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LEDNOVÁ VICHŘICE
Orkán, který se přehnal v lednu přes Českou republiku, neušetřil ani Březnici. Pracovníci 1. březnické komunální museli
spolu s hasiči likvidovat popadané stromy v parku, u koupaliště
i v dalších částech města. Škoda vznikla také v obecních lesích.
Meteorologové sice upozorňovali na silný vítr, nikdo ale nepředpokládal, že způsobí takové škody. Krizový stav vyhlášený
ministerstvem se týkal i příbramského okresu. Oficiálně měl
zákaz vstupu do vybraných lokalit skončit 5. února. Město se
po dohodě s lesním hospodářem rozhodlo prodloužit toto omezení o další týdny. Stále totiž hrozí nebezpečí, že stromy poničené orkánem mohou padat. Ztráty v našich lesích sice nedosahují takové výše jako v jiných regionech, přesto nejsou zanedbatelné. Podle odhadů se bude muset vytěžit až pět set metrů
kubických dřeva.
Jana Krajmerová, starostka
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školy a školky  BHV  sport

Po měsíci se zastupitelstvo města vrátilo k záměru prodeje
dvou domů – V Koleji a Dolních Valech. O první objekt nikdo
neprojevil zájem. Zastupitelé proto rozhodli o prodloužení nabídky do března. Dům v Dolních Valech si chce koupit nájemník, který zde od roku 1995 bydlí. Odhadní cena 530 700 korun se mu však zdá vysoká, nebo rekonstrukce střechy, oken,
topení i další stavební úpravy si podle něj vyžádají nemalé investice. Zastupitelé rozhodli o prodeji a respektovali i přání
žadatele – snížili cenu nemovitosti na 480 000 korun.

BUDE V BŘEZNICI DALŠÍ
SUPERMARKET?
Firma Gresin – Invest, s. r. o., má zájem postavit na území
města obchodní centrum – supermarket Lidl včetně veřejného
parkoviště. Našla si i vhodnou lokalitu – pozemek vedle autobusového nádraží a částečně i na něm. Šlo by o zadní prostor,
kde dnes parkují kamiony. Provoz nádraží by tak samozřejmě
nebyl nijak omezen.
Protože v Březnici už jeden supermarket funguje, rozvinula
se diskuse, zda město potřebuje další. Pro jeho výstavbu hovoří
třeba to, že by se vyřešilo využití dosud zahálející lokality. Také
konkurence mezi firmami je potřebná. Na druhé straně další řetězec by mohl zlikvidovat malé živnostníky na Náměstí.
Zastupitelé se proto rozhodli do diskuse o supermarketu zapojit i vás, občany.
V dnešních novinách se nachází anketa, kde můžete vyjádřit
svůj názor – Jste pro, či proti stavbě supermarketu? Vaše odpovědi zjednoduší rozhodování zastupitelů.

Foto Karel Vilikovský
V lednu se Evropou přehnal ničivý orkán Kyrill a zanechal za
sebou obrovskou katastrofu. Nevyhnul se ani Březnici. Na fotografii je „padlý“ dub, tzv. kolovratský. Jeho stáří se odhaduje
na 230 let. Fotografie je z 19. ledna 2007.
Redakce

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
O KASÁRNÁCH V DOBRÉ VODĚ
Nejprve to byla lázeňská budova, později odborné učiliště
a naposledy sloužil objekt v Dobré Vodě jako výcvikové středisko jednotek Hradní stráže. Ta ho po profesionalizaci armády
opustila a hledalo se nové využití celého areálu.
Po téměř dvouletém jednání s Ministerstvem obrany budou
bývalá kasárna patřit obci, která tak získá majetek v hodnotě
přes třináct milionů korun. Takovou cenu má zachovalá budova, pozemky o rozloze přes třiadvacet tisíc metrů čtverečních
i technické zázemí.
Darovací smlouvu mezi městem a Ministerstvem obrany
schválili zastupitelé na svém lednovém jednání. Její podpis byl
zatím odložen. Původní majitel slíbil ještě opravit střechu budovy i ocelové kolny, které poškodila lednová vichřice.
A co s kasárnami dál? Jednání už proběhlo několik. Existoval záměr vytvořit zde penzion pro vojenské veterány, soukromý domov důchodců. Všechny ztroskotaly na nedostatku finančních prostředků. Konečné rozhodnutí – zda prodat, nebo
hledat jiné využití – tedy čeká na zastupitele.

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘEDSEDY
A ČLENY OSADNÍCH VÝBORŮ
Podle zákona může zastupitelstvo zřídit v částech obce osadní výbory. Ty jsou minimálně tříčlenné a práce v nich se mohou
účastnit občané, kteří zde mají trvalé bydliště. Výbory nejsou
pouze formální orgány, ale mají své pravomoci – například předkládají zastupitelstvu a radě návrhy týkající se rozvoje části obce
nebo se vyjadřují k jejich rozhodnutím. Požádá–li předseda
osadního výboru na veřejném zasedání o slovo, musí mu být
uděleno.
(pokračování na str. 2)
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘEDSEDY
A ČLENY OSADNÍCH VÝBORŮ
(dokončení ze str. 1)
V příštích čtyřech letech bude v Boru fungovat osadní výbor
pod vedením Stanislava Chocholy. Dalšími členy jsou Jitka Vitáková, Karel Mikeš, Petr Krotký a Ladislav Hovorka. V Dobré
Vodě se stal předsedou Tomáš Paclt, členy Drahomíra Sedláková a Marie Pacltová. Přední a Zadní Poříčí bude zastupovat předsedkyně Martina Bláhová spolu s Františkem Sýkorou a Jaromírou Ivaníkovou. Do osadního výboru v Martincích byli vybráni předseda Jan Polák, členové Luboš Červenka, Marcela Trochová, Václav Liška a Pavla Štiková.

BÝVALÁ ŠKOLKA SE MŮŽE
PROMĚNIT NA BYTY
Společnost Ecohouse projevila zájem o koupi bývalé mateřské
školy ČZM. Budovu by chtěla zrekonstruovat, vytvořit boční
a půdní nástavbu a vytvořit zde několik bytů o velikosti zhruba
šedesát metrů čtverečních. Zastupitelé si před závěrečným rozhodnutím nechali zpracovat znalecký posudek na cenu objektu
i okolní pozemky. Podle toho potom stanoví prodejní cenu.
Budova bývalé školky je v současné době z velké části prázdná. Po odchodu firmy Helsa byl několikrát zveřejněný záměr
pronájmu, ale dlouhodobý nájemce se zatím nenašel. Navíc „bytový“ pořadník na sociálním oddělení městského úřadu ukazuje, že ve městě chybí právě středně velké byty pro rodiny s dětmi. Jen je třeba připomenout, že v tomto případě půjde o komerční bydlení – občané si budou byty kupovat do osobního
vlastnictví. V budově by zůstal zachovaný jeden nájemní byt
a provozovna kadeřnictví.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA BŘEZNICE
podle ustanovení § 39 odst. 1 č. 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,

z v e ř e j ň u j e
záměr

prodat

nemovitost čp. 82, V Koleji, Březnice
na pozemku p.p.č. 24 v k.ú. a obci Březnice
za odhadní cenu
V domě se nachází 3 byty. Způsob vytápění lokální.

Byt č. 1 – v současné době volný
Rozměry:

1. pokoj
2. pokoj
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Celkem

25
20
13,5
4,5
3,5
0,8
67,3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Byt č. 2 – v současné době volný
Rozměry:

Pokoj
Kuchyně
Koupelna
WC
Celkem

20
20

m2
m2

3,24 m 2
43,24 m 2

Byt č. 3 – pronajatý
Rozměry:

PŘÍSNĚJŠÍ POŽADAVKY
NA JÍDLONOSIČE
Nová vyhláška a hygienické normy týkající se veřejného stravování stále přinášejí problémy. V loňském roce muselo město rekonstruovat kuchyni a jídelnu základní školy, aby odpovídala
platným předpisům. Letos zastupitelé řeší stravování předškolních dětí. Přísnější podmínky pro rozvoz obědů musela splnit
také pečovatelská služba. Podle platného nařízení musí být u jídel přepravovaných v jídlonosičích zachována po dobu nejméně tří
hodin teplota 60 stupňů. Plastové či nerezové nádoby, které zatím využívala většina lidí, těmto požadavkům nevyhovují. Musí je
proto nahradit termojídlonosiče. Ty jsou však mnohem dražší než
ty obyčejné. Pečovatelská služba proto požádala město, zda by
nekoupilo 164 těchto nosičů. Zastupitelé jí vyhověli, i když pořizovací cena není malá – vyjdou zhruba na 90 tisíc korun.
Pokud by pečovatelská služba nadále vozila jídlo v nevyhovujících nádobách, mohlo by město dostat vysokou pokutu.
A chtít po důchodcích a nemocných lidech, kteří hlavně dovoz
obědů využívají, aby zaplatili jednorázovou částku přes tisíc
korun, považovali zastupitelé za nevhodné. Proto raději zvolili
toto řešení s tím, že každý uživatel zaplatí měsíční pronájem
30 korun.

22,2 m 2
20,2 m 2

Pokoj
Kuchyně
Koupelna
WC
Celkem

2,4 m2
42,8 m 2

RADA MĚSTA BŘEZNICE
podle ustanovení § 39 odst. 1 č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,

z v e ř e j ň u j e
záměr

pronajmout

od 1. 4. 2007

nebytové prostory
na Náměstí č. p. 2 Březnice
o výměře 35,77 m2

roční pronájem 700,- Kč za m2

VÝSTAVBA obchodního centra LIDL
Souhlasím s výstavbou obchodního centra Lidl v lokalitě u autobusového nádraží.
Nesouhlasím s výstavbou obchodního centra Lidl v lokalitě u autobusového nádraží.
Souhlasím s výstavbou obchodního centra Lidl, ale v jiné lokalitě. Jaké?
Vyplněné dotazníky odevzdejte do 31. 3. 2007 na podatelnu MěÚ nebo do Městské knihovny a Infocentra na Náměstí.
Vy b r a n o u o d p o v ě

označte křížkem
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MATEŘSKÉ ŠKOLY – důležitý bod
únorového zastupitelstva
Zachovat kuchyně v obou mateřských školách, nebo připravovat obědy pouze v jedné z nich? Takové rozhodnutí čekalo na
zastupitele v únoru.
Podle nových hygienických norem totiž současný stav kuchyní nevyhovuje a obě se musejí zrekonstruovat. Náklady se pohybují v milionech korun.
Městský úřad oslovil jedenáct projektantů, odpověděli čtyři
a každý zpracoval několik záměrů včetně předběžné cenové
kalkulace. Ty měly sloužit zastupitelům k lepšímu rozhodování. Jedna varianta řeší rekonstrukci kuchyně první školky a vybudování výdejny – předpokládané náklady jsou od 1,4 do
3,2 milionu korun. Další se zabývají rekonstrukcí 2. mateřské
školy, včetně přístavby a úpravy kuchyně. Podle projektantů by
tyto práce mohly vyjít na 4,3 až 7,5 milionů korun. Město také
zvažovalo možnost, kdy by se opravila pouze kuchyně v první
školce a to tak, aby byla schopná zajistit stravování i pro děti
ze sousedního zařízení. Druhá školka by se přistavěla, a tím by
se navýšila potřebná kapacita. Tato varianta by stála od 6,5 do
9,2 milionů korun.
Zastupitelé se rozhodli pro první dvě možnosti. Letos by se
měla přestavovat druhá školka, nebo město získalo od státu
prostřednictvím poslance Parlamentu ČR Josefa Řiháka dotaci
ve výši pět milionů korun, kterou musí použít pouze na rekonstrukci a přístavbu tohoto objektu. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o vytvoření skupiny, která má jednat s vybraným projektantem o maximálním snížení nákladů, aby město muselo jen
minimálně peněz doplácet ze svého rozpočtu.
Zastupitelé také nechali zpracovat projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kuchyně v první školce. Pokud to hygiena schválí, bude realizován až za rok. V letošním rozpočtu
pravděpodobně nebude na obě akce dostatek financí.
Zastupitelé dále schválili odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle nového nařízení vlády, které platí od 1. ledna
letošního roku.
Předsedové jednotlivých výborů předložili plán činnosti na
následující čtyři roky. Po nepatrných úpravách a doplněních
byly koncepce schváleny.
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O prodej bytu v Borské ulici, ve kterém nyní bydlí, požádala
paní I. Š. Zastupitelé se rozhodli odložit projednání tohoto
bodu do doby, než žadatelka vyrovná závazky s městem, které
v současné době má. Zásady o prodeji bytů neumožňují prodávat majetek města zájemci, pokud nemá splacené dlužné částky.

PŘIBUDOU NOVÉ KONTEJNERY?
Zastupitelé dále řešili, zda se Březnice stane členem Svazu
měst a obcí České republiky. Konečné stanovisko odložili do
doby, než zjistí, kolik obcí je součástí této organizace a jaké
výhody z toho budou občané mít.
Středočeský kraj opět organizuje spolupráci mezi městy
a společností EKO-KOM, a. s. Tato firma pronajme vybraným
obcím kontejnery na tříděný odpad. Letos půjde o sběrné nádoby na plast, papír, bílé a barevné sklo a nápojové kartony. Město však nemůže využít tuto nabídku v celé šíři, nebo některé
z nádob jsou takzvaně s horním výsypem. A společnost Rumpold, která v obci sváží odpad, má zařízení pouze na vyprazdňování nádob se spodním výsypem. Zastupitelé rozhodli, že
město požádá o zapůjčení kontejnerů na nápojové kartony, tedy
krabice od mléka, džusů a podobně. Konečné rozhodnutí však
závisí na Krajském úřadu a firmě EKO-KOM.
Jana Krajmerová
starostka

Změna termínu březnového zastupitelstva

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
se nebude konat 8. března,
ale

15. března 2007.

K posunutí data došlo kvůli schvalování rozpočtu
pro rok 2007.

ZÁJEM O POZEMKY TRVÁ
Jako na každém zastupitelstvu, i nyní přišly na program zastupitelstva prodeje pozemků. Po zveřejnění záměrů v loňském
roce nyní zastupitelé schválili prodej 194 metrů čtverečních
manželům N. Podnikatelé M. N. a M. H. získali 2012 metrů
čtverečních, každý z nich za patnáct korun. Dalších 659 metrů
bude převedeno na I. Z. Celkem za ně zaplatí 5272 korun. Cena
je nízká, nebo tuto parcelu musela rodina majitelky prodat
městu v roce 1989 kvůli výstavbě bytových domů a kotelny. Ve
smlouvě bylo zároveň stanoveno, že nepoužitý pozemek bude
vrácen vlastníkům. To se nestalo, proto ho nyní město prodalo
za cenu, za kterou ho v roce 1989 koupilo.
Také další prodej se stal nápravou věcí minulých. Pan J. Š.
získal v roce 1981 od města do bezplatného užívání část pozemku vedle svého domu. To však nebylo nikde úředně zaznamenáno, proto dnes pozemek jeho dědicům nepatří. Předcházející zastupitelstvo mu nabídlo k prodeji 128 metrů čtverečních za 250 korun, on s touto cenou nesouhlasil. Zároveň požádal o zlevnění na 100 korun. Noví zastupitelé tuto částku akceptovali.
Další zájemce žádal o koupi pozemku pod vjezdem do svého
domu a před zahradou. Zastupitelé to zamítli s tím, že přístupové cesty k nemovitostem se prodávat nebudou a navíc jsou
zde vedeny inženýrské sítě.
K narovnání vlastnických vztahů mělo dojít také mezi Lesy
ČR a majiteli garáží v Počápské ulici. Státní podnik se rozhodl
řešit tuto situaci prostřednictvím města a nabídl mu
k odkoupení celý pozemek za 47 800 korun. Město si ho mohlo
bu ponechat a chtít nájemné, nebo ho rozprodat jednotlivým
vlastníkům garáží. Zastupitelé však toto řešení zamítli.

Náměstí v Březnici

Foto MěKZ
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INFORMACE PRO OBČANY
Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, a došlo tak k řadě změn v původní oblasti „dávek sociální péče“. Zákon o pomoci v hmotné nouzi zrušil ke stejnému datu zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého byly poskytovány některé dávky sociální péče. Současně s tím zanikly i dávky sociální péče poskytované podle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, které byly vázány na sociální potřebnost.
Informace o dávkách sociální péče pro osoby se zdravotním postižením naleznete
v sekci „Zdravotní postižení“ na internetových stránkách MPSV.

Obecné informace a vymezení některých pojmů
!Upozornění!
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro
přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo Vám je
na základě podrobnějších znalostí o Vaší situaci vysvětlí pracovníci úřadů, kteří o
dávce rozhodují.

Základní charakteristiky systému
pomoci v hmotné nouzi
Systém pomoci v hmotné nouzi je:
• moderním systémem pomoci osobám
s nedostatečnými příjmy; systém motivuje osoby k aktivní snaze zajistit si
prostředky k uspokojení životních potřeb
• jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení osob
• jednotný na celém území České republiky a využívá moderní výpočetní techniku, informační systém a aplikační
program
• založen na ideovém principu, že „každá osoba, která pracuje, se musí mít
lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá“; jedním z nástrojů
je např. výhodnější zápočet příjmů
z pracovní aktivity
• systémem, jehož nedílnou součástí je
sociální práce s klienty a sociální poradenství (pro tyto účely využívá např.
aktivizační plány a programy individuálního motivačního postupu).

Jaké jsou dávky pomoci v hmotné
nouzi a kdo je vyplácí?
Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. Na území vojenských újezdů rozhodují o dávkách a vyplácejí je újezdní úřady
vojenských újezdů. Mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním
vyloučením poskytují obecní úřady obcí
s rozšířenou působností. Odvolacím orgánem jsou krajské úřady. Výše uvedené
úřady jsou označovány pojmem orgány
pomoci v hmotné nouzi.

Co je to hmotná nouze
a kdo je v hmotné nouzi?
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje situace spojené s nedostatečným
zabezpečením základní obživy, bydlení
a mimořádnými událostmi, tyto situace nazývá hmotnou nouzí.

• Jde v zásadě o situace, kdy osoba/společně posuzované osoby nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb.
Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit.
• Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze
vyřešit jinak, než okamžitou pomocí.
• Důležité je, že každá osoba má nárok
na poskytnutí základních informací,
které vedou nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení
jejího vzniku.

Příjem
Okruh příjmů, které se berou v úvahu při
posuzování nároku na dávku a její výši, je
stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci
v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:
• tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z
funkčních požitků uvedených v zákoně
o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%
• příjmy z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve
výši 80%
• ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100% (příspěvek na živobytí se nezapočítává).
Příjem se zjišuje zpravidla za období tří
kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku.

Oprávněná osoba
Na příspěvek na živobytí a na doplatek
na bydlení má nárok při splnění podmínek stanovených v zákoně o pomoci
v hmotné nouzi:
• osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
• osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
• cizinec bez trvalého pobytu na území
České republiky, kterému tato práva
zaručuje mezinárodní smlouva (Evropská sociální charta)

• občan členského státu Evropské unie,
pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než
3 měsíce
• občan členského státu EU, kterému
nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských
společenství a jeho rodinný příslušník
(např. Nařízení Rady EHS)
• rodinný příslušník občana členského
státu Evropské unie, pokud je hlášen
na území České republiky k pobytu po
dobu delší než 3 měsíce
• cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na
území jiného členského státu EU a bylo
mu uděleno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky
• rodinný příslušník cizince uvedeného
v předchozí odrážce, kterému bylo
uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší, kromě
osob uvedených v předchozím textu
(oprávněné osoby pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) jsou oprávněnými osobami při splnění podmínek rovněž osoby pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – je-li
osoba vážně ohrožena na zdraví – může
jí být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České
republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.

Zvýšení příjmu vlastním
přičiněním
Nedostatečný příjem je pouze jednou
z podmínek hmotné nouze, podstatné je,
že osoba/společně posuzované osoby si ho
nemohou zvýšit vlastním přičiněním.
Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se
rozumí zvýšení příjmu:
• vlastní prací
• řádným uplatněním nároků a pohledávek
• prodejem nebo jiným využitím majetku.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže
stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje a vliv
snahy osoby na nárok na dávku a její výši.

Nezaopatřené dítě
Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle
zákona o státní sociální podpoře.
(pokračování na str. 5)
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INFORMACE PRO OBČANY
Výše příspěvku na živobytí se stanoví
jako rozdíl mezi živobytím osoby/společně posuzovaných osob a příjmem osoby/
společně posuzovaných osob, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení.

(dokončení ze str. 4)

Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí je základní dávka
pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním
a existenčním minimu. Zákon o pomoci
v hmotné nouzi však stanoví několik odchylek, např. do okruhu společně posuzovaných osob nepatří osoba, která nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo
byla vzata do vazby (a výkon trestu nebo
vazby trval celý kalendářní měsíc), osoba, která je umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče nebo obdobném zařízení apod. Vzhledem k tomu, že
v praxi dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru,
má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných
osob některou osobu vyloučit.
Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, pokud její příjem/příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí.
Živobytí osoby/společně posuzovaných
osob je stanoveno s ohledem na příjem,
možnost jeho zvýšení, majetkové poměry
a další okolnosti (jako je např. nákladné
dietní stravování, délka setrvání ve stavu hmotné nouze, aktivní přístup k hledání zaměstnání apod.). Částka živobytí
se odvíjí od výše existenčního a životního
minima a stanoví se individuálně pro
každou osobu na základě zhodnocení její
snahy, možností a potřeb.

Doplatek na bydlení
Doplatek na bydlení je dávka pomoci
v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory
pomáhá uhradit odůvodněné náklady na
bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za
dodávku energií) zůstala osobě/společně
posuzovaným osobám částka živobytí.
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt,
a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho
živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení
je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze
systému státní sociální podpory. Doplatek
na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím
k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí
nebyl přiznán, protože její příjem/příjem
společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných
osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této částky.

DODATEČNÉ VOLBY V DRAHENICÍCH
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Počet

Zpr.

v%

7

1

1

1

100.00

Okrsky

Hlasy
Kandidátní listina

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

137

100

72.99

100

614

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

abs.

v%

1 „Za lepší obec“

75

12.21

5

438.57

17.10

0

X

2 Drahenice 2007

539

87.79

9

614.00

87.78

7

X

KANDIDÁTNÍ LISTINA ZVOLENÉ STRANY
Kandidát

Poř.
číslo

Příjmení, jméno

2 Drahenice 2007

2

Tuháček Bohuslav

2 Drahenice 2007

1

2 Drahenice 2007

4

2 Drahenice 2007

Hlasy

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

abs.

v%

43

NK

BEZPP

82

Trefný Jiří

51

NK

BEZPP

Pavlík Pavel

58

NK

BEZPP

5

Jiřičná Jaroslava

44

NK

2 Drahenice 2007

3

Červenka Václav

49

2 Drahenice 2007

6

Češková Iva

43

2 Drahenice 2007

7

Becher Vladimír

44

Věk

Informace a bližší vysvětlení k uvedeným příspěvkům Vám podají pracovnice
sociálního oddělení MěÚ Březnice, rovněž Vám podají informace k zákonu
o sociálních službách, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2007, nejzajímavější novinkou tohoto zákona je příspěvek na péči.
Sociální oddělení najdete v budově
RADNICE v přízemí a úřední hodiny
jsou v pondělí a ve středu od 8.00 hodin
do 17.00 hodin.
Sociální oddělení MěÚ Březnice
Šístková Věra
Pinkavová Marcela

JARNÍ TOUR 2007

Počet
kandidátů

Kandidátní
listina

Nárok na doplatek na bydlení nevznikne,
pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost levnějšího přiměřeného bydlení nabídnutou nebo zprostředkovanou
obcí, v níž má trvalý pobyt. Toto neplatí
pro osoby starší 65 let a poživatele starobního důchodu.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního
zřetele může orgán pomoci v hmotné
nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu
dlouhodobě užívající jinou než nájemní
formu bydlení. Nárok na doplatek na
bydlení má také nezletilé nezaopatřené
dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo
nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení.

Pořadí

Mandát

15.21

1

*

68

12.61

2

*

67

12.43

3

*

BEZPP

66

12.24

4

*

NK

BEZPP

54

10.01

5

*

NK

BEZPP

62

11.50

6

*

NK

BEZPP

56

10.38

7

*

Jarní tour (pro ty, kdo cyklistiku pravidelně nesledují – jarní vyjíž ka na kole) letos
zase bude. Předloni jsme jezdili po Blatensku,
vloni po Brdech, tak letos to vezmeme na
Orlík a zpátky. Tam třeba přes Řeteč, Boješice, Touškov a Zalužany, zpátky přes Probulov, Krsice, Nerestce a Mirovice. Nebo Čimelice, Pohoří a Drahenice. Záleží, jak nám to
půjde. Tentokrát žádné těžké terény, ty jsme
si zkusili už vloni. Všechno po asfaltu nebo
alespoň tak, že krátké terénní úseky bude
možno po asfaltu objet. Příležitost i pro silničkáře. 20 – 50 km, ale zase spousta možností, jak se domluvit na trase pro všechny
nebo pro skupinu delší nebo kratší. Náročnější nebo naopak pohodovější. I letos to
bude nenáročný výlet. Žádné závodění. Pro
ty, kteří ještě váhají snad jenom, že vloni,
kdy se jezdilo po brdských kopcích, tour absolvovaly jak školní děti, tak zralí po padesátce. Přij te z města i ze zámku.
Jinak bude všechno jako dříve. Sraz v 9.30 h.
na Náměstí u teploměru, bližší informace
a přihlášky na známých telefonních číslech
724 308 833 (pan Nesveda) nebo 721 623 748
(pan Placák).
Termín je 24. března, v případě špatného
počasí se termín o týden posouvá.
Bike club Brdy – SK Dřevospol
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY

BŘEZEN

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chceli i nadělat.

3. 3. 1927

byla svolána komise, aby rozhodla o zvýšení a rekonstrukci silnice od mostu k nádraží.

4. 3. 1940
6. 3. 1912

neopatrností německého vojska byl zapálen zámek v Rožmitále.

6. a 7. 3. 1968
7. 3. 1925
9. 3. 1942
15. 3. 1911

kolem deváté hodiny večer vyhořela truhlárna na pile stavitele
Bierhanzla.
se v místním kině promítal film ČSSR „Hoří má panenko“.
započato s dlažbou silnice od mostu k Blatenské ulici.
Hitlerjugend pustošil židovský hřbitov, kde rozbil mnoho pomníků.
městská rada se usnesla, aby se každou sobotu uklízelo náměstí
a ulice. Práci prováděli za odměnu obecní chudí.

24. 3. 1908
29. 3. 1908

byla založena Živnostenská škola pokračovací.

30. 3. 1938

začal v Březnici vycházet vlastivědný sborník Bozeňsko.

zpěvácký spolek „Lev“ s filharmonickým odborem uspořádal
v sále u Srpů koncert.

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.
Blanka Houbová
pracovník muzea a galerie

6. března • Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7. března • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
12. března • Na svatého Řehoře den
s nocí v jedné míře.
19. března • Pěkný den na svatého
Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo
padá sníh, bude mokro a neúroda.
25. března • Panny Marie zvěstování
vlaštovičky zpět přihání.
31. března • O svaté Balbíně je už po
zimě.
Připravila Blanka Houbová

OSOBNOSTI BŘEZNICE: FRANTIŠEK BIERHANZL (1873 – 1932)
V Březnických novinách se občas objeví
vzpomínka na některou z osobností, která se zasloužila o rozvoj našeho města.
Připomenul jsem např. ředitele Městské
spořitelny v Březnici Františka Konečného (Březnické noviny 10/2005), o jiných
napsal PhDr. Jaroslav Kozlík (např.
o Janu Koutovi, Ludvíku Fürstovi a o dalších). Mezi tyto osobnosti právem patří
také František Bierhanzl (nar. 30. 6.
1873 v Drahenicích, zemřel 22. 12. 1932
v Březnici).
Střední školu (tzv. reálku) absolvoval
v Písku, pak následovala Vyšší státní
průmyslová škola v Plzni a pobyt ve Vídni, kde získal cenné zkušenosti na významných stavbách. V Březnici si otevřel
stavební firmu a zřídil parní pilu s obchodem dřívím. Přispěl tak významně
k rozvoji hospodářského života města
a okolí. Ve 20. letech minulého století
totiž nebylo v Březnici větších firem.
Existoval pouze Zámecký parostrojní pivovar, parní pila „Du bois“, společnost
pro průmysl dřevařský, s. r. o., Kruhová
cihelna a cementárna velkostatku v Březnici a již zmíněná parní pila a stavební
firma F. Bierhanzla. Jinak zde byli již jen
jednotliví řemeslníci. Snad ještě výroba
polévkového koření „Ilsa“ by se k větším
podnikům té doby mohla připočítat.
Jako architekt projektoval a posléze
též jako stavitel realizoval F. Bierhanzl
řadu staveb v našem městě. Málokdo
tuší, že dal např. podobu kostelním věžím na kostele sv. Ignáce na Náměstí,
které asi do roku 1925 byly zastřešeny
provizorně. Podobu věží před rekonstrukcí zachycuje pohlednice reprodukovaná na straně 20 v knize A. Fürsta
a J. Kozlíka: Březnice v pohledech a fotografiích. Díl I. z roku 2005. Na následu-

jící straně pak lze porovnat podobu věží
původních a nových (pohlednice z roku
1927), přičemž pozdější a tedy současná
podoba věží působí oproti původním
„elegantnějším“ dojmem. Postavil též
věž kostela sv. Barbory v Pročevilech
(1927). U obou staveb obdivuhodně citlivě vystihl proporce mezi budovou
a věží, které tvoří přirozeně působící celek a jsou nádhernou dominantou okolí.
Architekt F. Bierhanzl také projektoval
a postavil budovu nynějšího městského
úřadu. Vznikla tak jedna z dominant náměstí. Budova byla postavena v rekordně
krátkém čase (1914 – 1915) a byla projektována tak, aby v prvním patře sídlila
Městská spořitelna a ve druhém patře
byla radnice. Stavební náklady tehdy činily K 77 500,- a vnitřní zařízení budovy
(nábytek, pokladny, koberce, záclony, hodiny) K 24 500,-. Celkem se jednalo
o obdivuhodou sumu K 102 000,-. Interiér doposud napovídá, že se původně jednalo o obdivuhodně čistý a jednotný příklad secesní architektury. (Dále odkazuji
na svůj dřívější článek v Březnických novinách, který vyšel při příležitosti 90. jubilea dokončení této mimořádné stavby).
F. Bierhanzl také projektoval a postavil řadu pozoruhodných rodinných domů
ve městě, které nesou znaky secesního
slohu. Není bez zajímavosti podívat se,
jak tehdy stavitel Bierhanzl vyúčtovával
práce své firmy. Zákazník od něj dostal
přesné údaje o tom, které práce byly toho
kterého dne pro něj vykonány, v jaké sazbě za hodinu práce, sazba práce byla
rozdělena do 5 kategorií od 0,8 K do 2,3 K
za hod. práce. Takže třeba při závěrečném vyúčtování předloženém 28. 11.
1919 bylo uvedeno, že za „odkopávku,
výkop a lámání kamene, odvážení a roz-

vážení vykopané země mu jsou účtovány
např. za den 14. 9. 1919 tyto částky:
176,- K za práce v sazbě 2,3 K/hod., 56,- K
za práce v sazbě 1,3 K/hod., 32,- K za
práce v sazbě 0,8 K/hod. a nakonec ještě
za dvojspřežní koňský potah K 24,- při
hodinové sazbě 10,- K.“ Dnešní firmy,
které vystačí s obecnou formulkou typu
„za práce stavební účtujeme smluvní
cenu 1 000 000,- Kč“, by se měly stydět.
(Pokud by ovšem něco takového jako stud
znaly!) Byl též veřejně činný a zastával
např. funkci předsedy správní rady Městské spořitelny v Březnici. Byl také zvolen
do městského zastupitelstva.
F. Bierhanzl zemřel poměrně záhy ve
věku 59 let a v tomto roce uplyne 75 let
od jeho úmrtí. Z dnešní Bierhanzl Group,
a. s., by jistě měl velkou radost.
MUDr. Jiří Beran
Autor děkuje synovi F. Bierhanzla, panu
arch. Bohumíru Bierhanzlovi, za cenné
podklady. Dále použito materiálů z archivu autora.

Účtárna Spořitelny. Radnice byla postavena v letech 1914 – 1915. Bylo v ní zároveň sídlo Městské spořitelny. Stavitelem byl František Bierhanzl. Budova
byla postavena na místě dosavadní radnice, která byla zbourána.
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STAROČESKÝ BÁL
V sobotu 20. ledna uspořádala baráčnická obec „Bozeň“ v kulturním domě v Březnici tradiční Staročeský bál za účasti baráčníků z Písku, Hostomic, Příbrami a Březových Hor.
Tetičky v krojích každého přivítaly staročeskou poctou – chlebem a solí. Bál začal
slavnostním nástupem baráčníků v krojích
a svérázu. V čele nástupu šla s rychtářem a
syndičkou i mladá děvčata v krojích – Terezka a Petruška. Jsou to naše první vlaštovky, které se i přes své mládí aktivně zapojují do naší činnosti a pomáhají při našich akcích.
Bál zahájil rychtář, který všechny hosty
přivítal, a po té jsme si společně zazpívali
píseň „Baráčníkem být“. První tanec patřil
rychtáři. Velkým zpestřením bylo vystoupení malých mažoretek „Bělčické sluníčko“.
K tanci nám, stejně jako v loňském roce,
hrála kapela studio „K“ z Písku pod vedením pana J. Kozáka. Naším hlavním cílem

7

Vážení čtenáři,
Tradičně Vás zveme na

5. PODNIKATELSKÝ PLES,
který připravujeme jako vždy
v příbramské Sokolovně
a to v sobotu 3. března 2007.

v letošním roce je získat vlastní místnosti,
abychom mohli pracovat s mládeží. Máme
dětské kroje, které jsme dostali darem nebo
je ušily naše tetičky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
tetičkám a sousedům, kteří se podíleli na
organizaci bálu. Děkujeme i všem přátelům
a známým za podporu a pomoc. Náš dík
patří také všem sponzorům, kteří v nemalé
míře přispěli k úspěchu našeho bálu.
Za obec baráčníků
J. Bimr – rychtář
H. Bimrová – syndička

Pro účastníky plesu je připraven
bohatý kulturní program
a krásné věcné ceny včetně několika
zahraničních zájezdů.

Část výtěžku chceme opět
věnovat na charitativní účely
v příbramském regionu.
Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora
a Informační místo pro podnikatele
261 01 Příbram I – Tyršova 106
Zámeček Ernestinum
tel. 318 627 784, www.ohkpb.cz

CO SE DĚJE V BŘEZNICKÉM KONVENTU?
Světla v oknech v podvečerní době a nebývalý ruch kolem budovy, to vše dává tušit, že se zde usilovně pracuje. Ano, probíhají zde stavební úpravy, jejichž cílem je
dát budově uvnitř původní podobu. Jaký
je jejich cíl a k čemu by měla budova sloužit je úkolem tohoto článku.
Budova byla stavěna jako jezuitská rezidence. Chápat jezuity jako lidi nepřátelské kultuře, vzdělání a také českému národu je hluboký omyl, který byl záměrně
šířen v minulé době. Pravý opak je pravdou. Jezuité byli velice vzdělaní a lze dokázat, že v různých vědách pokročili dále
než jiní vědátoři a badatelé. Samostatnou
kapitolou je jejich misijní činnost, která
byla pro mnohé národy kulturním a sociálním dobrodiním. Jejich příchod do
Březnice a život v dočasném provizoriu
byl završen výstavbou koleje, zřízením
semináře sv. Josefa a hlavně započetím
výuky v gymnáziu, umístěné v protější
budově koleje č. 2. Ve spojení s kolejí byla
vystavěna i dominanta města chrám sv.
Ignáce a sv. Františka Xaverského. Toto
vzácné ranně barokní dílo Carla Luraga,
významného italského stavitele, vzniklo
za spolupráce jeho bratra Martina. Kamenické práce prováděl G. Passarini. Donátorem byl nejvyšší písař království Přibík
Jeníšek z Újezda a jeho manželka Ludmila Kateřina, rozená z Talmberka. Ti již
v roce 1637 určili, že Březnice bude tím
vyvoleným místem, kde vznikne tento jezuitský celek. Na pamě založení koleje a
kostela nechal zakladatel razit r. 1638
stříbrnou medaili a pro širší vrstvy měděnou. Aby byl splněn úkol, který byl dán
jezuitům v březnické koleji, byla donátory sepsána 23. dubna 1650 fundační listina na 20.000 zl. rýnských. Nadaci potvrdil císař dekretem 22. ledna 1677. To již
stál kostel, stavěný v letech 1642, dokončený v hrubé stavbě v r. 1649, v následujícím roce byly postaveny i věže. Slavnostní
posvěcení pražským arcibiskupem se ko-

nalo v r. 1673. I když v roce 1638 bylo
využito jezuity některých měšanských
domů, hlavní stavba koleje se budovala
v letech 1650–1651. V roce 1652 byla budova připravena k obývání. Poslední křídlo koleje bylo dokončeno v r. 1657. Celý
komplex budov stál 44.700 zl. rýnských.
Rajský dvůr byl vydlážděn a zaklenuta
byla i podzemní stoka. Budova měla otevřené arkády, které však z důvodu zateplení byly v roce 1720 zazděny. Činnost jezuitů však nebyla soustředěna jen na
Březnicko, ale v roce 1647 jim byla dána
do správy i Svatá Hora u Příbrami. Z doby
dokončení konventu i chrámu je oltářní
obraz ve hřbitovním kostele sv. Rocha.
Březnice patřila farou do Bubovic, ale po
zrušení jezuitského řádu 1773 byla v roce
1788 zřízena farnost v Březnici. Farář,
který přešel z Bubovic do Březnice, byl
bývalý jezuita. Činnost jezuitů v Březnici
v oblasti vzdělávací znamenala mnoho
nejen pro celý kraj, ale i pro město.
Vylíčení činnosti jezuitů v Březnici a
zejména jejich vyučovací poslání v gymnáziu je mimo tuto informaci, takže si vyžádá nový článek. Vrame se proto k otázce
v záhlaví této statě. Se stavebními pracemi na konventu se začalo již v roce
1998. Samozřejmě především za podpory
státu a dohledu památkářů. Prioritou
byla oprava střechy, komínů a na dvou
místech propadlých stropů. Pokračovalo
se odvodněním objektu, vyklizením nádvoří, kde byla vysoká vrstva zeminy bývalých záhonů. Dále se začalo s opravami
fasády, nejdříve na západní straně. Po roce
2002 se dokončily opravy fasád a nyní začaly stavební úpravy uvnitř objektu,
umožněné mj. odchodem poslední firmy
MPC, která si koupila v Březnici vhodnější objekt. Od samého počátku připravovali potřebné návrhy a projekty vynikající
znalci barokní architektury Ing. Jan Červenák a Ing. Arch. Josef Bradáč. Současné
práce firmy Torus uvnitř budovy spočívají

v odstranění všech nešetrných úprav provedených podniky, které budovu využívaly k výrobní činnosti. V podzemní části by
měla budova sloužit komerčním účelům.
Mnozí si jistě pamatují dobu, kdy se zde
uvažovalo o stylové vinárně. Vejdeme-li
vchodem z náměstí do budovy, měl by být
v prvních třech místnostech byt správce,
dále malý a velký víceúčelový sál
s hygienickým zázemím. V bývalých celách se počítá s výstavní plochou muzea,
jeho depozitářem a kanceláří. Do 2. podlaží se dostaneme nejen po schodech, ale
je zde projektován i bezbarierový přístup.
Větší část východního křídla by mohla
tvořit Městská galerie L. Kuby. Budou zde
i depozitáře. Na severní straně jsou další
výstavní plochy, kde by mohla být i obnovená Síň B. Ullrycha. Samozřejmě zde
mohou být vystavována další díla malířů
uložená dosud v depozitáři, ale i různé
krátkodobé výstavy. Na západní straně,
kdysi bývalé třídě ZŠ, by mohla být zasedací místnost města, určená pro větší
akce, koncerty, slavnostní příležitosti. Je
zcela jisté, že opravená budova, dílo důkladných jezuitských stavitelů a architektů, v níž už v 17. století bylo pamatováno
na veškeré náležitosti, bude skvostem,
který má jen málokteré menší město.
Zcela určitě bude mít význam pro rozvoj
turistiky, kultury a společenského života
ve městě. Může být i významným vzdělávacím centrem Březnického mikroregionu.
Aby se ovšem všechno podařilo realizovat bude zapotřebí značné množství peněz. Zastupitelstvo města se proto obrací
na Evropskou unii, na čerpání peněz
z příslušného fondu.
Pro představu každého z vás, kteří čtete tyto řádky bude jistě lépe poznat celou
budovu osobně. Připravujeme proto den
otevřených dveří. Kdy a jak bude tato
akce zorganizována se dozvíte z těchto
novin. Těšíme se na váš zájem i podněty.
PhDr. Jaroslav Kozlík
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Z ÁPIS dětí do 1. a 2. mateřské školy Březnice

na školní rok 2007/2008
v
pátek
30.
března
2007
v
budovách
MŠ.
se koná

Doba konání zápisu:

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelka 1. MŠ Březnice
Mgr. Jaroslava Zelenková

Ředitelka 2. MŠ Březnice
Miroslava Macháčková

Z v e m e V á s n a Dny otevřených dveří v mateřských školách
1. MŠ Březnice – 8. března 2007 od 9.00 hod.
2. MŠ Březnice – 22. března 2007 od 9.00 hod.

V MŠ TŘÍDÍME A SBÍRÁME ODPAD

2. MŠ BŘEZNICE

Snímky z vesmírných družic ukazují, jak je krásná naše
Země, ale jak dlouho ještě bude? Denně je zasypávána hromady odpadků, které jí jistě nesluší. Kam s tím, co už nepotřebujeme? Utopíme se v moři odpadků, nebo je zahrabeme
do půdy?
Ano můžeme odpad také pálit, ale pak vznikají jedy, které si vypouštíme pro změnu do vzduchu. Příroda nám v tomto mnoho nepomůže. Umí třeba spadlé listí proměnit v kvalitní humus, ale s hromadou pet lahví si určitě neporadí. A tak je na nás,
se o ně postarat. Třídění a minimalizace odpadů je velmi důležité pro zachování přírody. Proto i my v mateřské škole se snažíme vést děti k tomu, aby měly přírodu rády
a chránily ji.
Některé odpady, jakou jsou papírové roličky, zbytky kartonů, novin, látek a jiné, …
využijeme při pracovních a výtvarných činnostech, ale co s těmi ostatními? Proto pomocí různých her a pohádek učíme děti odpadky rozlišovat a třídit. Nashromážděný
materiál při vycházkách odnášíme do barevných kontejnerů, které už děti dobře poznají. V letošním roce jsme naší práci rozšířili o sběr plastových víček z pet lahví
a hliníku. Děti mají možnost sledovat na nástěnce množství dosud sebraného materiálu a to je jistě motivuje k dalšímu sběru. Všichni se už těšíme na dosažení domluveného cíle ve sběru a slíbené sladké odměny.
Za 1. MŠ Březnice
Bohumila Formánková

Díváme se do mraků
na svět plný zázraků.
A hned vedle obr koulí
pohádkovou zeměkoulí.

1 . M Š o d p r o d á použitý nábytek vyřazený
z inventáře školy (dětské židličky, dětské stolky, skříňky s policemi).
K doptání v budově mateřské školy (tel. 318 682 206)

SRPŠ při ZŠ Vás velmi srdečně zve na

JARNÍ ZÁBAVU
Sobota 17. 3. 2007 od 20.00 – 02.00 v Kulturním domě v Březnici

Hraje skupina B.O.S.
Vstupenky za 20,- Kč a místenky za 60,- Kč můžete zakoupit
ve vrátnici školy a od 5. 3. 2007 v papírnictví U Nuslů
Všechny místenky budou slosovány o hodnotné a překvapivé ceny
Výtěžek ze zábavy bude určen na školní a mimoškolní aktivity žáků ZŠ

„Beze spěchu s Josefem Pospíšilem & . . .“
malá dechová hudba

ROŽMITÁLSKÁ
VENKOVANKA
Josefa Janouška
se zúčastnila 46. pokračování
pravidelného cyklu ve čtvrtek 22. 2. 2007

v Kulturním domě Peklo v Plzni

Polovina školního roku uběhla jako voda
a 31 předškolních dětí z mateřské školy
se zúčastnilo zápisu do 1. třídy ZŠ. Předvedly své znalosti a dovednosti a většina
z nich byla přijata mezi opravdové školáky. Te už se ptají, kdy bude po „velkých“
prázdninách, aby mohly objevovat svět
v jiné škole s novými kamarády. To ale ještě chvíli potrvá a nás společně v MŠ čeká
plno radosti a práce.
V tomto školním roce se velmi zlepšila
spolupráce MŠ a rodičů. SRPŠ pořádá
v MŠ výuku anglického jazyka pro předškolní děti. O tento kurz projevili rodiče
velký zájem, navštěvuje ho 22 dětí. Seznamují se hravou formou s cizím jazykem jednou týdně po dobu 30 minut.
Na „hodiny angličtiny“ se moc těší.
Na příští školní rok plánujeme ve spolupráci s rodiči pořádání kroužku keramiky a další akce pro děti, které posunou
dětský svět poznání o něco dál.
Co jiného nás ještě v tomto školním
roce čeká? Velký maškarní rej v MŠ, filmová představení v KD, divadelní pohádky hrané přímo v mateřské škole,
oslava Velikonoc, pálení čarodějnic na
zahradě MŠ, předplavecká výuka, každý
měsíc sportovní dopoledne v tenisové
hale, oslava Dne matek v MŠ, svátek
dětí, školní výlet a červen plný výletů za
zvířátky, poznáváním Březnice, na závěr
spánek v MŠ a rozloučení s předškoláky.
Přij te si o všem popovídat a prohlédnout si prostředí v mateřské škole 22. 3.
2007, kdy je „Den otevřených dveří“
od 9.00 hodin. Těšíme se hlavně na
děti, které chtějí nastoupit do MŠ ve
školním roce 2007/2008. Radostnou
zprávou pro nás a určitě i pro rodiče dětí
je to, že zastupitelstvo schválilo rekonstrukci školní kuchyně a rozšíření kapacity MŠ. Stavební práce by měly být dokončeny v prosinci 2007.
Zápis na školní rok 2007/2008 se koná
v budově mateřské školy 30. března (pátek) od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin.
Alena Kosová, učitelka 2. MŠ
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BŘEZNICI
Projekt Vánoce na ZŠ
I v letošním školním roce probíhal na ZŠ
Březnice projekt Vánoce (žáci 1. stupně třídenní, 2. stupeň dvoudenní). Jedním z programů byly vánoční dílny s názvem Vánoční
tvoření aneb Půjdem spolu do Betléma, které se konaly 20. a 21. 12. 2006. V těchto dílnách si děti vyzkoušely různé techniky výroby drobných dárků, většinou s vánoční tématikou (např. zdobení perníčků, vánoční
stromečky z perníku, vystřihovánky s vánoční tématikou, pečení vánočního cukroví, výroba přáníček a novoročenek, ozdoby
z korálků, drátkování, odlévání a výroba svíček, ozdoby z kukuřičného šustí, včelích mezistěn, filce nebo ovčího rouna, výroba svícnů a věnců z různého materiálu, vyřezávání
ze dřeva, keramika, ubrousková technika,
batikování, obrázky z vlnitého papíru, řezba
nožem, obrázky malované na sklo, vyšívání,
výrobky z proutí apod.). Vše se mohlo uskutečnit hlavně díky nadšeným rodičům, prarodičům, bývalým i současným kolegům a
vůbec lidem, kterým nebylo zatěžko si pro
děti připravit zajímavý program. Proto jim
patří velké poděkování, bez nich by se myšlenka nedala uskutečnit. Žáci pracovali tři
hodiny a další hodinu si vzájemně představili
své výrobky, obdivovali šikovnost spolužáků,
podělili se o své zážitky a zhodnotili práci.
V pátek 22. 12. si připravili naši žáci pod
vedením učitelů program sami. Dívky, které
navštěvují LŠU, nám krásně zahrály na flétny, angličtináři zazpívali a zatančili (mohli
jsme se do tance zapojit, což byla velká legrace), školní družina zazpívala pásmo vánočních koled. Vyvrcholením byla vánoční hra
Cesta do Betléma v podání dramatického
kroužku. Velký potlesk byl odměnou pro každého z herců. Den jsme zakončili vánočními
besídkami, při kterých se rozdaly dárky.
Všichni odcházeli příjemně naladěni domů.

Přijímací řízení na střední školy
V letošním školním roce opouští naši školu 54 žáků devátých tříd. Abychom jim
usnadnili jejich rozhodování o profesní cestě, pracujeme téměř celé pololetí, zejména při
hodinách občanské výchovy, s pracovními
listy k volbě povolání. Žáci se zamýšlí nad
svými vlastnostmi, schopnostmi i dovednostmi, řeší různé situace, vyhledávají si informace také na nástěnkách ve škole, internetu, mohou se poradit s výchovnou poradkyní i učiteli ve škole, navštěvují Dny otevřených dveří na středních školách. Ve dnech
1. 11. a 8. 11. 2006 navštívily třídy Úřad prá-

ce v Příbrami, zjistily si informace o trhu práce v našem regionu. Velkým přínosem byla
také třídní schůzka se zástupci středních škol,
která proběhla 21. 11. 2006 v jídelně školy.
Závěrem několik informací k přijímacímu řízení na střední školy od výchovné
poradkyně Mgr. Ivany Popové: Přijímací
řízení ke studiu na SŠ a SOU probíhá dle
Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.
Žák podává jednu přihlášku. Tiskopis obdrží na základní škole a vyplněný jej odevzdá
třídnímu učiteli nejpozději do 28. 2. 2007.
Škola odešle přihlášky na SŠ a SOU do 15. 3.
2007. 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 i doklady svědčící o jeho
schopnostech, vědomostech a zájmech (např.
výsledky testu CERMAT, výstupní hodnocení, diplomy z olympiád a soutěží ...).
Ředitel SŠ může rozhodnout o konání přijímací zkoušky – písemné nebo ústní. Pro školní rok 2007/2008 se konají nejdříve v pondělí
23. dubna 2007. 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.
Přejeme všem správné rozhodnutí, štěstí
při zkouškách a hodně úspěchů v profesním
i osobním životě.

Šumava 2007, aneb
jak se na lyžích nejezdilo
(pohled žáka Duspivy a Koubka ze 7. b)
V sobotu 13. ledna jsme odjížděli na lyžařský výcvik do Železné Rudy. Již před odjezdem
bylo zřejmé, že budeme lyžovat spíše na blátě
než na sněhu. Odjížděl jsem proto s dosti smíšenými pocity, co lyžařský výcvik přinese.

Cestu do Železné Rudy dobře znám, nebo
sem často jezdíme spolu s rodiči a bratrem na
krátké lyžařské výpravy. Cesta rychle uběhla
a než jsme se nadáli, byli jsme u hotelu Engadin, kde jsme měli zajištěné ubytování. První
pohled na okolní krajinu připomínal spíše jarní přírodu než mrazivou lednovou zimu. „Lyžovat se nedá, to je jasná věc,“ pomyslel jsem
si. Naši vedoucí však měli připravený i náhradní program. Chodili jsme na procházky
do blízkého okolí, absolvovali jsme orientační
závod, turnaj ve fotbale a vybíjené, hráli jsme
společenské hry a mohli si zatancovat při diskotékách. Ale daleko největším zážitkem byly
dvě návštěvy Aquaparku v nedalekém německém městě Zwiesel. Strávili jsme tu vždy tři
hodiny a opravdu jsme se nenudili. Prostředí
bylo nádherné, vnitřní bazén, pára, vířivky
a venkovní vyhřívaný bazén s umělým proudem. Tady jsme se vyřádili.
Poslední noc ze čtvrtka na pátek byla velmi dramatická. Na Šumavě, podobně jako na
mnoha dalších místech v naší republice, se
rozpoutala mohutná vichřice, jejímž následkem byl výpadek elektřiny, vody a tepla. Po
rozednění jsme viděli jen hromady padlých
a polámaných stromů. V noci a ráno hasiči
a cestáři uklízeli kmeny ze silnice a my mohli
odpoledne vyrazit směrem k domovu.
Přes počáteční zklamání z nedostatku
sněhu jsem z výcviku odjížděl vcelku spokojený. A musím uznat i to, že pořádat lyžařský výcvik bez sněhu nebylo nic lehkého ani
pro naše vedoucí, kteří se moc snažili, aby
se nám pobyt líbil.

Pololetní prázdniny –
jednodenní lyžařský zájezd
(J. Vaněčková, 7.b)
2. února pro nás škola zorganizovala náhradní lyžařský zájezd s výukou lyžování.
Byla to pro nás skvělá novina. Zúčastnila se
většina žáků předchozího zájezdu. Po příjezdu do Železné Rudy na sjezdovku Belveder
jsme se rozdělili do dvou skupin (družstvo
těch, kteří už trochu lyžovat uměli a začátečníků). Já byla ve slabší skupině, na lyžích
jsem už stála, ale měla jsem pocit, že jsem
vše zapomněla. Pomalu jsme se učili jezdit
pluhem, obloučky doleva, doprava, poprvé
na vlek. V závěru dopoledne jsme dokonce
všichni sjeli celý kopec. Po svačině jsme se
odpoledne odvážili i na kotvový vlek a užívali
si lyžování na celé sjezdovce. V podvečer
jsme se neradi a velmi unaveni vraceli
domů. Tento den jsme si všichni užili a myslím, že uspořádat zájezd byl skvělý nápad.
Mgr. M. Jelínková

INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI

Vhodný „DOBROVOLNÍK“ k seniorům
• Máš chu někomu pomáhat?
• Chtěla bys být někomu společníkem?
• Chtěla bys potěšit ostatní?
• Chtěla bys poznat nové lidi?
Těmito slovy zahájila besedu ředitelka
Domova důchodců v Březnici, paní Vladimíra Doležalová, když navštívila studentky
a studenty, konkrétně druhý a třetí ročník
Sociální péče, VOŠ a SOŠ v Březnici.

Společně se sociální pracovnicí, paní Ivetou Šmatlákovou, mluvily velmi hezky
a přesvědčivě o seniorech, o dobrovolnících
a o práci v této sociální oblasti. Z jejich informací jsme pochopili, že se můžeme stát
pro seniory společnicemi a společníky jako
např. doprovod po městě, na procházkách,
spoluhráčkami při společenských hrách
a asistentkami při různých akcích, které pořádá nejen jejich zařízení.

Ve svém volném čase se budeme starat
o to, aby se senioři v naší společnosti cítili
příjemně a aby se těšili na naše další vzájemná setkání.
Také nesmíme zapomenout, že znalost
prostředí a obyvatel Domova důchodců
v Březnici bude pro naši praktickou maturitní zkoušku určitě přínosem.
Za studentky 2. a 3. CS třídy
Denisa Lišková
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VÝUKA JDE S DOBOU …
Vedení VOŠ a SOŠ v Březnici zařídilo
vybavení místnosti v Domově mládeže
nejmodernějším zařízením pro praktickou výuku odborných předmětů pečovatelství a sociální péče. V takto vybavené
učebně si studenti vzájemně procvičí své
teoretické znalosti v praxi. Specifický
pokoj umožní našim studentům naučit
se zvládat obecné zásady při polohování
pacienta, zásady při celkové a částečné
hygienické péči o klienta a při polohování imobilních a ležících pacientů. Naučí
se pečovat o tělo klienta, podávat stravu

a nápoje, znát základní vybavení lůžka
včetně jeho úpravy s klientem, výměnu
ložního prádla, pohybovou aktivizaci,
např. nácvik chůze, pomoc při chůzi, používání kompenzačních pomůcek apod.
Očekáváme, že praktická výuka v této
moderně vybavené místnosti pomůže
naše studenty připravit po odborné
stránce k úspěšnému vykonání praktické
maturitní zkoušky a následně ke zvládnutí náročné práce v různých typech sociálních zařízení.
Mgr. Alena Uherková

MATURITNÍ PLES VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Nejvyšší hora světa – Mount Everest,
hlavní město Velké Británie – Anglie,
sousedé ČR – Ma arsko, Rusko. Toto je
ovšem pouze několik perliček, které pochází přímo z maturitního ročníku, přesněji řečeno od jedenatřiceti studentek
oboru sociálně-správní činnost.
Stejně tak, jako jsou výjimečné tyto
perličky, tak byl výjimečný i maturitní
ples této třídy, pořádán při VOŠ a SOŠ
Březnice dne 9. 2. 2007 v KD v Březnici.
Celým večerem diváky provázela Ing.
Marie Fiřtíková, která ples zahájila společně s Mgr. Šárkou Kočovou, předsedkyní SRPŠ. K poslechu a tanci hrála skupina B.O.S.
Na samém počátku večera mělo obecenstvo možnost shlédnout předtančení studentů školy, za doprovodu skladby Santa
Lucia, dále pak nástup maturantek, jehož
choreografii si dívky samy vymyslely.
A nyní nastal okamžik, který se stává
pro každého maturanta nezapomenutel-
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ným, tj. šerpování. Tohoto slavnostního
úkolu se ujala třídní učitelka dívek Mgr.
Na a Motáňová a ředitel školy Ing. Jiří
Bílek.
Děvčata si během večera připravila
pro diváky hned několik překvapení –
pěvecké duo Daniely Francové a Zuzany
Vaněčkové, studentek 4. CS, dále pak
soutěž o romantickou večeři pro dvě osoby. Páry, jež se přihlásily, se již viděly
v přepychové restauraci – záhy ovšem
zjistily, že onou slavnou romantickou večeří je instantní polévka a svíčky. O půlnoci se maturantky proměnily v profesionální primabaleríny a divákům ukázaly, jak vypadá vydařené baletní představení.
Závěrem by třída 4. CS chtěla poděkovat učitelům, rodičům a přátelům školy
i všem sponzorům, díky nimž se náš
krásný ples mohl uskutečnit.
Zapsala: Lucie Černá
studentka 4. CS

Mateřské centrum

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

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

Mimořádné programy v březnu:
UKÁZKOVÁ HODINA Hudební školy YAMAHA (vhodné pro děti od
4 měsíců do 6 let) – pátek 2. 3.
v 10.00 a ve 13.00 hod.
program hrátky s robátky a první krůčky k
hudbě vychází z předpokladu, že děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech
skladeb, hra na rytmické hudební nástroje
(včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Program povede lektorka
hudeb. školy Štěpánka Čížková.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH
čtvrtek 8. 3. od 9.00 – společná návštěva v 1. MŠ Klubíčko
čtvrtek 22. 3. od 9.00 – společná návštěva v 2. MŠ Sluníčko
Chcete-li jít s námi – sraz v 9 hod. před MC
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE s lektorkou SIMONOU
sobota 17. 3. od 14.00 hod.
ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY
úterý 27. 3. v 10.00 hod.
návštěva dětského odd. knihovny v ZŠ Březnice s pohádkou od knihovnice pí Fořtové
NAROZENINOVÁ PÁRTY
středa 28. 3. v 15.30 hod.
– přij te k nám oslavit narozeniny vašich dětí, které slaví narozeniny v lednu,
únoru, březnu ve věku 0 – 8 let, těšit se
můžete na trůn pro oslavence, dort, hry,
soutěže a slavnostní přípitek. Zváni jsou
sourozenci a kamarádi
– přijímáme závazné přihlášky do 12. 3.
info: 318 682 031
MC a Hudební divadlo KAPSA Andělská Hora pořádají III. ročník
LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNY pro děti
ve věku 6 – 11 let ve dvou termínech
23. 7., 29. 7. a 30. 7. – 5. 8. 2007.
Info: v MC Pampeliška
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SK BŘEZNICE - KOPANÁ
20. ledna se uskutečnila na městském stadionu valná hromada SK Březnice – kopaná.
Jejím programem byla, mimo jiné, rekapitulace činnosti celého SK i jednotlivých družstev
za uplynulý kalendářní rok a zpráva výboru
o hospodaření. Dalším důležitým bodem byla
přeregistrace klubu, která je nutná ze dvou
důvodů. Jedním je potřeba přeregistrace dle
vyhlášky MVČR s ohledem na povinnost užívání zkratky o. s. v názvu občanských sdružení a druhým důvodem je podobnost názvu
s oddílem stolního tenisu, který používá rovněž označení SK Březnice. Valná hromada se
usnesla na přeregistraci klubu na „SK
Březnice 1918 o. s.“. V tomto názvu je ob-

sažen jak historický název z doby založení i
letopočet založení klubu. Změna proběhne
v první polovině letošního roku, aby družstva mohla nastoupit do nového ročníku
soutěží již s tímto novým názvem.
V měsíci březnu se naše čtyři družstva
zapojí do jarní části soutěžního ročníku.
Mužstvo dospělých bude bojovat o nejvyšší
příčky okresního přeboru. Ten doposud vedou Petrovice, které v loňském roce sestoupily z krajské soutěže. Mužstvo dorostu se
stalo podzimním lídrem okresního přeboru,
přestože valná většina jeho hráčů ještě
v loňském roce nastupovala za družstvo
žáků. Dnes již tito fotbalisté bojují o postup

do krajské soutěže. Žáci se vloni stali přeborníkem okresu, ale velká výměna hráčů
jim pro letošek přisoudila boj o udržení.
Přesto i tam některé výkony ukázaly, že
nám opět roste zdatná mládež. Příjemným
překvapením jsou i výkony nejmladších
hráčů v přípravce. Toto družstvo prošlo
také velkou obměnou a přesto se i ve vyšší
soutěži přípravek drží v polovině tabulky.
Do své neoficiální soutěže vstoupí i mužstvo staré gardy, které vede ligu starých
gard za účasti mužstev Rožmitálu, Marily
Příbram, Kantorů Příbram, Sedlčan, Milína, Dobříše a Mníšku.
Výbor SK Březnice – kopaná

Ta b u l k y s o u t ě ž í p o p o d z i m n í č á s t i :
OKRESNÍ PŘEBOR – ŽÁCI

OKRESNÍ PŘEBOR – MUŽI
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záp
Petrovice
13
Sedlčany B
13
Březnice
13
Krásná Hora
13
Nový Knín B
13
Spartak Příbram B 13
Podlesí
13
Dal. Dušníky
13
Dublovice
13
Obecnice
13
Višňová
13
Kovohutě
13
Dolní Hbity
13
Kamýk
13

+
10
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2

0
2
3
2
2
3
3
3
4
4
3
0
2
2
3

1
2
3
4
4
5
5
5
5
6
9
8
8
8

Skóre Body (Prav)
40 : 10 32
(14)
35 : 18 27
(9)
30 : 16 26
(5)
27 : 26 23
(2)
29 : 26 21
(3)
25 : 23 18
(-3)
21 : 28 18
(-3)
16 : 24 16
(-2)
22 : 34 16
(-5)
29 : 27 15
(-6)
16 : 26 12
(-6)
24 : 31 11
(-7)
28 : 39 11
(-7)
15 : 29
9
(-12)

Rk. Tým

Tým
Březnice
Podlesí
Tochovice
Milín
Višňová
Obecnice
Pičín
Bohutín
Rosovice
Zduchovice

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
6
6
6
5
5
4
3
2
2
0

0
1
0
0
2
2
2
3
2
0
0

2
3
3
2
2
3
3
5
7
9

+

0

-

Skóre Body (Prav)

Rožmitál

8

7

1

0

67 : 3

22

(10)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spartak Příbram
Podlesí
Kosova Hora
Petrovice
Březnice
Tochovice
Obecnice

8
8
8
8
8
8
8

6
5
4
4
2
2
2

1
0
1
1
1
1
0

1
3
3
3
5
5
6

30
21
21
16
11
10
10

11
12
21
16
19
29
45

19
15
13
13
7
7
6

(7)
(3)
(1)
(1)
(-5)
(-5)
( -6)

9.

Dublovice

8

1

0

7

5 : 35

3

( -9)

:
:
:
:
:
:
:

OKRESNÍ PŘEBOR – MINIKOPANÁ
Rk. Tým

OKRESNÍ PŘEBOR – DOROST SK. A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Záp

1.

Skóre Body (Prav)
37 : 17
19
(4)
21 : 13
18
(3)
31 : 24
18
(6)
25 : 11
17
(5)
10 : 8
17
(2)
19 : 13
14
(-1)
15 : 22
12
(0)
9 : 21
8
(-4)
19 : 30
6
(-6)
8 : 35
0
(-15)

Záp

+

0

-

Skóre Body (Prav)

1.

Marila Příbram A

14

14

0

0

95 : 12

42

(18)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rožmitál
Dobříš
Sedlčany A
Březnice
Milín
Dal. Dušníky

14
14
14
14
14
14

10
8
8
5
4
3

0 4
1 5
1 5
2 7
0 10
0 11

59
68
48
31
20
16

28
35
41
53
66
67

30
25
25
17
12
9

(6)
(1)
(13)
(5)
(-12)
(-15)

8.

Spartak Příbram A 14

2

0 12

15 : 50

6

(-18)

:
:
:
:
:
:

Výbor SK Březnice – kopaná

SK BŘEZNICE - KOPANÁ - JARO 2006/07
Datum

Den

„A“ MUŽSTVO

17.3.

So

D – 15,00

Sp. Příbram-pohár

24.3.

So

25.3.

Ne

V – 15,00

Sedlčany B

31.3.

So

D – 16,00

Kovohutě

V – 16,30

Petrovice

ŽÁCI

DOROST

D – 10,15

MINIKOPANÁ

Milín

1.4.

Ne

7.4.

So

8.4.

Ne

14.4.

So

15.4.

Ne

21.4.

So

22.4.

Ne

V – 17,00

Dal. Dušníky

V – 10,15

Višňová

28.4.

So

D – 17,00

Dol. Hbity

D – 10,15

Rosovice

29.4.

Ne

9,00 a 10,30 hod.

VOLNO

V – 10,15
D – 16,30

Pičín

Višňová
VOLNO
D – 15,00

V – 15,00

Tochovice

Podlesí

D – Sp. Rožmitál

VOLNO

Pokračování v příštím čísle Březnických novin
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BŘEZEN NA ZAHRÁDCE

BŘEZEN je startujícím měsícem
úspěšného roku pěstitele či zahrádkáře.
V tomto měsíci se nám dostává více slunce, dny se prodlužují a rostliny v domě
i na zahradě volají po zvýšené pozornosti. Domácí rostliny je zapotřebí přesadit
nebo alespoň přihnojit.
Naše pozornost se pozvolna začíná přesouvat do zahrady. Je nejvyšší čas na přípravu záhonů. Na výsev letniček a pikýrování již vzešlých sazenic. Rovněž je zapotřebí pročistit a prostříhat popínavé
rostliny, vyčistit a upravit skupiny trva-

lek a jarních cibulovin.
Pokud budou ještě noční mrazy přikrýváme
rašící rostliny chvojím.
Obrýváme keře a skupiny vyšších trvalek.
Zvláštní péči je zapotřebí vynaložit na skalku. Upevňujeme ve
skalce rostliny vytažené mrazem a doplníme
zem kolem polštářovitých skalniček. V březnu je již vhodná doba
na řez jádrovin. (Peckoviny se prořezávají až v době rašení.
Meruňky a broskvoně těsně před květem, kdy se rány lépe zahojí.) Počátek
jara je vhodná doba na vysazování nových
dřevin na své stanoviště.
Stálezelené keře ponecháme schované
před přímými slunečními paprsky, které
v této době mohou škodit víc než mráz.
Za suchého počasí je i vhodná doba na
úklid trávníku a jeho přihnojení. Nesmí-

me zapomenout ani na královnu květin
– růži. Jakmile pominou poslední březnové mrazíky je zapotřebí růži odkopčit,
přihnojit a ostříhat, aby nám počátkem
léta dělala tu největší radost.
A já vám všem přeji, a je letošní pěstitelská sezóna úspěšná a a nám všem
počasí přeje.
Připravila
Martina Brettlová

KUŇKA OBECNÁ (OHNIVÁ)
Na programu ČT 1 můžete sledovat
pořad Živé srdce Evropy, který je věnován ohroženým a chráněným druhům zvířat a rostlin. 10. ledna letošního roku byl
odvysílán díl, který byl natočen na Hvožansku a byl věnován nenápadné žabce –
kuňce obecné. Výzkumu, mapování
a monitoringu obojživelníků, tedy i kuněk, se věnuje Mgr. David Fischer. Je
zoologem Hornického muzea v Příbrami
a tento výzkum provádí od roku 1998.
Pana Fischera jsme oslovili a poprosili,
zda by nám tuto vzácnou žabku několika
slovy přiblížil:
Tato drobná a na první pohled velmi
nenápadná žabka, dorůstající délky do
5 cm, byla v minulosti hojně rozšířena téměř u každé vodní nádrže. Mohli jsme na
ní však narazit i v podmáčených loukách
– ve vyjetých kolejích od zemědělské techniky nebo ve větších kalužích. V příloze
č. III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. je
v současnosti zařazena mezi silně
ohrožené druhy.
Kuňka obecná se prakticky po celý rok
zdržuje ve vodě nebo její těsné blízkosti,
kde také loví potravu. Tou se stávají jak
vodní, tak suchozemští bezobratlí (vodní
korýši, hmyz a jeho larvy, žížaly a pod.).
Na rozdíl od většiny našich obojživelníků jsou kuňky aktivní především ve dne,
i když samci se v období rozmnožování
často ozývají i za soumraku a v noci (jejich hlas je zesilován pomocí párového
hrdelního rezonátoru).
K zimování kuněk dochází na souši,
zhruba od října a listopadu až do března,
kdy se již při teplotě kolem 5°C objevují

ve vodě. Asi v polovině dubna pak dochází k jejich rozmnožování.
Samce poznáme od samic podle zrohovatělé pokožky na prvních třech prstech
předních končetin. Tyto „mozoly“ jim
pomáhají v držení samice při páření sameček při něm chytá samičku v oblasti před zadníma nohama (amplexus inguinalis). Samice kladou 100 – 300 vajec, která jednotlivě nebo v malých skupinkách lepí na vodní rostliny. Pulci metamorfují po dvou až třech měsících.
V posledních desetiletích tato dříve velmi hojná žába bohužel rychle mizí. Důvody nejsou sice zcela jasné, i když příčinou
je zcela jistě opět člověk se svými hnojivy,
odpadky, „kulturní“ krajinou, melioracemi,
nadměrným chovem ryb apod. Na Příbramsku se sice místy stále vyskytují početné populace kuněk (např. na Hvož ansku, Sedlčansku nebo Dobříšsku), ale
i zde z mnoha oblastí již zcela zmizely
(např. Rožmitálsko) nebo se udržují pouze v sotva přežívajících mikropopulacích
(např. Březnicko).
Kuňky jsou svrchu zbarveny velmi nenápadně a dokonale splývají s okolím kryptické zbarvení. Základní barva je většinou světle hnědá, u některých populací
může být i zelenavá a po celém těle jsou
rozesety různě velké tmavé skvrny. Narozdíl od nenápadné barvy svrchní strany
těla mají však velmi výrazně zbarvené
hrdlo, břicho a spodní stranu končetin.
Na černém podkladu jsou zde rozmístěny
žlutavé, oranžové nebo až téměř červené
skvrny různé velikosti a drobné okrouhlé
skvrnky bílé barvy. Výrazné zbarvení (vý-

stražné = aposematické) upozorňuje predátory na nepoživatelnost těchto drobných žabek, které v případě ohrožení produkují velmi jedovatý kožní sekret.
V přímém ohrožení zaujímají kuňky charakteristický postoj, kdy prohýbají záda,
zvedají nohy a vystavují tak predátorovi
pestré břišní partie těla.
Kuňka obecná patří mezi živočichy, pro
které se v rámci programu Natura 2000
budou na našem území vyhlašovat chráněná území evropského typu – kuňky totiž patří mezi druhy, mizející v celé EU.
Pan David Fischer mapoval lokality
kuněk na celém příbramském okrese
a prováděl jejich výběr do Národního seznamu lokalit soustavy chráněných území evropského typu. Pan Fischer je člověk na svém místě, jeho zaměstnání je
i jeho koníčkem. Nezbývá než mu popřát
v jeho další práci hodně zdaru.
Připravila Petra Bartoníčková
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PERFECT EASTER V KD BŘEZNICE U PŘÍBRAMI
KD Březnice u Příbrami na velikonoční neděli představí druhý ročník úspěšné noci Easters Stars & Heroes. Tentokrát ovšem
nepůjde pouze o taneční noc, ale o life style show kombinující
taneční párty s množstvím netradičních lákadel. Hudebně noc
podpoří djs Orbith, Chris Sadler, Uwa & Lucky Lucaso a další.
Po loňském velmi úspěšném startu noci Easters Stars & Heroes, proběhne na velikonoční neděli 8. 4. 2007 druhý ročník
této noci, který oproti loňskému dílu nabídne více lákadel
a opět i velmi zajímavý line-up. Změnou oproti loňskému ročníku je i nový název noci Perfect Easter.
Perfect Easter návštěvníkům nabídne celkem dvě roviny zábavy. Jedna se bude plně soustředit na hudební stránku noci,
druhá bude výhradně o zábavě a show.
Po hudební stránce nabídne noc Perfect Easter pestré menu
složené z hudebních lahůdek v podání osvědčených djských
jmen české taneční scény. Během večera si tak budete moci
vychutnat nejen svižné electro od jednoho z nejvíce obsazovaných djs posledních let, rezidenta pražského klubu Roxy, ostravského Fabricu a brněnské Flédy dje Orbitha, ale i houseové
vlnění rezidenta pražského klubu Roxy a rovněž častého hudebního hosta mnoha tanečních událostí Chrise Sadlera.
Speciálními hosty večera bude i duo rezidentních djů klubů
Duplex Uwa & Lucky Lucaso, kteří jsou pověstní svými strhujícími extravagantně pojatými show. Posledními jmény
v hudebním menu velikonoční neděle jsou pražský dj a promotér v jedné osobě dj B.One.K a rezident pražského klubu Mecca za rok 2005, častý host taneční scény v německém Ambergu
dj Carrione aka Diesel Phunk.
Jak jsme již v úvodu zmiňovali, tak Perfect Easter rozhodně
nebude jen o hudebním prožitku, ale nabídne daleko více. Noc
Perfect Easter potěší své návštěvníky např. speciální barmanskou show, módní přehlídkou či soutěží o 10 zpátečních
letenek do evropských destinací od SKYEUROPE.
Po zvukově-vizuální stránce se již nyní můžete těšit na masivní krystalicky čistý EAW zvuk podpořený světelnou show
a vizuální performancí reprodukovanou pomocí plazmových
obrazovek. Samozřejmě, že nebudou chybět živé tanečnice.

Ne 8. 4. 2007 • KD Březnice u Příbrami

Soutěž o 10 zpátečních letenek od SKYEUROPE,
Plazma TV, EAW sound, light show
Open: 20.30 hod.
Start: 21.00 hod.
Entry: 129,- Kč do 22.00 hod.

Djs: Orbith, Uwa & Lucky Lucaso, Chris Sadler,
B.One.K, Carrione aka Diesel Phunk
Special: Fashion show, barman show, go-go dancers

V í c e i n f o j i ž b r z y n a www.mcbreznice.cz
www.djcarrione.com • www.djorbith.com
www.chrissadler.com • www.lucaso-uwa.dj

N e z a p o m e ň t e , neděle 8. 4. 2007,
KD Březnice u Příbrami a Perfect Easter.

Perfect Easter

HEROLD SI OPĚT
ODNESL CENU

V sobotu 17. 2. 2007 se konal v Hudčicích dětský karneval.
Děti skotačily na známé dětské melodie a zapojovaly se do různých zábavných soutěží.
(Foto Dana Řondíková)

V uplynulých dnech se v Táboře konala tradiční soutěž Pivní peče. Vyhlášeno bylo celkem
13 kategorií. Do 4 z nich byl
přihlášen i Pivovar Herold
Březnice, který ani letos nedojel z Tábora z prázdnou. V kategorii Tmavé speciální pivo vyhrál Herold druhé místo
s Herold Bohemia Black Lager 13%. Cenu z rukou starostky města převzal sládek pivovaru František Pinkava. V síni slávy místního pivovaru tak přibude další certifikát Pivní pečeti a hliněný korbel. Nezbývá jen popřát mnoho dalších úspěchů.
Eliška Pinkavová
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na jaro 2007 připravil prodej

KUŘIC NOSNÝCH
STÁŘÍ 12-14 TÝDNŮ
hnědé – Isa Brown

PRODEJ od 15. 3. 2007
Další turnus prodeje bude v květnu
a to ve stáří 9 týdnů
černé – Moravia, hnědé – Isa Brown

n a b í z í v zimních měsících
pro širokou veřejnost tyto možnosti:
3. 3. 2007 NOHEJBALOVÝ TURNAJ
od 9.00 h., tříčlenná družstva
17. 3.

muži, ženy
od 14.00 h., SOFTENIS, BADMINTON

V každém zástavu máme též kohouty.
Všechny kuřice jsou ošetřeny vakcinací
proti Markově chorobě, kokcidioze,
pseudomoru a bronchitidě drůbeže.

Dále je už možné objednat
ROZKRMENÉ KRŮTY kanadské širokoprsé
stáří 8-9 týdnů
k prodeji od 1. 6. 2007

Další informace a objednávky volejte na:
tel. 318 629 022 + zázn.
mob. 774 629 022 + zázn.

AKCE jaro

17. 3.

JAROMÍR VYHNAL
od 20.00 h., Taneční večer

31. 3.

TURNAJ dřevěných raket
muži, ženy – začátek od 16.00 h.
přijte si vyzkoušet tenis před 40 lety

PŘIHLÁŠKY, INFORMACE
A PODROBNĚJŠÍ PROGRAM V TC VITALITY
nebo na WWW.TENISOVA-SKOLA.CZ
Sportcentrum Vitality, Sadová ulice 746, 262 72 Březnice
Tel. 318 543 329 • Mobil 777 161 922
E-mail: info@tenisova-skola.cz

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

Pomníky, rámy, desky,
náhrobky z přírodního
kamene, výprodej skladových zásob
za velmi nízké ceny,

JMZET , s. r. o.
Kompletní stavební práce

KAMENICTVÍ
– POHŘEBNÍ SLUŽBA

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

MILOSLAV VŠETEČKA

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

Vám nabízí firma

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

VITAVÍCEBOJ

BŘEZNICE

■

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

8.00 – 16.30 hod.
9.00 – 12.00 hod.

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

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

info@jmzet.com • www.jmzet.com
Přijte nás navštívit a my Vám rádi poradíme.
Nebo zavolejte a my navštívíme Vás.
Od roku 2006 jsme držiteli certifikátu ISO 9001.
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* PØÍSTROJOVÁ (suchá)
* KLASICKÁ
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PSÍ SALON
Jana Němcová, BUBOVICE 63
Tel. 604 264 731

KOMPLETNÍ ÚPRAVA PSŮ A KOČEK
VŠECH RAS
Po dohodě možno úpravy dlouhosrstých morčat

Salon AMBROZIE
VILA OBORA, Dvořákovo nábřeží 170, Příbram I
www.salonambrozie.cz

Blanka RYŠAVÁ • tel. 739 291 202

Z a m ě ř e n í n a : péči o srst, koupání, rozčesávání,
vyčesávání podsady, trimování, stříhání, čištění uší,
depilace ušních chloupků, stříhání drápků
a konečná úprava srsti
PORADENSTVÍ V OBLASTI KOSMETIKY A VÝŽIVY
PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

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

Platby všech pojištění bez poplatku
tel./fax: 318 665 795, 602 144 095

Pondělí a středa

9 - 12 13 - 16 hod.

Vaše přání Vám vyřídíme po dohodě kdykoliv.

Bohuslav Petráň, generální reprezentent

ZBROJOVKA BŘEZNICE , a.s.

U Z Á V Ě R K A BŘEZNICKÝCH NOVIN

Počapská 557, 262 72 Březnice

n a m ě s í c DUBEN 2007

přijme

bude v pondělí 19. března 2007 ve 12.00 hodin

2 pracovníky
na obrábění na CNC strojích.
Nástup možný ihned.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nepřetržitý provoz.
Požadované vzdělání – vyučení v oboru.
Praxe v oboru výhodou.

 Český výrobce n a b í z í p ř i v ý d ě l e k.
Garantujeme Vám min. 28 680 Kč měsíčně. Nebojte
se nám zavolat. Tel. 382 523 487. Žádný podvod.

Tel. kontakt: 318 682 223 - 225

 P R O D Á M g a r á ž u autobusového nádraží.
Tel. 736 750 901
 P Ř I J M U šikovné studentky a ženy na MD.
Tel. 739 518 529

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

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

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

 P R O D Á M sedací soupravu. Levně.
Tel. 739 161 746
 K O U P Í M byt v Březnici 2 + 1 nebo větší.
Tel. 732 759 124

VZPOMÍNKA
Dne 25. února letošního roku tomu byly 2 roky,
kdy nás navždy opustila paní EMILIE PANCOVÁ.
S láskou vzpomínají vnuci Roman a Libor.
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BRDY
TURISTICKÉ TRASY
od března 2007 – vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek
Podluhy – hájovna Kječovka – Valdek –
Neřežín
Nová Ves – Těně – Strašice
Orlov – vrch Třemošná – rozc. pod vodní
nádrží Pilská – Láz

CYKLOTRASY
od března 2007 – vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek
Strašice – křiž. sv. Dobrotivá – Okrouhlík – Zaječov
Láz – Nepomuk, cesta vedoucí pod kopci
Malý Tok, Horní Vrch a Čihadlo

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTORY
od března 2007 – vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek
1. část újezdu ohraničena komunikací
Ohrazenice – Valdek – Neřežín

2. oblast vymezená silnicí z Kvaně –
Okrouhlík, křiž. sv. Dobrotivá – Strašice
3. území kolem vrchu Záborčí vytyčené
zpevněnou cestou z obce Dobřív – Stříbrný kámen – Kůrov – Skořice
4. oblast ohraničena komunikací Nepomuk – Láz, vedoucí pod kopci Malý Tok,
Horní Vrch a Čihadlo
5. území vymezené silnicí Obecnice Bohutín (bez omezení)
6. zóna u Štítova vymezena silnicí Skořice
– Pančava
7. území ohraničené silnicí Vísky – Číčov

ZPŘÍSTUPNĚNÉ KOMUNIKACE
vjezd bez omezení
Láz – Nepomuk
Vísky – Číčov
Skořice – Pančava
Miršov – Skořice
Křešín – Felbabka

REŽIMOVÉ KOMUNIKACE
Obecnice – Neřežín
Obecnice – Zaječov

SÓLOVÝ KYTAROVÝ RECITÁL JOSEFA MAZANA
Josef Mazan, absolvent kytarové třídy prof. Milana Zelenky na Pražské konzervatoři a AMU, patří k nejvýraznějším
virtuózům mladé generace. Na významných pódiích doma i v zahraničí (Anglie,
Francie, Itálie, Japonsko, Litva, Polsko,
Singapur, SRN…) koncertuje sólově, ale
spolupracuje také s dalšími renomovanými sólisty a orchestry; je m.j. sólistou

Orquesta Internacional de Praga. Jeho
repertoár, hraný většinou zpaměti, je nesmírně obsáhlý; od barokní po současnou
hudbu. Úctyhodný je počet skladeb, které
u nás i světově premiéroval. Kromě záslužné nahrávky sonát N. Paganiniho, sem
patří právě skladby cizích (Crumb, Hattori, Tamaru aj.) a zejména českých soudobých autorů (Bláha, Clar, Douša, Eben,

Feld, Hába, Matoušek, Semerák). Na svém
kontě má i další CD „Duo concertinissimo“ se saxofonistou Ivanem Myslikovjanem (u firmy WinGra) a řadu rozhlasových snímků. V Yamaha Scholarship Competition získal čestné uznání, v létech
2001-2003 byl stipendistou Nadace.
Zpracováno z podkladů ČHF(Vít Clar)
Dana Tuháčková

D

E
Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás srdečně zvou na druhý koncert 37. koncertní sezóny 2007

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY
Sólový
kytarový recitál

JOSEF MAZAN
1. března 2007

v 19 hodin ❦ Reprezentační sál MěÚ

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

E
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BŘEZEN –
MĚSÍC KNIHY
V březnu jsou dny ještě chladné a při
pohledu z okna na pleskající kapičky deště se ani nechce vycházet z domu. Potom
se pro některé z nás stává „kamarádkou
do deště“ KNIHA.
Mnoho knih má i své rekordy. Například i známá Guinessova kniha rekordů
má svůj rekord. Každoročně je nejprodávanější knihou na světě (kromě Bible).
Na jejích stránkách najdeme také spoustu nej… o knihách.

Nejmenší tištěná kniha

Profesorka univerzity výtvarných umění Anne Lyditová (Velká Británie) vydala
9. září 1999 52stránkovou knihu „Slova,
která došla…“ Všechny stránky knihy
jsou čisté a podle autorky mají být ženským místem, kde panuje ticho.

V únoru jste mohli v Městské knihovně a Infocentru shlédnout výstavu nejlepších
prací. Na fotografii je obrázek paní Jiřiny Vachatové.
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Nejbohatší autorka knih
Podle přehledu nejbohatších lidí světa
roku 2005 časopisu Forbes činí celková
čistá hodnota majetku autorky Harryho
Pottera J. K. Rowlingové (Velká Británie)
1 miliardu dolarů. Roční příjmy Rowlingové se od června 2003 do června 2004
odhadovaly na 147 miliónů dolarů – což
je nejvyšší roční příjem autorky dětských
knih. V roce 2003 se prodalo celkem
60 miliónů knih o kouzelnickém učni
Harry Potterovi. Na celém světě se doposud prodalo 250 miliónů knih této série.
Čerpáno: Kniha světových rekordů 2006
Připravila Kateřina Štěrbová
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OSMISMĚRKA
akát, Ámos, blok, budka, čistič,
člověk, desatero, Emilka, hádě,
kačer, kantor, koniklec, kopec,
kulka, lanko, los, luk, maskot,
oblek, okenice, okno, opak, pakatel, Panama, parlament, pláč,
plyn, počitadlo, porota, rebel,
robot, rys, rub, soused, stáčeč,
sypek, tácek, teleskop, tiskovina, turban, vata, včela, vinice

Tajenka:

Nejvíce čistých stránek v knize

Městské kulturní zařízení, Městská knihovna a Infocentrum a Městské
muzeum vyhlásili I. ročník výtvarné soutěže Ludvíka Kuby „S PALETOU
ZA VŠEMI KRÁSAMI SVĚTA“ na téma „Nejzajímavější budovy
v Březnici“.

BŘEZNICKÉ NOVINY

Vydání Chameleona ruského autora
Antona Pavloviče Čechova o rozměrech
0,9 x 0,9 mm zveřejnil v roce 1996 Anatolij Koněnko (Rusko). Kniha má 30 stran,
tříbarevné ilustrace a 11 řádek textu na
stránce. Kniha byla vydána v omezeném
nákladu 100 exemplářů, napůl v angličtině, napůl v ruštině. Je vázaná ve zlatě,
stříbře, kůži a šitá hedvábím. Prodává se
za 500 dolarů.

KOUTEK ANGLIČTINY: EU ENGLISH
České předsednictví EU se blíží. Dokážete správně porozumět jednotlivým termínům
v anglickém jazyce? Vyzkoušejte si jak jste na tom.

EUROSPEAK
(Match each word or phrase with its definition.)
1)
2)
3)
4)
5)

A jaro je tady . . .

a third country
Gymnich
The EU troika
Eurocrats
the euro zone

a) Those who work for European Union
institutions.
b) Any non-EU country.

c) An area consisting of the EU member
states that have adopted the euro as
their currency.
d) An informal meeting of Foreign Ministers from EU member states.
e) A group made up of representatives
from the country holding the presidency,
the Secretariat-General and the European Commission.
Answers:
1b) 2d) 3e) 4a) 5c)
Zpracovala: Jitka Štěpánová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Jubilejní 10. ročník akce Březen – měsíc Internetu
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Ve dnech 5. 3. až 9. 3. 2007 – Den otevřených dveří

■

Ve dnech 14., 15. a 16. 3. 2007 – Internet – zdroj informací zaměřeno
na vyhledávání informací z oblasti Veřejné správy – určeno pro znevýhodněné skupiny

■

V týdnu od 19. 3. do 23. 3. 2007 – 1/2 hodiny Internetu zdarma

■

Po celý měsíc registrace nových čtenářů zdarma a čtenářská amnestie

■

1. 3. až 30. 3. 2007 – Výstava prací dětí z MŠ – na téma „Moje nejmilejší pohádková postavička z knížek, které znám…“

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NA ZŠ
■

6. 3. 2007 – Den otevřených dveří

■

Po celý měsíc registrace nových čtenářů zdarma

■

Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

■

30. 3. 2007 – Noc s Andersenem – zakončení BMI

■

Tematická výstavka knih
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
– NOVINKY
Jack Higgins – Přípitek se satanášem – THRILLER o irských protestantech z Anglie a Irska
David Benioff – Dvacátá pátá hodina – moderně pojatý kriminální román
Joyce Eggintonová – Z kolébky do
hrobu – skutečný příběh o smrti devíti
dětí
GEN – kniha podle televizního projektu
Fera Feniče
Vladimír Kroc – Orion hlavou dolů
– cestopis z jihu Austrálie
Jude Deveraux – Procitnutí, Věčnost, Sametový slib – romány pro ženy
Klaus Paysan – Akvarijní ryby – 500
druhů ryb pro sladkovodní nádrže
Manfréd Rogner – Naše první terárium – praktický rádce pro všechny, kdo
si pořizují terárium
Irmgard Diemerová – Včelaření
jako hobby – nepostradatelný rádce pro
amatérského včelaře a pro každého, kdo
se jím chce stát

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Měsíc březen je Měsícem Internetu
a Měsícem knihy. V rámci tohoto měsíce
chceme pozvat všechny naše občany na
návštěvu Městské knihovny a Infocentra.
Ve Dnech otevřených dveří každého návštěvníka seznámíme se všemi službami,
které Městská knihovna a Infocentrum
nabízí, rádi ho provedeme knihovnou
a seznámíme s naším knihovním fondem.
V roce 2006 využilo služeb Infocentra
2 321 občanů.

vání na asfalt, astrologická přednáška
Milana Gelnara, přednáška paní Evy
Suttnerové, výstava prací žáků ZUŠ Březnice, výstava keramiky a předvánoční
koncerty. Naše akce v knihovně navštívilo
v uplynulém roce na 5 200 návštěvníků.
Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a zaplatí poplatek.
Dítě do 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce.
Roční čtenářský poplatek činí:
Čtenáři do 15 let

60,- Kč

Čtenáři od 15 let – pracující

150,- Kč

– důchodci

60,- Kč

ostatní
100,- Kč
(studenti,
ženy na MD, atd.)

V Městské knihovně (v oddělení pro
dospělé i dětské čtenáře) se zaregistrovalo 610 čtenářů. Celkem jsme půjčili
38 034 dokumentů, z toho 10 917 periodik. V uplynulém roce jsme v obou odděleních knihovny připravili 64 vzdělávacích a výchovných akcí, výstav, besed
a přednášek.
Mezi nejúspěšnější patřily výstavy fotografií pana MUDr. Ladislava Velebného a pana Václava Vlčka z Čimelic, obrázky slečny Petry Zemanové, Nocování
s Andersenem, Turistické cíle Příbramska, pasování prvňáčků na čtenáře, malo-

Dále v knihovně poskytujeme všechny
standardní knihovnické služby, jako meziknihovní výpůjční službu, bibliografické služby, referenční služby a další.
Infocentrum nabízí kopírování, faxování, práci na PC a veřejný Internet, nově
také barevné kopírování formátu A4. S
ceníkem všech služeb se můžete seznámit bu přímo v knihovně nebo na webových stránkách Městského kulturního
zařízení www.kulturabreznice.cz.
Na konci loňského roku březnickou
knihovnu navštívila Mgr. Ladislava Cukrová, která je vedoucí Odboru kooperace
knihoven ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. SVK Kladno je krajská
knihovna, jejím zřizovatelem je Krajský
úřad. Tato knihovna vytváří univerzální
knihovní fond. Trvale tak uchovává fond

Mgr. Ladislava Cukrová, vedoucí Odboru
kooperace knihoven ve Středočeské vědecké
knihovně v Kladně.

konzervační a historický. Na základě příslušných právních předpisů jí náleží
i povinný výtisk. SVK Kladno spolupracuje s Národní knihovnou ČR a s dalšími
knihovnami na tvorbě Souborného katalogu ČR. Je vydavatelem celostátního
měsíčníku Čtenář a je krajským centrem
meziknihovních služeb. Právě tyto služby jsou naší knihovnou hojně využívány.
V současné době nám SVK Kladno poskytuje výměnný fond, který se zpracovává
v příbramské knihovně Jana Drdy.
I v tomto roce jsme pro všechny návštěvníky připravili zajímavé výstavy,
přednášky a besedy. Doufáme, že nám
zachováte přízeň a budete se všemi našimi službami spokojeni.
Za Městskou knihovnu
a Infocentrum
Petra Bartoníčková
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4. 3. neděle v 18 hodin

STORMBREAKER
„Bondovka pro –náctileté… Nikdy nejsi dost starý na to, abys zemřel…“ Britské školy očekávají
revoluční počítačový systém Stormbreaker, který
ale skrývá ničivý vir…
Akční, dobrodružný film.
Vstupné 39 Kč

Q

94 minut

Přístupno

Q

7. 3. středa v 18 hodin

I LUZ I O N I S TA
Americké historické drama, které je volně inspirováno sebevraždou korunního prince Rudolfa
a je okořeněné politickými intrikami. „Magie,
která vás pohltí…“ Ačkoliv se jedná o příběh
z počátku minulého století ze secesní Vídně, natáčení probíhalo v Praze, Českém Krumlově
a Konopišti.
Vstupné 42 Kč

Q

110 minut

Q

Doporučeno od 12 let

11. 3. neděle v 18 hodin

SUPER NÁHRADNÍK
„Každý má svá tajemství…“ Americká teenagerovská komedie ze sportu. Fotbalový tým s dívkou
v přestrojení čeká spoustu komických zážitků…
Vstupné 39 Kč

Q

106 minut

Přístupno

Q

14. 3. středa v 18 hodin

LET’S DANCE
„Každý si zaslouží následovat své sny, ale někteří lidé mají jen jeden pokus…“
Americký taneční film, ve kterém se do popředí
dostal nejen tradiční tanec, ale i moderní hip hop…
Vstupné 39 Kč

Q

104 minut

Q

Doporučeno od 12 let

18. 3. neděle v 18 hodin
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1. 3. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice
KD – salónek Q 16 hod.
BHV – Sólový kytarový recitál
Josef MAZAN
Reprezentační sál MěÚ Q 19 hod.
2. 3. ABBA STARS – koncert
KD Q 19 hodin

Swingový orchestr

ForEvergreens
si Vás dovoluje pozvat na

1. swingovou
tančírnu

15. 3. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek Q 17 hodin

v

sobotu 31. 3.
od 17 hodin

17. 3. Jarní zábava SRPŠ
se skupinou B.O.S.
KD Q 20 hodin

v Kulturním domě
v Březnici

18. 3. Schůzka filatelistů
KD – salónek Q 9 – 11 hodin
24. 3. Výroční schůze MO ČRS
KD – sál Q 10 – 12 hodin
31. 3. ForEvergreens
hudba k poslechu i tanci
Swingová tančírna
KD – sál Q 17 – 19 hodin

Přijte se pobavit a zatančit si
na melodie slavných evergreenů

Informace pro spolky
a sportovní kluby

VÝSTAVY
1. 3. až 30. 3. Q Výstava prací dětí
z MŠ – na téma „Moje nejmilejší pohádková postavička z knížek, které znám…“

Městská knihovna a Infocentrum přijímá aktuální informace březnických spolků a sportovních klubů pro zařazení
na webové stánky. Noste je na disketě
nebo CD.
Redakce

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francouzský animovaný dobrodružný film plný
poouchlého a laskavého humoru s jemnou ironií. „Hrdinové dostanou za úkol udělat
z náčelníkova bázlivého pařížského synovce Zničehonixe…
Vstupné 35 Kč

Q

79 minut

Q

Přístupno

Dne 7. února 2007 proběhlo jednání Rady města s ředitelkou MěKZ
ohledně provozu vinárny KD Březnice.
Na základě doporučení Rady města v y h l a š u j e
Městské kulturní zařízení Březnice záměr na

21. 3. středa v 18 hodin

V O LV E R
Španělská komedie s půvabnou herečkou Penélope Cruz v hlavní roli vypráví příběh tří žen.
Dobrosrdečnost, nezměrná vitalita a odvaha jim
pomáhá přežívat všechny nástrahy života…
Vstupné 42 Kč

Q

120 minut

Q

Doporučeno od 15 let

25. 3. neděle v 18 hodin
„Jelen za všechno, všichni za medvěda…“
Americký animovaný rodinný film je příběhem
zvířat s lidskými vlastnostmi a mluvou, kteří se
vzbouří při každoročním nájezdu lovců do lesa…
Q

86 minut

Q

V PROSTORÁCH KD BŘEZNICE
Po d m í n k y :

1. Písemný zpracovaný záměr

LOVECKÁ SEZÓNA

Vstupné 35 Kč

PRONÁJEM VINÁRNY

Přístupno

28. 3. středa v 18 hodin

2. Praxe v oboru

3. Reference

Te r m í n u z á v ě r k y p ř i h l á š e k : 16. března 2007
Adresa pro zaslání:
Městské kulturní zařízení, Dolní Valy 63, 262 72 Březnice
B l i ž š í i n f o r m a c e : 723 506 602 p. Tuháčková

H AVA N A
Hudební psychologický film v rytmu moderního
kubánského rocku je otevřenou výpovědí o životě v současné Havaně i o její osobité atmosféře…
Vstupné 42 Kč

Q

110 minut

Q

Doporučeno od 15 let

BLAHOPØÁNÍ

Dětské představení:
7. 3. v 9 hodin HADÍ PRINC
PŘIPRAVUJEME: PRAVIDLA LŽI, SÓLOKAPR, POTOMCI LIDÍ, OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE, GRANDHOTEL…

V únoru oslavila učitelka MŠ Miluška Placáková
velké životní jubileum - sedmdesáté narozeniny.

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.

Stálé zdraví, pohodu a mnoho elánu do dalšího života
přejí spolupracovníci Městského kulturního zařízení.

Další výročí, již padesátileté,
oslaví jako promítač v městském kině v Březnici.

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 4 vyjde 30. 3. 2007 – uzávěrka
je 19. 3. 2007 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
Redakční rada ve spolupráci s MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

