběhla výtvarná
soutěž pro prvňáčky o nejoblíbenější
postavičku z knih Václava Čtvrtka.

Obrázky byly vystaveny v dětské knihovně
a o těch nejhezčích rozhodly vaše hlasy.

Vypracujeme těsto, které můžeme okamžitě rozválet, vykrajovat a péct. Perníčky hned po vytažení z trouby potřeme
směsí z rozšlehaného celého vejce s 1 lžičkou vody a potravinářského barviva. Povrch potíráme jen zlehka, aby se na něm
nevytvořili kocouři.

Perníčky bez uležení
40 dkg hladké mouky
12 dkg moučkového cukru
16 dkg medu
6 dkg tuku
2 vejce
1/2 lžičky jedlé sody
2 lžičky perníkového koření
Vypracujeme těsto, necháme 12 hodin
odležet a můžeme ho zpracovat. Po upečení jsou perníčky ihned vláčné a můžeme je konzumovat.

Jana Mikolášová - 1. A.

Bílková poleva na zdobení
1 bílek
20 dkg moučkového cukru (dvakrát
prosetého)
1 lžička Solamylu
pár kapek citrónové š ávy
V míse smícháme bílek s cukrem, přidáme pár kapek citronu a Solamyl. Polevu
třeme tak dlouho až z vařečky vláčně
odpadává (nesmí stékat).
PRAKTICKÉ RADY
Těsto na perníky a perníčky
Nevíte, jaké konzistence má být těsto?
Na drobné perníčky připravujeme vždy
těsto tužší a pevnější. Jednoduše proto,
aby se z něj daly vykrajovat tvary. U litého perníku je to naopak. Těsto na perník
pečený na plechu je vždy řidší.

Zdravý perník
I obyčejný perník můžeme upéct zdravě.
Stačí nahradit, třeba jen část, klasické
mouky za mouku celozrnnou, žitnou, případně bezlepkovou. Nezdravý bílý cukr
nahradíme třtinovým. Pokud použijeme
bezlepkovou nebo celozrnnou mouku,
je třeba přidat více tekutiny.

Josef Matějka - 1. třída Hvož any

Zaděláváme perníkové těsto
Jak obměnit obyčejný perník? Jednoduše. Místo mléka můžeme použít do perníkového těsta jakoukoliv kávu, capuccino, smetanu nebo část tekutiny nahradit za pomerančovou či citrónovou šávu.
Koření do perníku
Na 500 gramů mouky přidáme až 1 lžičku
mleté skořice. 2 - 3 kuličky rozdrcené kuličky nového koření, 3 rozdrcené hřebíčky,
1rozdrcenou hvězdičku badyánu a 1lžičku
drceného anýzu. Podle chuti můžeme přidat pomerančovou nebo citrónovou kůru.

Nikola Šilhavá - 1. B.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
První adventní neděli 2. prosince bude Městská knihovna
a Infocentrum otevřeno od 16 do 18 hodin.
Ve dnech 27. – 31. prosince bude Městská knihovna a Infocentrum
z provozních důvodů uzavřeno.
■
■

1. 11. – 21. 12. – prodejní výstava knih z nakladatelství ALBATROS
26. 11. – 21. 12. – prodejní výstava keramiky výtvarného kroužku při
ZŠ Březnice

■

3. 12. – 17. 12. – soutěžní výstava „Nejkrásnější vánoční stromek“,
do 14. 12. můžete hlasovat pro nejhezčí stromeček

Dětské oddělení na ZŠ
■

4. 12. – „Lumpačíme s čerty“ – soutěžní dopoledne pro 2. – 3. ročník ZŠ

■

vyhodnocení soutěže „Vánoce v knihách“

■

vyhodnocení soutěže pro děti „Namaluj si dárek“

Městské kulturní zařízení,
Městská knihovna a Infocentrum
a Městské muzeum
vyhlašují

II. ROČNÍK
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE LUDVÍKA KUBY

„S PALETOU
ZA VŠEMI KRÁSAMI
SVĚTA…“
Na téma:

„KRAJINA BŘEZNICKA“

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
I. KATEGORIE DĚTÍ 6 až 12 let
II. KATEGORIE MLÁDEŽ 12 až 18 let
III. KATEGORIE 18 let a výše

Své kresby, akvarely, oleje můžete nosit v průběhu měsíce prosince
a ledna do Městské knihovny a Infocentra.
V únoru budou obrázky vystaveny a vybrány ty nejlepší.
Vítězné obrázky budou odměněny.
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Caroline Otero – Vášeň – příběh skutečné španělské kurtizány
Leslie L. Lawrence – Pomsta Himálaje? – příběh vědecké expedice, která je
od samého počátku provázena zlověstnými znameními a tragédiemi
Aha Kalbagová – Webová stránka
snadno a rychle – praktická příručka
Robert McElroy – Fotbalové klenoty
– průvodce unikátními trofejemi a sběratelskými skvosty z celého světa
Libor Budinský – Svět na dosah –
soubor unikátních reportáží reportéra
časopisu Instinkt z Asie, Afriky a Evropy
Jan Míka – Na ňadrech ustláno
a jiné povídky – povídky, které přinášejí neotřelé náměty a překvapivé pointy
Vladimír Körner – Adelheid, Zánik
samoty Berhof, Zrození horského
pramene – tři novely zasazené do let
1945 – 1946
John Updike – Dvojice – tato kniha
se věnuje otázkám morálky a etiky
Petr Šabach – Občanský průkaz –
kniha roku 2006
Radka Denemarková – Peníze od Hitlera – prozaická kniha s groteskně potemnělým příběhem, který i my sami žijeme
Marguerite Durasová – Hmatatelný
život – ne zcela běžná autobiografie, líčení osobních mýtů i intimního života
Halina Pawlowská – Jak blbá, tak
široká – další vtipná kniha známé spisovatelky a scenáristky
Donald R. Burgett – V říši zla – Křičící orel za Rýnem – o výsadkářích
z 2. světové války
Paulo Coelho – Alchymista – největší
brazilský bestseller všech dob
Allen Wheelis – Naslouchání – psychoanalytik zpytuje svůj život
Sydney Sheldon – Časovaná smrt –
o velvyslankyni Spojených států amerických v jedné zemi za Železnou oponou
Jeffrey Moussaieff Masson – Když
sloni pláčou – kniha přináší přesvědčivé důkazy o tom, co lidé vždy tušili; zvířata milují, strádají, žárlí, bývají osamělá, jsou zvídavá a zvědavá
Berta Laufrová – Příběhy hraběte
Šporka – autorka staví hraběte Františka
Antonína Šporka do zcela nového světla
Inna Rottová – Doktorka ze Ženevy –
příběh světoznámé fyzioložky Liny Sternové
Irena Obermannová – Deník šílené milenky, Deník šílené manželky – knihy
známé filmové dramaturgyně a scenáristky
Pascal Bruckner – Zloději krásy –
příběh mladého muže a jeho přítelkyně,
kteří uvíznou ve švýcarských Alpách ve
sněhové bouři…, objeví sklepení a v něm
děsivé tajemství
Tobiáš Jirous – Než vodopády spadnou – kniha plná emocí a nápadů
Zuzana Brabcová – Rok perel – příběh čtyřicetileté redaktorky Lucie
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

5. 12. středa v 18 hodin

1. 12. PLES MěKZ k ukončení
tanečního kurzu
KD Q 19 hodin
2. 12. Taneční soutěž KTS Příbram
KD Q 8.30 hodin
2. 12. ZAHÁJENÍ ADVENTU
Náměstí Q 17 hodin
5. 12. Divadelní představení
pro ZŠ
KD Q 9 hodin
6. 12. Divadelní představení
pro ZŠ
KD Q 8.30 hodin
7. 12. Divadelní představení
„Balkón“
Březnický a rožmitálský divadelní
spolek
KD Q 19.30 hodin
13. 12. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek Q 17 hodin
16. 12. Schůzka filatelistů
KD – salónek Q 9 – 11 hodin
21. 12. Vánoční pořad pro ZŠ
KD Q 9 a 10.30 hodin
21. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
Příbramského Big Bandu
KD Q 19 hodin
26. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ –
koncert
KD Q 16 hodin
29. 12. MYSLIVECKÝ PLES
KD Q 20 hodin

VDÁŠ SE A BASTA
„Proč? Protože jsem řekla…“ Americká romantická komedie. Starostlivá matka musí
své třetí dceři obstarat tajně ženicha…
Vstupné 39 Kč

Q

93 minut

Q

Doporučeno od 12 let

9. 12. neděle v 18 hodin

MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ
SKUTEČNÁ SKUTEČNOST
O ADOLFU HITLEROVI
Německá válečná tragikomedie, která vzbudila v Německu bouřlivé reakce. Postava
říšského kancléře je zde ztvárněna netradičním způsobem jako bizardní komická figura… Přesto film ukazuje tragičnost války,
tupost a krutost nacismu…
Vstupné 39 Kč

Q

95 minut

Q

Doporučeno od 12 let

12. 12. středa v 18 hodin

ZBOUCHNUTÁ
Americká komedie zobrazuje zapeklitou situaci okolo nechtěného otěhotnění… „Stačí
jeden úlet a končí legrace…“
Vstupné 44 Kč

Q

129 minut

Q

Doporučeno od 15 let

16. 12. neděle v 18 hodin

KRÁLOVSTVÍ
Německo-americký politický thriller věnovaný boji s terorismem. „Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít…“

VÝSTAV Y

Vstupné 42 Kč

a Infocentru

Q

110 minut

Q

Doporučeno od 15 let

Dětské představení:
!!!POZOR ZMĚNA!!!
Promítáme v úterý 4. 12. v 9 hodin

KONEC KOUZELNÍKA
UHAHULY
P Ř I P R AV UJ E M E :
VÁŠEŇ A CIT, POSLEDNÍ VLAK…
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.

Zaměstnanci
kinokavárny Březnice
přejí všem návštěvníkům
filmových představení
pohodové prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví
v roce 2008.
Manželé Placákovi, Radek Klement,
Marie Kučerová, Božena Kovářová,
Blanka Koubová a Dana Tuháčková.

12/2007

KULTURA

ZÁMEK
BŘEZNICE
PROSINEC 2007
Mše svatá:
v sobotu 8. 12. 2007 od 10.00 hodin
v zámecké kapli při příležitosti
svátku Neposkvrněného početí
Panny Marie

Koncert:
v sobotu 15. 12. 2007 v hudebním
sále od 19.00 hodin
vánoční koncert zámeckých
hudebních večerů

AD VOCEM – hudba českého
a italského baroka
I. Brouková – soprán, M. Špelina – flétny,
L. Cillerová – barokní housle, P. Wagner –
viola da gamba, P. Vacek – teorba, umělecký vedoucí
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

v Městské knihovně

1. 11. – 21. 12. – prodejní výstava
knih z nakladatelství
ALBATROS
26. 11. – 21. 12. – prodejní výstava
keramiky výtvarného kroužku
při ZŠ Březnice
3. 12. – 14. 12. – soutěžní výstava
„NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ
STROMEK“ – 4. ročník

VÁNOCE NA BŘEZNICI
ZÁMEK Březnice
sobota 15. prosince 2007 od 11 do 16 hodin
adventní sobota s vánočním tržištěm, výstavou a doprovodným
kulturním programem:
14.00 hod. Malý žesový soubor ZUŠ Březnice,
žesový soubor Gaudeamus ZUŠ Březnice pod vedením J. Štěpána
14.30 hod. Písecké žesové kvarteto pod vedením J. Kunta,
Kytarové trio pod vedením K. Skopečkové
15.30 hod. Capella Flauta pod vedením T. Bláhy,
soubor zobcových fléten ZUŠ Březnice pod vedením J. Štěpána
Prohlídky zámku možné od 10.00 do 15.00 hod.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 1 vyjde 30. 1. 2008 – uzávěrka
je 12. 12. 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  redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

