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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BŘEZNICE
Uvolněná zahrádka o výměře 30 metrů čtverečních v Rožmitálské ulici za domem číslo 519 má již nového nájemce.
Rada schválila cenu obvyklou – 2 koruny
za každý metr a rok.
Radní odsouhlasili zveřejnění záměru
pronajmout další pozemek o výměře
93 metrů čtverečních na části parcely
818/3. Konečné rozhodnutí uskuteční
po zákonem určené lhůtě.
Firma Euro koberce Příbram požádala o vyvěšení reklamy na prodej svého
zboží. Chce instalovat několik sololitových desek na sloupy veřejného osvětlení. Rada souhlasila a zároveň určila omezující podmínky – společnost rozmístí
pouze deset reklam, cena za jednu bude
100 korun a samozřejmě po uplynutí
určené lhůty vše uklidí.
Zastupitelé schválili zapojení Březnice do projektu Středočeského krajského
úřadu nazvaného Oddělený sběr a využití komunálních odpadů. Po konzultaci
s jednatelem 1. březnické komunální
bylo upřesněno, že město požádá o půjčení osmi kontejnerů na tetrapacky
a čtyř kontejnerů na bílé sklo. Ty jsou
v projektu upřednostňovány například
před nádobami na plasty či barevné sklo
a také město nemusí zakoupit do jednoho roku minimálně polovinu dalších.
Rozhodnutí o jejich přidělení udělá kraj.
Mnohým občanům vadí rychlá jízda
osobních i nákladních automobilů v Počapské a Blatenské ulici a přejí si, aby
řidiči nedodržující silniční pravidla byli
pokutováni. Město požádalo několikrát
Policii ČR o pomoc, bohužel bez úspěchu
– nevlastní dostatek radarů. Některé
obce si kupují vlastní měřící zařízení, jehož cena se pohybuje kolem šesti set tisíc korun. V rozpočtu Březnice taková
částka nezbývá, rada proto rozhodla využít nabídku společnosti Exmedia. Ta pronajme městu radar i s vyškolenou obsluhou na určitou dobu – záleží pouze na
obci, kolikrát a po jak dlouhou dobu chce
kontrolovat a monitorovat bezpečnost
silničního provozu. Měření bude probíhat spolu s městskými strážníky. Společnost si jako svou odměnu ponechá 35 procent z vybraných pokut, zbytek peněz
poputuje do městského rozpočtu.

Tři uvolněné byty – první v domě s pečovatelskou službou, druhý sociální
v Sadové ulici a poslední nájemní v čísle
464 - již mají nové nájemce. Rada schválila jejich přidělení podle návrhu bytové
komise.
Uvolněné nebytové prostory v domě
číslo 2 na Náměstí byly přiděleny základní umělecké škole. Již v minulosti
rada rozhodla, že bude objekt sloužit zájmovým aktivitám a nikoli ke komerčním účelům. ZUŠ plánuje zřízení dramatického oboru, a proto by místnost využívala právě pro tuto činnost.

Dubnová exhibice
ve skateparku
Ještě jste nenavštívili skatepark a domníváte se, že jde o zařízení pouze pro
náctileté? Přijte se přesvědčit 14. dubna o opaku! Bude se zde konat akce zajímavá pro všechny.
Ve třináct hodin začne exhibiční vystoupení ICC teamu – inline bruslařů

a jezdců na speciálních kolech. Zúčastní
se ho i Petr Brabec – několikanásobný
mistr republiky právě v inline kategorii.
Plánované jsou také soutěže pro diváky,
nebude chybět občerstvení, ani hudba.
Celou akci pořádá Bike club Brdy ve spolupráci s městem. Vystoupení špičkových
jezdců ovšem není zadarmo, a tak se na
akci bude vybírat vstupné – 50 korun platí dospělí, 20 korun mládež do patnácti
let a děti do šesti let mají vstup zadarmo.
Pokud se Bike clubu nepodaří vybrat
potřebnou částku, může počítat s pomocí
města. Rada rozhodla, že v takovém případě bude o ztrátu navýšený finanční
příspěvek tohoto klubu z rozpočtu pro
spolky.
Všichni jste zváni na vystoupání, které se v Březnici ještě nikdy nekonalo.
Překazit exhibici by mohlo pouze nepříznivé počasí, nebo na mokrých překážkách se jezdit nedá. V takovém případě
by byl určen náhradní termín.
Jana Krajmerová
starostka

Město Březnice a Bike club Brdy
uvádí

14. 4. 2007

sportovní areál u koupaliště
V případě nepříznivého
počasí bude určen
náhradní termín

VSTUPNÉ: děti od 6 do 15 let 20 Kč • ostatní 50 Kč
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Z BŘEZNOVÉHO ZASTUPITELSTVA V BŘEZNICI
Nejdůležitějším bodem březnového
zasedání zastupitelů bylo schválení rozpočtu na rok 2007. Podle plánů by mělo
do pokladny přijít 48 487 790 korun,
výdaje jsou plánované na 47 986 690.
Město tak ukončilo rozpočtové provizorium.
Podrobnosti naleznete v tabulce otištěné
v těchto Březnických novinách.
Obce Volenice a Počaply požádaly
Březnici, zda by městský úřad nemohl
řešit přestupky občanů z jejich správního
obvodu. Zastupitelé s tím souhlasili
a schválili veřejnoprávní smlouvou, která tuto spolupráci potvrzuje. Za každý
řešený přestupek půjde do březnické pokladny 200 korun.
Další schválená smlouva dovoluje
městské policii provádět kontroly na katastru území Počaply. Když o to starosta
obce požádá, budou březničtí strážníci
působit i v této oblasti.
V lednu zastupitelé prodali dům včetně pozemku v Dolních Valech panu Z. B.

Ten nyní požádal o přikoupení zahrádky
o velikosti 232 metrů čtverečních, která
se nachází u nemovitosti a už delší dobu
ji využívá. Zastupitelstvo s prodejem
souhlasilo, schválilo vyhlášení záměru
a shodlo se na ceně 50 korun za metr
čtvereční.
Zastupitelé se rozhodli prodloužit do
konce července termín, kdy platí nabídka na prodej domu číslo 82 V Koleji. Záměr ponechají zveřejněný včetně fotodokumentace na internetových stránkách,
popřípadě město osloví realitní kanceláře, zda by stavbu nezařadily do svých
nabídek.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení
Správy nemovitostí města Březnice k 1. 7.
letošního roku. Rozhodlo o tom už nyní,
aby byl dostatek času na převod majetku
i zaměstnanců pod městský úřad. Důvodem je neustále klesající počet domů,
bytů a dalších objektů v majetku města.
Proto je zbytečné, aby jejich správu zajiš-

ovala samostatná organizace. Ušetří se
i peníze, které provoz příspěvkové organizace stojí.
Majitel firmy Dřevospol nabídl městu zpět pozemek na území bývalé
skládky u silnice na Rožmitál. Před necelými třemi roky ho koupil za deset
korun za metr čtvereční. Smlouva však
obsahovala podmínku, že do tří let vybuduje základovou desku. Pokud se tak
nestane, doplatí smluvní pokutu čtyřicet korun za každý metr čtvereční, nebo
si v případě dalšího prodeje bude Březnice nárokovat předkupní právo. Společnost se stavbou ještě nezačala, a tak
požádala bu o prodloužení této doby
na deset let, nebo nabídla městu parcelu zpět za stejnou cenu. Zastupitelé se
rozhodli přijmout druhou variantu
s tím, že poplatky spojené s převodem
zaplatí podnikatel.
Jana Krajmerová
starostka

DAR – STO TISÍC KORUN PRO NAŠE MĚSTO
Společnost Bierhanzl Group patří
mezi významné firmy našeho regionu.
V současné době zaměstnává téměř tři
sta padesát občanů, z toho zhruba polovinu na Březnicku. Ke konci loňského
roku se majitel firmy obrátil na zastupitele se zvláštním návrhem. Věnuje městu dar sto tisíc korun s tím, že město
přidá stejnou částku a z těchto peněz se
bude financovat akce, na kterou v rozpočtu jinak nezbývají peníze. Návrhů, na
co vše se nedostává, se nabízí mnoho.
Bořek Bierhanzl toto rozhodnutí zdůvodňuje takto: „Zaměstnáváme na Březnicku poměrně hodně občanů a každý
rok vytváříme řadu dalších pracovních
příležitostí. Tato skutečnost je jistě většinou obyvatel pozitivně hodnocena, ale
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nese s sebou i určité negativní dopady na
okolí. Jde například o zvýšené zatížení
dopravou a hlukem nebo vyšší prašnost.
Hledali jsme proto určité řešení, jak tyto
„újmy“ městu a jeho občanům alespoň
částečně nahradit. Naším původním záměrem bylo vytvořit nadační fond, jehož
úkolem by bylo shromažovat prostředky ze soukromých zdrojů, které by pak
byly používány na realizaci veřejně prospěšných akcí v Březnici. Vzhledem
k administrativní a personální náročnosti vytvoření fondu, která je určená zákonem, jsme se však rozhodli pro jednodušší řešení. Na základě darovací smlouvy
jsme poskytli městu dar ve výši sto tisíc
korun. Tyto prostředky budou doplněny
z městského rozpočtu o stejnou částku

na celkových dvě stě tisíc korun a použity na návrh zastupitelů k realizaci konkrétního projektu. Rádi bychom tímto
krokem vytvořili jakousi novou tradici,
která možná i určitým způsobem inspiruje další podnikatele v Březnici k podobnému kroku. Přispějí tak k tomu,
aby se naše město stalo opět o něco příjemnějším místem pro život.
K výše uvedenému záměru zřídit
nadační fond pro Březnici si dovolím
oslovit ty občany, kteří se domnívají že
se jedná o zajímavý záměr a chtěli by
se podílet na jeho realizaci a následném otevřeném řízení, aby mě kontaktovali.”
Jana Krajmerová
Bořek Bierhanzl

Rozpočet 2007 – příjmová část – přehled dle paragrafů a položek
Rok 2007

Třída Název
1

Odd. Par. Položka

Název skupiny

Název položky

Daňové
příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1337
1341
1343
1344
1345

daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin.
daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob - obce
daň z přidané hodnoty
poplatky za uložení odpadu
poplatek - likvidace kom. odpadu
poplatek ze psů
poplatek za už. veř. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity

Rozpočet
v tis. Kč
30 220,00
5 300,00
1 750,00
320,00
5 600,00
0,00
9 800,00
2 500,00
1 350,00
95,00
260,00
15,00
50,00

(pokračování tabulky na str. 3)
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Rozpočet 2007 – příjmová část – přehled dle paragrafů a položek

(dokončení ze str. 2)
Rok 2007
Třída Název

Odd. Par. Položka

Název skupiny

Název položky

1347
1351
1361
1511
2

3

4

poplatek za prov. VHP
odvod výtěžku z provozu VHP
správní poplatky
daň z nemovitosti

Nedaňové
příjmy

Rozpočet
v tis. Kč
480,00
245,00
750,00
1 705,00
8 729,50

21
22
31
31
36
36
36
36
36
36

69
21
11
13
12
12
13
31
32
39

61
61
61
63
63
64

71
71
71
10
10
02

2210
2324
2321
2322
2111
2132
2132
2231
2132
2111
2131
2132
2133
2322
2324
2329
2111
2324
2210
2111
2210
2412
2460
2111
2324
2329
2141
2142
2229

37
37
37
43
53

22
25
69
14
11

36
36

39
39

3111
3112

ostatní správa v prům. a staveb…
provoz veřejné silniční dopravy
předškolní zařízení
základní škola
bytové hospodářství
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
sběr a svoz komunálních odpadů
využívání a zneškod. kom. odpadů
Ost. spúr. a ochr. život. prostředí
pečovatelská služba
bezpečnost a veřejný pořádek
činnost místní správy

j.n.
j.n.
j.n.
j.n.
j.n.
j.n.
j.n.

činnost místní správy
činnost místní správy
činnost místní správy
ostatní příjmy z fin. operací
ostatní příjmy z fin. operací
finanční vypořádání

přijaté sankční platby
přijaté nekapitálové příspěvky
přijaté neinvestiční dary
přijaté poj. náhrady
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
přijaté dary
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
příjmy z pronájmu mov. věcí
přijaté poj. náhrady
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
ostatní nedaňové příjmy
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
přijaté sankční platby
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
přijaté sankční platby
splátky půjček právnických osob
splátky půjček od obyvatelstva
příjmy z poskyt. služeb a výrobků
přijaté nekap. příspěvky, náhrady
ostatní nedaňové příjmy
příjmy z úroků
příjmy z podílů na zisku a divid.
ostatní přijaté vratky transferů(SNMB)

Kapitálové
příjmy
komunální služby a územní rozvoj j.n.

příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje ost. nemovitostí

Přijaté
dotace

100,00

2 280,00
3 000,00
9,00
50,00
250,00
55,00

150,00
155,00
34,50
46,00
25,00

2 575,00
1 500,00
500,00
1 000,00
8 038,29

4111
4112
4116
4121
4122
4131
4134
4211
4216
4139
Příjmy celkem

neinvestiční dotace ze SR
nein. přijaté dotace - souhr. dot. vztah
ostatní neinvestiční dotace ze SR
neinvestiční přijaté dotace od obcí
neinvestiční dotace od krajů
převod z vlastních fondů HČ
převody z rozpočtových účtů
investiční přijaté dotace ze SR
ostatní investiční dotace ze SR
převody z vlastních fondů

2 902,03
3 636,26
1 500,00

48 487,79

Konsolidace příjmů
Příjmy celkem - po konsolidaci

48 487,79

Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2006

2 451,75

Celkem finanční prostředky k použití v roce 2007

50 939,54
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Rozpočet 2007 – výdajová část – podle oddílů a paragrafů
Rok 2007

Sk. č.

Název skupiny

Odd.

Par.

Název oddílu a paragrafu

Rozpočet
OVV

1

Zemědělství, les. hospod. a rybářství

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.
doprava

vodní hospodářství
3

Služby pro obyvatelstvo
vzdělávání

kultura, církve a sdělovací prostředky

tělovýchovná činnost

zdravotnictví
bydlení a komunální rozvoj

ochrana životního prostředí

4

5

6

Sociální věci a politika zaměstnanosti
dávky sociální péče
dávky pomoci v hmotné nouzi, OKP
soc. péče a pomoc starým a zdr. post.
služby sociální péče

39

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

22
22

12
21

22
23

29
21

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
(ODO, provoz aut. nádr.)
Ostatní zál. poz. kom. - přechodné značení
Odvádění a čištění odpadních vod

31
31
32
33
33
33
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36

11
13
31
19
22
92
99
12
19
29
13
12
13
31
32
39

37
37
37
37
37

21
22
23
25
45

43
43

14
51

Předškolní zařízení - Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti kultury (kronika)
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury (MěKZ)
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
jinde neuvedené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod. kom. odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dávky soc. péče vyplácné do 31.12.2006
Dávky soc. péče vyplácné od 1.1.2007
Pečovatelská služba
Osob. asistence, pečovat. služba a pod.
samostat. bydlení

Bezpečnost státu a právní ochrana
krizové stavy
52

69

bezpečnost a veř. pořádek
požární ochrana

53
55

11
12

Ost. spr. v obasti hospod. opatření
pro krizové stavy
Městská policie
Požární ochrana dobr. část

61
61
61
61
63
63
63
64
64

12
14
15
71
10
20
30
02
09

Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev ÚSC
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Finanční vypořádání min. let
Ostatní činnost jinde neuvedená

Všeobená veřejná správa a služby
zastupitelské orgány

regionální místní správa
finanční operace

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci
8

10

Financování po konsolidaci

Splátka jistiny - úvěry

Splátka úvěru - chráněné byty

1 479,50
1 000,00

1 479,50
1 000,00

200,00
40,00
239,50

200,00
40,00
239,50

28 076,50
980,00
5 525,00
240,00
3,00
4 888,00
4 000,00
30,00
240,00
490,00
220,00
525,00
3 900,00
210,00
850,00
40,00

28 076,50
980,00
5 525,00
240,00
3,00
4 888,00
4 000,00
30,00
240,00
490,00
220,00
525,00
3 900,00
210,00
850,00
40,00

3 558,50
70,00
1 687,00
420,00
0,00
200,00

3 558,50
70,00
1 687,00
420,00
0,00
200,00

4 856,26

4 856,26

3 338,26

3 338,26

1 518,00

1 518,00

1 510,00

1 510,00

0,00
1 190,00
320,00

0,00
1 190,00
320,00

12 064,43 12 064,43
1 390,00
1 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 700,00
9 700,00
450,00
450,00
320,00
320,00
0,00
0,00
204,43
204,43
0,00
0,00
47 986,69 47 986,69
0,00
0,00
47 986,69 47 986,69
1 451,10

1 451,10

1 825,20

1 825,20

49 811,89 49 811,89
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STAVEBNÍ ÚŘAD: JEŠTĚ NĚCO KE STUDNÁM . . .
V lednu 2007 byla na základě opakovaných požadavků jednotlivých vodoprávních úřadů Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
zahájena informační kampaň o zániku
v y b r a n ý c h povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních. Byl spuštěn související
internetový portál www.zanikpovoleni.cz.
Informační kampaň, která byla možná
i neúměrně zmedializována, byla zahájena s cílem informovat ty osoby, které
dnes mají platné povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo
k vypouštění vod odpadních do vod povrchových či podzemních s nabytím právní
moci do 31. 12. 2001, že nejpozději
k datu 1. 1. 2008 jim platnost povolení
zanikne a upozornit je, že mají možnost
požádat o prodloužení jeho platnosti žádostí podanou do 1. 7. 2007, popř. požádat včas o vydání povolení nového.
Jedinou výjimku tvoří z hlediska vodního zákona (č. 254/2001 Sb., v platném
znění) povolení f y z i c k ý c h o s o b
(nepodnikatelů) k odběru podzemních
vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou
(včetně zalévání zahrady, WC, apod.), jejichž platnost k datu 1. 1. 2008 n e z a n i k á a tato povolení platí i nadále.
Cílovou skupinou kampaně byly tedy
osoby (především obce, fyzické osoby podnikající, právnické osoby apod.),
které již v minulosti povolení získaly
a kterým hrozí, že toto jejich povolení
k 1. 1. 2008 zanikne bez náhrady.
Nicméně vedlejším (a médii intenzivně podporovaným) produktem kampaně
bylo povědomí o tom, že k odběru nebo
vypouštění vod je třeba povolení správního orgánu. Reakce především ze strany

vlastníků studní, postavených většinou
bez jakéhokoliv povolení, kteří odebírají
podzemní vodu bez povolení k odběru je
velmi masivní.
Platné povolení k odběru vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou nezaniká pro:
1. odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před 1. 1. 1955 realizované
fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti, a to bez nutnosti mít
takový odběr povolen na základě fyzicky
existujícího individuálního správního
aktu = povolení (tzn. že tato osoba nemusí mít v ruce žádný „papír“ a přesto
se takový odběr podzemní vody považuje
za povolený)
2. odběry podzemních vod ze studní vybudovaných po 1. 1. 1955 realizované fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti na základě platného povolení k odběru podzemní vody, které
musí mít v tomto případě podobu individuálního správního aktu (tzn. je třeba
mít k odběru podzemní vody „papír“,
popř. alespoň jeho vydání prokázat).
Pokud tedy dochází k odběru podzemní vody bez platného povolení (a nejedná
se o studnu vybudovanou před 1. 1.
1955), je žádost o vydání takového povolení na místě. V případě jednotlivých fyzických osob (domácností) byl vyhl.
č. 432/2001 Sb. přijat zjednodušený formulář, který je na našem stavebním úřadě k dispozici. V elektronické podobě je
k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz.
V některých případech je možné, že
i stavba studny byla postavena bez stavebního povolení. I na tuto skutečnost je
ve stavebně-právní legislativě pamatováno – stavbu studny lze dodatečně povolit
za zákonem stanovených předpokladů.

Pokud byla studna v minulosti řádně
pravomocně povolena a je zjištěno, že
nebyla kolaudována nebo uvedena do trvalého užívání podle předchozích předpisů, platí ust. § 190 stavebního zákona,
podle kterého se u staveb, pravomocně
povolených přede dnem nabytí účinnosti
nového stavebního zákona (tj. 1. 1. 2007)
provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle z.
č. 50/1976 Sb. Žadatel tak předloží vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudaci, na
základě kterého bude zahájeno kolaudační řízení.
Odběr nebo vypouštění, které nebyly
nikdy povoleny, je třeba vodoprávně projednat. Toto se samozřejmě týká i odběru podzemní vody (studny) pro individuální zásobování jednotlivých domácností.
Shrneme-li výše uvedené skutečnosti, tak povolení k odběru vody
nepotřebují:
– fyzické osoby, které mají studnu vybudovanou před 1. 1. 1955
– fyzické osoby, které povolení k odběru
vody ze studny vybudované po roce
1955 mají k dispozici
– fyzické osoby, které k odběru povrchové vody nevyužívají žádné technické
zařízení pro jehož provoz je třeba dodávat energii.
Doporučujeme majitelům domovních
studní, aby v případě, že nemají jistotu
o tom, zda je jejich studna a povolení odběru vody v souladu se zákonem, zavolali na stavební úřad (tel. č. 318 403 172)
nebo navštívili se všemi svými doklady
stavební úřad v Březnici, kde bude další
postup jednotlivě případ od případu konzultován.
Ing. Jiřina Hartlová
Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Březnice

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V BŘEZNICI – INFORMACE O SLUŽBÁCH
Vážení spoluobčané,
pečovatelská služba v Březnici by Vás
chtěla informovat o změnách ke kterým
došlo vydáním vyhlášky č. 505/2006 Sb.
kde dochází ke změnám úkonů a úhrad
za pečovatelskou službu:
A) pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
20,- Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání
včetně spec. pomůcek
20,- Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu
15,- Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík
20,- Kč/hod.
B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní
hygieny
20,- Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy
a nehty
20,- Kč/hod.
3. pomoc při použití WC
15,- Kč/hod.

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
30,- Kč/denně
2. dovoz nebo donáška jídla 7,- Kč/denně
3. pomoc při přípravě jídla a pití 15,- Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití 20,- Kč/hod.
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
50,- Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů 50,- Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního
úklidu, úklidu po malování 70,- Kč/hod.
4. donáška vody
30,- Kč/hod.
5. topení v kamnech včetně donášky
a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
30,- Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
10,- Kč/hod.
7. velký nákup, například týdenní nákup,
nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
20,- Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy 30,- Kč/kg

9. praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy 30,- Kč/kg
E) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
15,- Kč/hod.
2. doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
15,- Kč/hod.
Také dochází ke změnám v dovážce obědů.
Nyní budeme vozit obědy pouze ze školní jídelny, kde jsou na výběr dvě jídla. Myslím,
že si může vybrat každý, jídla jsou výborná
a naši klienti jsou spokojeni. Pokud by jste
měli zájem o naši službu můžete se přihlásit
bu osobně v kanceláři v pečovatelském
domě nebo telefonicky na čísle 318 682 770.
Lenka Labudová
Dům s pečovatelskou službou
Rožmitálská 132
Březnice
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

DUBNOVÉ PRANOSTIKY

DUBEN

21. duben – O svaté Anselmě (Alexandra), semeno do země

1. 4. 1925

vypsána veřejná soutěž na zadání řemeslných prací pro stavbu
hospodářské školy

7. 4. 1927

velká bouře s krupobitím, počátkem dubna krásné počasí – vše se
zelenalo

8. 4. 1905
15. 4. 1904
19. 4. 1929

zima jako o vánocích, napadlo mnoho sněhu

27. 4. 1904

byl v Březnici poprvé kočovný biograf Viktora Ponreppa, což bylo
pro město velkou událostí

otevřena železniční zastávka v Dobré Vodě
po dlouhých letech byla obnovena zásluhou Františka Konečného
činnost „Spolku pro střelbu a zábavu v Březnici“, který se připomíná již r. 1803

30. 4. 1934

zemřel starosta města Emanuel Stehlík. Získal si velké zásluhy
o zřízení městského vodovodu.
Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.
Zpracovala Kateřina Štěrbová

K 680. VÝROČÍ MĚSTA BŘEZNICE
Článek PhDr. Jaroslava Kozlíka v
Březnických novinách (2/2007) nám toto
kulaté výročí připomněl. Můžeme si proto položit otázku, zda by nebylo vhodné
uspořádat nějakou kulturní akci tomuto
výročí věnovanou.
Rožmitál p. Třemšínem si letos připomíná 777. výročí založení. Při této příležitosti proběhla v lednu a v únoru v místní
galerii Pod Zámkem výstava historických
fotografií a grafik Jana Čáky, kterou
uspořádal místní Kulturní klub pod názvem Kudy kráčela historie. Výstava obsahovala snímky, které pocházejí z archivu města. Nejstarší jsou z roku 1890
a jejich autorem je MUDr. Adolf Růžička
(1851 – 1941). Autory dalších fotografií
z 1. poloviny 20. století je učitel a kronikář Václav Matoušek (1891 – 1972) a Gabriel Brda (1890 – 1962), rovněž učitel,
spisovatel a kronikář. Ten také sbíral fotografie od různých autorů, uspořádal je
na kartony a opatřil popisem. Tyto kartony tvořily základ výstavy a byly umístěny v přízemí galerie. Působily díky své
autenticitě neobyčejně silným dojmem.

Hornímu prostoru galerie dominovala
grafická díla Jana Čáky.
Výstava velmi dobře přibližovala atmosféru doby, z níž snímky pocházely. Její
shlédnutí jistě přineslo silný zážitek
všem návštěvníkům, ale zejména dítkům
školou povinným bylo ponaučením velmi
přínosným, nebo není nad to vidět na
vlastní oči, jaké to kdysi bývalo. Je dobře,
když věci starší a fotografie či cokoli jiného neleží v archivech či depozitářích,
kde jsou ukryty před zraky veřejnosti, ale
naopak žijí dál díky zpřístupnění divákům. Dnes má málokdo možnost prožít
kouzlo objevování, které by zažil, když
by kdesi na půdě nalezl krabici s fotografiemi po dědečkovi. V panelácích půdy
nejsou! A tak se takováto výstava mohla
pro někoho stát obrazně řečeno otevřením tajemné krabice z půdy a tomu, kdo
o to stojí, mohla poskytnout vzrušující
zážitek objevování …
Březnice by mohla svého kulatějšího
výročí vzpomenout nejen slovem, ale také
skutkem např. letní výstavou z depozitářů muzea nebo…
MUDr. Jiří Beran

Nemohu jinak, než reagovat na článek pana MUDr. Jiřího Berana. Osobně si velmi
vážím jeho fundovaných příspěvků, které do Březnických novin posílá. Stal se jedním
z mála pravidelných přispěvovatelů.
Co se týká výstav z depozitáře Městského muzea, musím konstatovat, že se materiály muzea vystavují. Vystavují se v Městské knihovně a Infocentru a jako příklad
uvádím výstavu k 60. výročí osvobození – Konec 2. světové války v Březnici, informační výstavu Březnice a okolí, spolupráci na výstavě Vlakem ze Zdic do Protivína již
130 let. I v letošním roce se připravuje výstava z depozitáře Městského muzea, ale
vzhledem k dlouhodobé vážné nemoci pracovnice muzea a galerie, bude realizována
až koncem letošního roku. A na závěr ještě jedna věc – neustálé srovnávání Březnice
s Rožmitálem. Vzít si dobrý příklad – to je jistě na místě, ale není přece možné
v Březnici realizovat všechny počiny, které kdy v Rožmitále vznikly a budou vznikat.
To je jako srovnávat jablko s hruškou…
Petra Bartoníčková
Městská knihovna a Infocentrum

INFORMACE PRO OBČANY ■ Na Vaše přání zveřejníme v Březnických
novinách jubilea, vzpomínky, blahopřání, narození dětí atd.
V případě zájmu kontaktujte pracovnice Městské knihovny a Infocentra, Náměstí 16,
Březnice, tel. 318 683 218, e-mail: infobreznice@volny.cz.

24. duben – Kolik mrazíků do sv. Jiří,
tolik před sv. Václavem
25. duben – Na svatého Marka deštivo
– sedm týdnů blátivo
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Jaký duben – takový říjen.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Suchý duben nerad sedlák mívá, o dubnovém dešti často snívá.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Připravila Martina Brettlová

APRÍL
Duben každoročně začíná i končí nejrůznějšími méně či více vtipnými žerty
a mystifikacemi. Tento zvyk, není původem českou tradicí, ale u nás zřejmě díky
našemu smyslu pro humor zdomácněl.
Není přesně znán vznik této tradice. První písemné sdělení o aprílu u nás, jehož
autorem byl Bartoloměj Chrystellia
z Prahy, pochází z roku 1690. Na konci
18. století byly zprávy o „aprílovém vyvádění“ už častější. Freiburgský profesor
národopisu Werner Mezger tvrdí, že vyvádění aprílem je písemně datováno už
v 17. století. Podle křes anského výkladu
apríl souvisí s narozeninami Jidáše, který
se měl právě 1. dubna narodit. Protože
zradil Krista, nesmí se tento den údajně
věřit všemu, co se řekne nebo stane. Jiní
ovšem pokládají toto vysvětlení za značně
násilné a aprílové žerty vysvětlují jako
odraz proměnlivosti počasí v tomto měsíci. Německý národopisec vidí původ aprílu spíš v tradičních zvycích kolem zemědělského přelomu roku. V dávných dobách byly ostatně až Velikonoce vnímány
jako začátek nového roku. Duben byl
v Evropě považován celý za zlomový
a proto se slaví jak jeho první den, tak
i poslední v podobě „čarodějnic“.
A už je důvod aprílových žertíků jakýkoli, dávejte si pozor, aby jste nikomu
„nenalétli“.
Připravila Martina Brettlová

VZPOMÍNKA
Dne 13. 4. 2007 uplynou 2 roky, kdy nás
opustil náš tatínek a dědeček, pan Karel
Sýkora. Všichni, co jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova.
Dne 14. 4. 2007 uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička, paní Eva Haníková. Děkujeme za
Rodina Haníkova
vzpomínku.
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O BŘEZNICI NA INTERNETU
Jaro je tady a tak by leckoho mohlo napadnout naplánovat si malý výlet. V dnešní
době jsou „po ruce“ informace na internetu
a tak případný zájemce si je začne shánět
právě touto cestou. Položme si otázku, co by
zjistil, kdyby ho napadlo naplánovat si výlet
do našeho města a řekněme dne 9. 3. 2007
se posadil k počítači a začal se o naše město
zajímat jako turista, který sem chce zajet na
pár hodin v rámci jarního nebo letního výletu. To, co by takový zájemce mohl nalézt,
je uvedeno dál.
Pražská informační služba (www.pis.cz)
uvádí zámek a Galerii Ludvíka Kuby. Stručně je zmíněna obvyklá „story“ začínající
slovy: „Původní středověká tvrz ze 13. stol.“
atd. V zámku jsou popsány oba okruhy a je
uvedeno vstupné. Dne 9. 3. 2007 byl kulturní program v zámku ještě z roku 2006. Další informace o městě a okolí podány nejsou.
Zobrazen letecký snímek zámku.
Na adrese: www.breznice.turistik.cz najdeme fotografií zámku a poučení, že „renesanční zámek Březnice leží ve stejnojmenné obci
západně od vodní nádrže Orlík“. To skoro
vypadá tak, jako by to bylo od sebe jen kousek
pěšky. Tedy informace je to velmi kusá a navíc matoucí. O městě opět žádná zmínka.
www.travelguide.cz zas hovoří jen o zámku, ale opět je to stručných pár řádků, obligátní fotografie a schématická mapka. Nabídnuta informace o židovské čtvrti. Ubytování v Equitana Resort. Pokud jde o ubytování, pak pomocí vyhledavače www.google.cz
najdeme krom předchozího nabídku ubytování ještě ve sportovním centru Vitality.
Vypadá to, že turista by se případně nevyhnul bivakování v okolí.
Další inter. zdroj www.gate.kehilaprag.cz se
zaměřuje na památky po židovském obyvatelstvu v Březnici. Je uvedeno, že synagoga je po
rekonstrukci a počítá se s jejím využitím pro
regionální židovské muzeum. Podrobně jsou
zde rozepsány práce na rekonstrukci budovy
a jsou také uvedeny náklady na ně a kým byly
hrazeny. Obdobně je to uvedeno o židovském
hřbitově. O městě ale není zmíněno nic.
www.jiznicechy.org si všímají města rovněž z hlediska historie (zámek, kostel sv. Ignáce, židovská čtvr ), ale o současnosti
krom fotografií opět vůbec nic.
Na adrese: www.zamky-hrady.cz je krom
2 fotografií zámku a několika obvyklých
údajů o něm ještě poznámky, která ovšem
moc nepotěší: „Hezká stavba (myslí se tím
zámek) nalézající se při okraji poněkud
ospalého městečka“.
Adresa: www.pametihodnosti.cz informuje opět jen o zámku a sice o něco obšírněji, když zmiňuje v souvislosti s jeho historií i osobu jistého „Půty ze Skály“, který
měl do roku 1410 Březnici v zástavě. Jinak
již jen ceny vstupného na prohlídku. O městě
nic. Ubytování v Resort Equitana a v Hotelu
Starosedlský Hrádek.
Zhruba totéž o zámku najdeme na
www.npu.cz s doplněním o podrobný popis
prohlídkových tras v zámku.
www.pruvodce.com uvádí stručněji totéž
jako předchozí zdroj. K tomu několik fotografií. Ubytování hotel Vlčava, Městský pivovar a penzion Na zelené.
Na www.vitejte.cz najdeme vedle stereotypně se opakujících snímků zmínku o zám-

ku ve stejném rozsahu jako jinde, navíc je
krátký text o pivovaru.
Stránka MěKZ Březnice asi přespolního
turistu k návštěvě města na výpůjční řád
knihovny nebo archiv akcí nenalákají. Jsou
aktualizovány 28. 2. 2007.
Stránky Městského úřadu Březnice
(www.breznice.cz) obsahují zasvěcený výklad o historii města z pera PhDr. Jaroslava
Kozlíka. Některá novější pozoruhodná místa však jsou opomenuta jako např. budovy
základních škol, které jsou spjaty se jmény
architektů J. Kittricha a J. Hrubého, plastiky
Olbrama Zoubka v kulturním domě apod.
Bylo by možno uvést i něco o hospodářském
rozvoji města v současnosti. Takhle vzniká
mylný dojem jako by se zde nyní nic nedělo.
Konečně www.kr-stredocesky.cz také přináší podrobnou informaci, ale opět jen o zámku.
Po přečtení výše uvedeného přehledu,
který lze prostřednictvím internetu o Březnici získat, se můžeme pokusit představit si,
zda by běžného zájemce o turistickou návštěvu našeho města skutečně k nám tyto
informace přivedly. Je přece tolik možností
na vybranou! Dnešní člověk je náročný a je
zvyklý nejen na to, že najde kupu pozoruhodností na jednom místě, ale k tomu si
tam vybere z nabídky restaurací tu, kde si
bude myslet, že se tam s chutí nají, a třebas
i hotel, kde se pohodlně vyspí.
V dnešní době také platí, že „kdo není na
netu, jako by neexistoval“. Znamená to, že
to, co zájemce nezjistí o našem městě prostřednictvím internetu, to nebude vědět.
Na internetu je o všem možném informací
tolik, že jejich vyhledávání může zabrat hodiny. Má-li se to potřebné v té záplavě najít,
pak to musí být také snadno dostupné.
Březnice již dávno o turistickou atraktivitu usilovala. V meziválečných letech zde
byl činný „Klub čsl. turistů, odbor Březnice“, který se věnoval též propagaci města
a vydával dopisnice a průvodce po Březnici
a okolí ( např. o Dobré Vodě). V dnešní době
by kvalitně zpracovaný navíc i dostatečně
podrobný a přitom nejen na historii, ale
také na současnost města zaměřený popis,
který by byl díky internetu snadno dostupný, mohl přispět k tomu, aby se Březnice
ještě častěji stávala atraktivním cílem turistických cest. Čtenář těchto řádků si jistě
snadno sám udělá vlastní představu o tom,
do jaké míry současná mediální prezentace
našeho města k tomuto cíli může přispívat.
MUDr. Jiří Beran

jeho zájmem statistické informace o městě,
nebo ubytování, restaurace, firmy, kulturní
památky a nebo plánuje navštívit kino
a Městskou knihovnu a Infocentrum…Pak
ho možná bude zajímat i knihovní řád
schválený zastupitelstvem města, který lze
nalézt na všech stránkách knihoven.
Těžko bude zájemce hledat informace
o Březnici na stránkách Pražské informační služby, která je zaměřena především na
samotné hlavní město. Nevím, proč by hledal Březnici na webových stránkách Jižních
Čech a Šumavy?
Stránky www.travelguide.cz jsou určeny
pro ty, kteří hledají kempy, lázně, restaurace
atd. Národní památkový úřad (www.npu.cz)
má zaměřené stránky hlavně na svůj obor,
na správu památkových objektů.
No a proč je poslední aktualizace stránek
MěKZ s datem 28. 2. 2007? Důvodem je přihlášení našich webových stránek do celorepublikové soutěže biblioweb 2007, kterou
každoročně vyhlašuje SKIP. Na základě pravidel soutěže, nesmíme v průběhu hodnocení webové stránky upravovat. Proto jsme
poslední aktualizaci zabezpečili tak, že již
nyní zde můžete najít i program na měsíc
duben a jsme vlastně v předstihu.
Co se týká „novějších pozoruhodných
míst“? Na stránkách města Březnice existují
odkazy na výše zmíněná místa. A tak i o ZŠ
najdeme dostatek informací na velice pěkně
zpracovaných webových stránkách školy.
Pravdou je, že kvalitní propagace není
nikdy dost… A tak i my stále hledáme cesty,
jak naše město propagovat. Proto každý
měsíc zasíláme informace z BN – z města
na 51 adres…

JA R O
2007
Rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Upozorňujeme, že do kontejnerů
je možno ukládat pouze bioodpad.

SOBOTA
14. 4.

NEDĚLE

15. 4.

Poznámka redakce:
S ohledem na zkušenosti pracovníků Infocenter, ale i každodenní práci s internetem, dodáváme pár informací k výše uvedenému článku.
Případný zájemce, který usedne k počítači
zadá do vyhledávače slovo Březnice. Máli
výchozí stránku www.seznam.cz nalezne
8 508 odkazů. Nejprve odkaz na samotné
město a mapu, pak na VOŠ a SOŠ Březnice, Zámek, MC Pampeliška, pivovar, různé
firmy, státní správu, kulturu…
Na adrese www.centrum.cz nalezne
19 128 podobných odkazů. Zadáme-li na
www.google.cz slovo Březnice, nalezneme
492 000 různých odkazů. Záleží na tom, co
konkrétního návštěvník hledá. Zda jsou

21. 4.

22. 4.

28. 4.

ulice/obec
U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finanč. úřadu
Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice
Drahenická
9. května
Za Lokšany

Kontejnery budou na určených
místech od 8.00 do 12.00 hodin
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ZPRÁVY Z 1.MŠ
Jaro v plné síle už o sobě dalo vědět.
Slunečné a teplé dny nás lákají k rozmanitým aktivitám, a pokud jim předcházela zimní příprava, můžeme si je plně
prožít a vychutnat.
Ani my v MŠ Klubíčko jsme neponechali nic náhodě a v duchu myšlenky „víc
hlav víc ví“ jsme společně s výborem
Unie rodičů – sdružení při 1. MŠ Březnice připravili plán jarních doplňkových
akcí pro děti a s dětmi. Co nás tedy
v nejbližší době čeká:
➺ filmová a divadelní představení 1x měsíčně
➺ předplavecký výcvik v Plavecké škole
Příbram
➺ návštěva solné jeskyně v Příbrami
➺ společná akce s rodiči „pálení čarodějnic“ aneb filipojakubská noc v MŠ
➺ školní výlet v závěru roku
➺ vystoupení dětí na slavnostní schůzi
SPCCH v KD v Březnici
➺ brigáda na školní zahradě – její příprava na sezónu
➺ týden splněných přání u příležitosti
MDD – návštěva kynologického klubu,
výlet na kolech, výprava za pokladem,
rytířské hry v zahradě březnického
zámku, návštěva jízdárny v Martinicích
➺ slavnostní rozloučení se školáky za
účasti rodičů.

Mateřské centrum

Vážíme si toho, že naše plány nepřímo podpořili i zastupitelé města svým
rozhodnutím zachovat stravovací provoz
v MŠ ve stávající podobě. Svým usnesením upřednostnili zájmy dětí před ostatními aspekty ovlivňujícími jejich rozhodování. Jsme si vědomi toho, že zvolené
řešení není jednoduché, ale o to je cennější. I když to na první pohled není zřetelné, tato varianta umožňuje daleko
pružnější a hospodárnější jednání při zajišování provozu mateřské školy jak z hlediska pedagogického tak provozního.
Bohatá nabídka organizačně poměrně
náročných aktivit to jen potvrzuje.

Za kolektiv 1.MŠ Březnice
Jaroslava Zelenková
Za Unii rodičů Dagmar Nesvedová

Jaro je tu a my skautky jako každý rok chystáme se na hry a výpravy do přírody.
Nejen hrát si, přírodě je třeba i pomáhat. A to jsme udělaly. Už dvakrát jsme se zúčastnily brigádky při úpravách lesíka na Stráži. Nosily jsme klestí k pálení a sbíraly
odpadky, co tam nepořádníci nanosili. A že jich bylo! Ale nebyla jen práce, na ohni
jsme opékaly buřtíky, dostaly jsme horký čaj a bábovku. Počasí se moc nevyvedlo,
hlavně poprvé, dokonce sněžilo, ale nám to nevadilo. Vracely jsme se zablácené, „vonící“ kouřem, ale s dobrým pocitem, že jsme udělaly něco pro naše město, pro přírodu i pro sebe.
Stehlíková Eva

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

předpokládaná cena 3.700 Kč

Rokytnice „Roxana“ 20. 6. – 30. 6.
předpokládaná cena 3.500 Kč
Jilemnice 1. 8. – 11. 8. předpokl. cena 3.700 Kč

Štikov u Nové Paky 9. 9. – 19. 9.
předpokládaná cena 3.700 Kč

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

DUBEN 2007
Pravidelné programy v dubnu:

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
Angličtina pro děti – konverzace –
každý čtvrtek od 14.00 hod.
Angličtina pro dospělé – pokročilé
– každé úterý od 8.00 do 9.30 hod.

Mimořádné programy v dubnu:

ZPRÁVIČKY NAŠEHO ODDÍLU

Místní organizace SPCCH
zve své členy na výroční členskou schůzi
a pro širokou březnickou i mimo březnickou veřejnost pořádá Den zdraví.
Kdy? Den zdraví i schůze – út. 17. 4. 2007.
V kolik hodin? Den zdraví od 13 do 17
hodin, členská schůze od 14.30 hodin.
Kde? Kulturní dům. Den zdraví v předsálí.
Program členské schůze: Vystoupení
žáků MŠ, informace o sociálním zákonu
(pracovnice sociál. odboru MěÚ), kriminalita ve městě a jak se jí bránit (velitel
Městské policie), zpráva předsedkyně
o činnosti včetně informací o tísňové péči
pro hendikepované občany, volba výboru,
diskuse.
Plánované rekondiční pobyty v r. 2007
SPCCH Kamenický Šenov 29. 5. – 8. 6.

4/2007

MŠ / MC

STP Jilemnice 25. 4. – 2. 5.
předpokládaná cena 3.100 Kč
Soběšice 8. 9. – 18. 9. předpokl. cena 3.100 Kč

Na rekondice se zapište hned při presenci.
Den zdraví:
Zdravotní ústav Příbram – měření krevního tlaku, cholesterolu a glykémie.
Nově i měření tělesného tuku.
DMA Příbram – zdravotní a hygienické
pomůcky.
Akuna – ing. Stehlíková – potravinové
doplňky.
Kozí farma Březí – paní Citterbartová – kozí
sýry a kosmetika La Chevr z kozího mléka.
Pro tento rok připravujeme následující zájezdy:
19. dubna: Praha – Mořský svět, Loreta,
žižkovská vyhlídková věž
17. května: České Budějovice – Hobby
červen: Vrchotovy Janovice, Petrovice atd.
září: Západní Čechy
Těšíme se na Vaši hojnou účast, jak na
výroční schůzi, tak na všech akcích a zájezdech.
Za výbor SPCCH
Mgr. Růžena Sedláková

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH KRASLIC – úterý 3. 4. od 10 hod.
přijte si ozdobit velikonoční perníkové vajíčko
PODÍVÁME SE DO MC ROZMARÝNEK
NA VELIKONOČNÍ JARMARK
středa 4. 4. - společný odjezd od MC v 9 hod.
info v MC
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB 11. 4. - 16. 4.
Připravte si, prosím ceny. Přijímáme kola,
kolečkové brusle i velké velikosti, odstrkovadla, houpačky, tříkolky, koloběžky...
St 11. 4. 8 - 12 příjem 13 - 17 h. příjem
Čt 12. 4. 8 - 12 příjem 12 - 17 h. prodej
Pá 13. 4. 8 - 12 prodej 12 - 17 h. prodej
Po 16. 4. 8 - 18 výdej
Výuka Hudební školy YAMAHA
pátek 27. 4. od 15 h. HRÁTKY S ROBÁTKY
pro nejmenší
od 16.00 hod. PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
pro děti od 18 měsíců do 6 let
Cena za jednu lekci / jedno dítě – 60Kč.
Program vede lektorka hudeb. školy Štěpánka Čížková.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE S LEKTORKOU SIMONOU – sobota 21. 4. od
14 hod., s sebou širší sukni, 50 Kč/1 hod.
ČARODĚJNICKÉ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE – 27. 4. od 10.00 hod.
výroba čarodějnice, tanečky – čarodějnický
kostým vítán - po té společná procházka na
zámek s vyrobenou čarodějnicí
MC a Hudební divadlo KAPSA Andělská
Hora pořádají III.ročník LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNY v Březnici v herně MC
Pampeliška Březnice a na zámku Březnice pro děti ve věku 6 – 11 let ve dvou termínech 23. 7. - 29. 7. a 30. 7.- 5. 8. 2007,
v ceně 1200,- Kč/jeden turnus. O co prosíme
rodiče? Předběžné přihlášení dětí co nejdříve, závazné přihlášení dětí do 30. 5. 2007,
počet míst je omezen na 12 dětí v každém
turnusu (první termín již obsazen) přihlášky v herně MC Březnice, nebo zašlete mailem na mcpampeliska.breznice@seznam.cz
nebo jitka.bartakova@seznam.cz zaplacení
zálohy v hodnotě 600,- Kč do 15. 6. 2007
a doplatku v hodnotě 600,- Kč do 30. 6. 2007

4/2007
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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

1. 4.

Ne

7. 4.

So

V – 16,30

Petrovice

D – 16,30

Višňová

ŽÁCI

DOROST
D – 10,15

MINIKOPANÁ
Milín

9,00 a 10,30 hod.

VOLNO

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

5. 5.

So

V – 17,00

Kamýk

V – 10,15

Obecnice

6. 5.

Ne

12. 5.

So

D – 17,00

Sp. Příbram B

D – 10,15

Bohutín

13. 5.

Ne

19. 5.

So

V – 10,15

VOLNO
D – 15,00

Tochovice

V – 15,00

Podlesí

D – 15,00

Obecnice

D - Milín
VOLNO

D – Dal. Dušníky

V – 15,00

Petrovice

V – Dobříš – dle hlášenky

D – 15,00

Dublovice

Ne

V – 17,00

Kr. Hora

26. 5.

So

D – 17,00

Dublovice

27. 5.

Ne

2. 6.

So

3. 6.

Ne

V – 17,00

Podlesí

V – 16,00!!

Rožmitál

D – 17,00

Obecnice

D – 15,00

Sp. Příbram B

V – 15,00

Kosova Hora

9. 6.

So
Ne

16. 6.

So

17. 6.

Ne

D – Sp. Rožmitál
VOLNO

20. 5.

10. 6.

Pičín

V – 10,15

Zduchovice

D – 10,15

Tochovice

V – 14,00!!

Podlesí

D - Sedlčany
VOLNO
Finále č.1
V – 17,00

Nový Knín B

D – Sp. Příbram
V – Marila – dle hlášenky

Finále č.2

Rozlosování sestaveno dle údajů k 15. 2. 2007 – sledujte případné změny na vývěsce SK.

MO ČRS Březnice

zve všechny příznivce Petrova
cechu a dobré zábavy na tradiční, již 17. ročník:

Rybářské závody
v sobotu 5. 5. 2007 na Hlubokém rybníku
v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro členy ČRS v kategorii dospělí a mládež 16
až 18 let. Soutěží se o hodnotné ceny, pro všechny účastníky
(i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny, pro
diváky je připraveno i autobusové spojení z náměstí v Březnici
v 8.00 hod. směr závody v Dobré Vodě a v cca 11.45 h. zpět na
náměstí v Březnici.

Informace pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve
dvou poločasech, na 1 prut s max. 2 návazci, není dovoleno užití
krmítka. Hodnocení je v cm ulovených ryb, soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu. Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny místním rozhlasem.
POZOR – počet startovních míst je omezen. Startovné je jednotné
– 100 Kč.
Při prezenci předloží každý soutěžící platné rybářské doklady:
legitimaci člena ČRS a rybářský lístek.
časový plán: 05.15 – 06.20 prezence, losování pozic
06.30 – 08.30 I. poločas
08.30 – 09.15 přestávka, výměna stanoviš
občerstvení
09.15 – 11.15 II. poločas
11.20 – 11.30 vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!

MO ČRS Březnice

zve své nejmladší členy
(8 až 15 let) v doprovodu rodičů na

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
na rybník SÁZKA v Březnici
a to v neděli 6. května 2007
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii našich
mladých rybářů ve věku 8 až 15 let a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, bez krmítka.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb.
Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat, tuto skutečnost nahlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Star tovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude poukázána
na humanitární účet.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny, ale i občerstvení a dobrá zábava a na
závěr soutěžního klání i překvapení ve formě odměny pro
všechny.
časový plán: 06.45 – 07.30
07.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 11.00
11.10

prezence a losování stanoviš
I. poločas soutěže
přestávka, občerstvení
II. poločas soutěže
vyhlášení vítězů

Petrův zdar!!!
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XBR RADAR – BUDE UMÍSTĚN V BRDECH?
Na stránkách www.nezakladnam.cz si můžete přečíst informace o základně Národního raketového systému obrany Spojených států v České republice, konkrétně v nedalekých Brdech.
Nejpravděpodobněji by se mělo jednat o verzi radaru XBR,
optimalizovaná pro vyhodnocování balistických raket ve střední
fázi letu v prostoru Evropy je označena EMR (European Midcourse Radar), dříve známá jako GBR-P (Ground Based RadarPrototype). Podle vyjádření specialistů se má jednat o unikátní
zařízení, které ve světě nemá obdoby. Vycházejme z toho, že radar by měl stát v Brdech a jeho maximální dosah má být 6700
km, na klasické bojové hlavice 4000 km. Pracuje v pásmu X, tzn.
v kmitočtovém pásmu 8-12 GHz. Signál vyzařovaný z radaru se
šíří přímočaře, je soustřeovaný do velmi úzkého svazku o šířce
0,14°, elektronicky rozmítán v sektoru 50x50° a předpokládá se,
že v základním režimu bude orientován asi 2° nad terénem.
Teoreticky je schopen postihnout rozsáhlý prostor, sahající od severu k jihu. XBR radar se vyznačuje mimořádnou rozlišovací schopností 15 cm. Vyhodnotí tak velmi malé detaily na
obrovské vzdálenosti. Položme si další otázku – kam a co tedy
takový výkonný radar s takovými parametry z českých Brd vů-

bec může „vidět“? Důležitým omezujícím faktem, který musíme zvažovat, je zakřivení Země. V praxi to znamená, že vzdálenější objekty je radar schopen vidět jen ve velké výšce. S rostoucí
vzdáleností od radaru se tato výška přirozeně zvětšuje. Toto
omezení horizontem Země způsobuje, že radar prostě útočící
raketu vidí v závislosti na výšce trajektorie v různých vzdálenostech. Čím výše je vrchol trajektorie (apogeum), tím snáze raketu
odhalí, vyhodnotí a změří její parametry. Radar XBR má právě
takové funkce „v popisu své práce“.
Proč chtějí umístit základnu Národního raketového systému
obrany Spojených států právě v Brdech? Umístění radaru ve
střední Evropě, konkrétně v českých Brdech se jeví jako mimořádně výhodné z hlediska možnosti kontroly prakticky nad celou Evropou, Ruskem, Přední Asií, Blízkým východem a podstatnou částí Afriky, zejména nad Egyptem, Libyí a Alžírskem.
Pokud bude základna umístěna v Brdech, stane se část naší
nynější chráněné krajinné oblasti americkým územím a pro
české specialisty bude tabu, co se v těchto místech děje.
Čerpáno z www.nezakladnam.cz
redakce

MARTINICE 2006
V roce 2006 jsme se v Martinicích zaměřili na dokončení
stavby zvoničky a úpravě jejího interiéru a okolí. Na pozemek
vedle zvoničky jsme zabudovali dubovou rozsochu s veřejnou
nástěnkou.
30. dubna jsme na pozemku vedle hasičárny opět stavěli máj.
Večer se u máje sešlo mnoho občanů na sousedském posezení.
1. července pořádal osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů
3. ročník turnaje v nohejbale o pohár Martinic. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev z Martinic a okolí a mnoho fanoušků.
16. září se konal 1. ročník turnaje ve stolním tenise.
V loňském roce jsme v Martinicích slavili 70. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů. Proto bych chtěl připojit pár řádek
z historie sboru. Poprvé se o zřízení hasičstva pro zdejší obec jednalo v místním zastupitelstvu 11. února 1934. Cituji: „Co se
týče hasičského sboru, resp. zakoupení hasičské stříkačky, ačkoliv nálada pro hasičství jednotně nadšena, odkládá se prozatím
do pozdější doby z důvodu finančního přetížení obce (stavba
obecné a měš anské školy v Březnici). Na zdejší přiškolenou
obec připadl obnos Kč 86.200,-, který si obec vypůjčila u Okresní hospodářské záložny v Březnici. 8. března 1936 se zastupitelstvo obce jednohlasně shodlo hasičský sbor zříditi a u Okresní hospodářské záložny v Březnici si zapůjčit obnos Kč 35.000,na zakoupení motorové stříkačky a výzbroje a výstroje pro
9 mužů. 8. května 1936 byla obecním zastupitelstvem schválena koupě motorové stříkačky s podvozkem od firmy B. Mára –
Tábor za cenu Kč 25.000,-. Zbrojnice hasičská, postavena nákladem Kč 5.000,-, přičemž práce nádenické i potažní konány zdarma. 30. května 1936 konáno za krásného počasí svěcení nové
motorové stříkačky, jež vyneslo sboru Kč 5.096,-. Polní mši svatou sloužil zde důstojný pan děkan Stanislav Suda z Březnice
za přítomnosti pana okresního hejtmana Lapáčka. Odpoledne
při koncertě na zahradě hostince p. Pěničky provedli hasiči
různá cvičení. Večer pak slavnost ukončena veselou zábavou taneční.“
V současné době má sbor 15 členů. Velitelem je Ing. Pražan,
starostou p. Mikeš a strojníkem p. Polák. Sbor se aktivně zapojuje do okrskových soutěží a jiných aktivit.
V roce 2006 uplynulo také 65 let od elektrifikace Martinic.
O elektrifikaci se jednalo 28. září 1933, ale bylo z finančních
důvodů zamítnuto. Až 12. listopadu 1940 se obecní rada všemi
hlasy rozhodla provést elektrifikaci obce v roce 1941
v rozpočtovém nákladu až Kč 106.000,-.
V roce 1921 měla obec Martinice 118 obyvatel, v roce 2006
56 obyvatel, z toho 14 dětí.

V letošním roce chceme upravit místo okolo sběrných kontejnerů na sklo a plasty. Upravit okolní terén a vysadit vhodnou
zeleň. 1. víkend v červenci uspořádat již 4. ročník turnaje
v nohejbalu, koncem léta turnaj ve stolním tenise a mnoho dalších akcí.
Luboš Červenka

MAŠKARNÍ BÁL V POČAPLECH
V sobotu 10. března pořádala obec Počaply již tradiční maškarní bál. To odpoledne nás navštívili princezny i víly, nechyběl
Spiderman a Zoro, sedlák či beruška. Za rytmu hudby si zarejdili nejen děti, ale i jejich maminky a tatínkové. Celé odpoledne bylo prokládané soutěžemi, za které byly děti odměněny
sladkostmi a nechyběla ani tombola s drobnými dárky. Na závěr bálu si všichni naposledy zatančili a spokojeni odcházeli
domů.
Hana Koňasová
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MÁJOVÝ KONCERT
SE OPĚT BLÍŽÍ
Jak ten čas letí. Ještě máme v paměti loňské slunečné májové dopoledne prožité při pěkných písničkách
a skladbách, zkrátka pěkné hudbě
s Rožmitálskou Venkovankou. A už
se zase blíží další měsíc květen. I letošní téměř letní počasí nás vybízí
k procházce či posezení.
Věříme, že nás počasí nezklame
ani letos a již nyní vám připomínáme a zveme vás všechny občany našeho města na další prvomájový
koncert Rožmitálské Venkovanky
a to 1. května 2007 od 10 do 12 hodin na březnickém náměstí.
Jako každý rok se těší na vaši
účast pořadatel
ZO KSČM Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY
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„JARNÍ KONCERT & . . .“
Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem
neděle 15. 4. 2007 • zač. v 18 hodin
. . . & malá dechová kapela
ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA Josefa JANOUŠKA
sólo zpěv:
Michaela VITÍKOVÁ,
Jana PETÝRKOVÁ,
Zdeněk HERMAN
Jako host vystoupí první
trumpetista, sólista
České filharmonie
Miroslav KEJMAR
Koncert řídí Rudolf RYDVAL
Slovem provází Jana FILINOVÁ
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SVÁTKY JARA

JARO PATŘÍ CIBULOVINÁM
Proč právě cibuloviny jsou poslem
jara? Pokud si pečlivě prohlédneme rozkrojenou cibulku, objevíme v ní celou
rostlinku i s budoucími listy, květy a dokonce semeny. Proto tyto rostliny dokáží
rozkvést už v době, kdy se teprve zbytek
přírody probouzí ze zimního spánku.
Na zahrádce rozkvetou tulipány, narcisy,
krokusy, hyacinty, sněženky a další druhy cibulovin jen těm, kteří jejich cibulky
nejpozději v září nebo říjnu umístily do
svých záhonů. Pokud jste to na podzim
nestihli, nezoufejte. Cibuloviny jsou velmi vhodné k rychlení, takže se jejich krásou můžete kochat v květníku či truhlíku
nejen o blížících se velikonocích.
K rychlení vybíráme větší cibulky a hlízky, které mají dostatek zásobních látek.
Zasadíme je mělce do květináče, truhlíku
nebo do ozdobné nádoby nejlépe do písčité půdy. Velké cibulky po jedné do květináče, menší po třech až pěti. Podle druhu

bu umístíme do tmavé chladné nebo
středně teplé místnosti (postačí i zakrýt
květináč tmavou fólií) nebo naopak na
dobře osvětlené místo bez přímého slunce.
Tmu zpočátku vyžadují hyacinty
a krokusy. Když se objeví první poupata
přeneseme rostliny na světlé stanoviště.
Světlo od počátku rychlení si žádají
narcisy, tulipány, zornice, kaly. Aby nedošlo
k zakrnění květů, postupujeme při rychlení opatrně. Rostlinám postupně zvyšujeme
teplotu, když má rostlina nasazeno na
květ, teplotu naopak snížíme. Nedostatek
světla, vyšší teplota a suchý vzduch zapříčiňují vytahování do výšky a deformování
květů nebo dokonce usychání poupat.
Zálivka se u jednotlivých rostlin různí, vydatnou potřebují kaly, mírnou narcisy nebo zornice.
A co až nám tyhle jarní květiny odkvetou? Stačí odštípnout květ a pokračovat
v zálivce i hnojení a to až do doby, kdy

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
VELIKONOČNÍ BERÁNEK
U pohanů byl symbol beránka velmi rozšířený již v předkřes anské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. U židů ovce symbolizovaly
Izraelitu jako člena „Božího stáda“,
i židovský Bůh je označován za pastýře,
který bere své ovce do náručí. Beránek se
také zabíjel na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví. V křes anské
církvi se beránek stal symbolem Božího
Beránka - Krista a znázorňuje se s praporem vítězství. Na Šumavě se věřilo, že
jeho posvěcení pomůže najít pocestným
ztracenou cestu z lesů.

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti,
života a vzkříšení, v předkřes anských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Je také
symbolem životní síly, narození, návratu
jara a skořápka znamená pocit bezpečí.
Zvyk konzumovat vejce v době svátků
souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém
se vejce jíst nesměla. Ve spojení s lidovou
tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Vejce
něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve
kterém je přesto ukryt život.
Symbolem nového života je již od pohanských dob.
Vejce jsou malovaná - nejčastěji červená, nebo jinak zdobená - kraslice.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
V mytologii řecké, egyptské,
čínské symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života.
V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření
„maličké na Zemi a moudřejší nad mu-

drce“, symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křes anství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání
jako symbolu smyslnosti.
Dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová - přišel k nám z Německa.
Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk,
kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se
sdružily tyto dva symboly.
Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali
děti k tzv. honění velikonočního zajíce,
to znamenalo, hledání ukrytých vajíček
v zahradě.

POMLÁZKA
V různých krajích má různý název například dynovačka, mrskačka, šlehačka,
binovačka, na Moravě - tatary, březové
metličky.

Proč se šlehalo?
- aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá
celý rok
- kvůli předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku
- hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná
- také na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům,
jejichž rodiče nebyli zadobře

OBILÍ
Obilí se zpravidla vysévá do hliněných
nebo keramických misek. Tvoří se také různé aranžmá na stůl a na zavěšení s rychlenými jarními květinami např. narcisy,
sněženkami, petrklíči, tulipány krokusy.
Součástí aranžmá mohou být malovaná
vajíčka a ozdobná zvířátka. Převládající
barvy jsou žlutá, oranžová, zelená, jasně
modrá, které jsou hřejivé a veselé.
Připravila Kateřina Štěrbová

listy samy zaschnou. Pak je můžeme vsadit na zahradu nebo ponechat v nádobě
a budou nám dělat radost i příští rok.
Ještě jedna rada na závěr. Jak vybrat
správnou cibuli? Určitě rozhoduje velikost. Čím větší cibule, tím více květů.
Vhodnou cibuli je možné rozeznat podle
vzhledu. Cibule musí být hladká, bez
viditelného poškození, skvrn nebo scvrknutí. Po zmáčknutí musí být tuhá. Pokud je možnost, upřednostněte koupi již
narašené cibule.
Připravila Martina Brettlová

VELIKONOČNÍ
NÁDIVKA
Z KUŘECÍHO
MASA
450 g kuřecího masa
6 rohlíků
250 ml mléka
2 lžíce nasekaných
mladých kopřiv
1 lžíce rostlinného oleje
4 vejce
muškátový květ
Na dozdobení:
svazek pažitky

Příprava velikonoční nádivky
Kuřecí maso zlehka naklepeme a opečeme po obou stranách na rozpáleném oleji.
Po vychladnutí ho rozkrájíme na kousky.
Rohlíky nakrájíme na kostičky a přelijeme mlékem. Po chvíli přebytečné mléko
z rohlíků vymačkáme a rohlíky vložíme
do mísy. K nim přidáme kousky masa,
muškátový květ, nadrobno nasekanou
kopřivu, sůl a rozšlehaná vejce. Směs
promícháme a urovnáme do nádoby.
Troubu předehřejeme na 190 °C a velikonoční nádivku pečeme tak dlouho, až
bude její povrch růžový (zhruba 35 minut).
Těsně před podáváním nádivku ozdobíme nakrájeným svazkem pažitky.
Příloha: brambory
Doba přípravy: 60 minut
Energetická hodnota: 525 kcal
Redakce
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JARNÍ ZÁBAVA SRPŠ
SE VYDAŘILA
V sobotu 17. 3. se v Březnici konala Jarní zábava, kterou pořádalo SRPŠ při ZŠ Březnice. K tanci a poslechu hrála příbramská skupina B.O.S. Oddechové přestávky kapely vyplňovala
dražba velice pěkných darů, které věnovali nejen sponzoři, ale
i samotní žáci ZŠ Březnice. Dražily se dorty, balíčky kosmetiky,
keramiky atd. Většina návštěvníků si brousila zuby na pětikilovou kýtu, která se vyšplhala na opravdu pěknou částku.
Po půlnoci proběhlo slosování vstupenek v kole štěstí, ze kterého si š astní výherci odnesli například poukazy na minutková
jídla, vstupenky na zámek, pivo či živé vietnamské prase. Výtěžek z celé akce bude použit na aktivity žáků ZŠ Březnice –
např. škola v přírodě, lyžařské výcviky... Organizátoři by chtěli
poděkovat všem, kteří na akci přispěli větším či menším věcným darem nebo i svou účastí a pomocí. Celá akce se vydařila
a pořadatelé byli nadmíru spokojeni a doufají, že stejně, jako se
vydařila zábava letos, tak se povede i příští rok opět se skupinou B.O.S.
Eliška Pinkavová

Pivovar Herold Březnice opět
na prvních příčkách

V březnu proběhla v Městské knihovně a Infocentru výstava prací dětí z březnických mateřských školek na téma „Moje nejmilejší pohádková postavička z knížek, které znám…“
Foto MěKZ

Generální rada sdružení klubů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví České republiky ve spolupráci s Parkán klubem Tábor udělila 3. března místnímu pivovaru Herold
hned čtyři diplomy. Ze 13. ročníku této každoroční soutěže si
přivezl zástupce pivovaru diplomy za 2. místo v soutěži o nejhezčí sérii pivních etiket roku 2006 hodnocené jednotlivci,
za 3. místo v soutěži o nejhezčí pivní korunku roku 2006 TWIST
OFF, za 2. místo v soutěži o nejhezčí pivní etiketu roku 2006 –
Bastard a za 2. místo v soutěži o nejhezčí sérii pivních etiket
roku 2006 hodnocené sběratelskými kluby.
Eliška Pinkavová
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asbest, Asta, balkón, batoh, clona, člun, dehet, drak,
Dukla, dvířka, fenykl, hausbót, hrtan, Karlín, knoflík,
kopec, krtek, lávka, líh, lednice, nafta, nálev, Nevada,
nanuk, obloha, okno, okres, orel, ostrov, panel, poník,
pozvánka, srub, terapie, tma, právník, risk, řeč, sekce,
sova, vakcína, vodník, výtisk, zub

Dne 2. března 2007 pořádalo Městké kulturní zařízení
v Březnici koncert skupiny ABBA STARS. Na fotografii
ABBA STARS se svými fanoušky, kteří vytvořili na koncertě skvělou atmosféru…
Foto MěKZ

T a j e n k a : VESELÉ VELIKONOCE
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INZERCE

Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz

Lymfoven
Přístroj ideální pro
lékařskou i kosmetickou
lymfodrenáž.

■

Doporučují lékaři i přírodní léčitelé.
➩ léčí lymfedémy
➩ zlepšuje cirkulaci krve a lymfy
➩ působí proti otokům nohou, bércovým
vředům
➩ křečovým žilám a trombóze
➩ upravuje střevní peristaltiku (zácpu)
➩ zmenšuje bolesti hlavy (migrény)
➩ urychluje vylučování odpadních látek
➩ doporučuje se po onkologických operacích
➩ zlepšuje celkový zdravotní stav
➩ odstraňuje celulitidu a tvaruje postavu
(možno doplnit o zábal)

06. 04. - 09. 04. 2007
(termální lázně Hajdúszoboszló za 3.290 Kč/os. vč. dopravy,
ubytování,1x večeře s cimbál. muzikou, vstupné do NP Hortobágy,
odjezd busu z Příbrami)
■

Velikonoce v TUNISKU

06. 04. - 13 .04. 2007
HTL Prima Life Karavan *** s all inclusive
za 6.590 Kč/dospělá osoba
■

EGYPT Hurghada

HTL Solymar Paradise Beach **** s all inclusive
za 7.990 Kč/dospělá osoba
■

TURECKO Kleopatřina pláž

APARHOTEL Kleopatra Ada 2 ***
2 děti do 6 let pouze za cenu letenky po celou sezónu 2007
(ubytování+polopenze ZDARMA)
■

MALLORCA svátky v červenci

01. 07. - 08. 07. 2007
HTL SANTA MONICA ** s polopenzí
rodinná cena 2+2 (1. dítě do 15 let ZCELA ZDARMA)
hradí pouze letištní taxy a palivový příplatek
■

Objednávky na adrese:

Velikonoce v MAĎARSKU

ITÁLIE KALÁBRIE písečné pláže Jónské moře
týdenní pobyty v červnu 2007
BILO4 za 6.200 Kč/celý apartmán
vč. klubové karty (využívání bazénu a pláž.servisu)

MYO STUDIO

■

J. Kocíková
Drahenická 632, BŘEZNICE
Tel. 318 682 330, 602 274 618

CHORVASKO Šibenik Solaris

HTL NIKO, IVAN a JAKOV ***
nadstandardně vybavené hotely s wellness centrem a komplexem
venkovních a vnitřních bazénů s hydromasáží, fitness centrum,
finská sauna, středomořská jeskyně s terapií vonných olejů . . .

… s CA OLIVER tour na to nejste sami …

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

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 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.
 P R O N A J M U byt 1+KK v Příbrami naproti Uranu. Cena dohodou. Tel. 602 309 830.
 P R O D Á M družstevní 2+KK v Březnici po celkové rekonstrukci (nové jádro, rozvody, vest. skříň
atd.). Cena 579 000. Tel. 732 347 178.

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

U Z Á V Ě R K A BŘEZNICKÝCH NOVIN

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

na měsíc KVĚTEN 2007 – 16. 4. 2007 ve 12 hod.
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CO NOVÉHO V LONDÝNĚ?

GEARING UP FOR THE PRESIDENCY

(www.visitbritain.cz)

The Presidency of the Council of the European Union rotates
between member states every six months. The Czech Republic will
be the second of the new member states, after Slovenia, to fill this
position when it takes the helm in January 2009. The Czech Republic will be taking over from France, and handing over to Sweden in
accordance with the EU Constitutional Treaty, which specifies that
new member states should be preceded and followed by old member
states, that they might cooperate with them and draw on their experience. But what is the Presidency of the Council of the European Union? The Council is the main decision-making body of the
European Union, composed of representatives of all member states
at ministerial level. The Presidency of this Council has three essential functions: to organise and chair meetings of the Council and its
working groups, to represent the Council in its work with the other
institutions and bodies of the EU and to represent the EU internationally, in organisations such the United Nations and World Trade
Organisation, and in its relations with countries outside the Union.
Preparation for the presidency typically takes about two years.
Accordingly, the Czech government has already made some important preparatory steps. It has earmarked 3.3 billion crowns for the
presidency and appointed Zdeněk Hrubý as government secretary
for the presidency in charge of coordinating preparations. Additional office space has been leased in Brussels and new administrators
have been hired for all public administration bodies involved in the
EU. Staff will receive further training in EU affairs and languages
– specifically French and English.
During its first presidency, the Czech Republic will be thrust
onto centre stage, allowing it to prove its capabilities and to promote its interests. The presidency will have significant consequences
for the country. As new Deputy Prime Ministr Alexandr Vondra put
it „the success or failure of the EU during this time will also be our
victory or loss.“
capability = schopnost
chair of = předsedat, řídit co
council of the EU = Rada EU
EU Constitutional Treaty = Evropská ústavní smlouva
failure = neúspěch
hand over to sb. = předat (komu)
take over from sb. = převzít (co po kom), ujmout se (čeho)
member state = členský stát

Britská metropole letos svým návštěvníkům nabídne velké
množství zajímavých akcí, otevřeny budou i nové atrakce.
Hlavní akce v letošním roce:
■ Pán prstenů: bude od května uveden na jevišti legendárního divadla Theatre Royal Drury Lane. Kouzlo knih J. R.
R. Tolkiena bude převedeno do divadelního zpracování
v nové jevištní produkci s obsazením 70 herců, zpěváků
a muzikantů.
■ Tour de France Grand Départ: se od 6. do 8. července
poprvé uskuteční v Londýně. Očekává se, že závody přilákají
1 milion návštěvníků.
■ Stadion ve Wembley: na letošní rok je také stanoveno znovuotevření slavného stadionu, který bude hostit několik nejvýznamnějších sportovních a hudebních akcí. Nový moderní
stadion s kapacitou 900 000 míst k sezení bude domovským
stadionem anglického národního fotbalového týmu.
■ Výstava – Tutanchamon a zlatý věk faraonů: návrat
Tutanchamona do Londýna je nejočekávanější kulturní akcí
za posledních 30 let. Poslední Tutanchamonova výstava se
v Londýně uskutečnila skoro před 35 lety v muzeu The British Museum. Tato expozice byla nejpopulárnější putovní
výstavou v historii muzea.
■ Eurostar na St. Pancras International: rok 2007 bude
jedním z nejvýznamnějších v historii Eurostar. S dokončením vysokorychlostní tratě se 14. listopadu přesune Eurostar z Waterloo International na nové londýnské nádraží
St. Pancras International. Nové nádraží bude jedním
z největších evropských dopravních uzlů a nabídne rychlejší
spojení do Londýna, Francie a Belgie. Cesta z Paříže do Londýna bude trvat 2 hodiny a 15 minut a z Bruselu do Londýna 1 hodinu a 51 minut.
■ Královská sbírka: v průběhu léta přivítají reprezentační
prostory Buckinghamského paláce speciální výstavu na oslavu diamantové svatby Jejího Veličenstva královny a vévody
z Edinburghu.
■ Královská observatoř v Greenwich: k novým galeriím
Time Galleries a planetáriu Peter Harrison Planetárium
s kapacitou 120 míst otevřeným v roce 2006 budou od června přístupné další čtyři nové galerie věnované astronomii.
■ India Now: v srpnu začnou tříměsíční oslavy indické kultury, součástí bude tématicky laděný festival Regent Street
Festival na začátku září.

PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ
Předsednictví Rady EU se mění každých 6 měsíců mezi členskými státy EU. Česká republika bude 2. z nových členských
států, po Slovinsku, která převezme řízení této instituce v lednu 2009. Česká republika převezme předsednictví po Francii
a předá ho Švédsku v souladu s Evropskou ústavní smlouvou,
která určuje, že před novými členy budou vždy předsedat
a následovat v předsednictví stávající členské státy EU, což
umožňuje spolupráci s nimi a zároveň návaznost na jejich zkušenosti. Ale co vlastně předsednictví Rady EU znamená? Rada
je hlavním rozhodujícím orgánem Evropské Unie, sestávající
z reprezentantů všech členských zemí na ministerské úrovni.
Předsednictví Rady zahrnuje 3 základní funkce: organizovat
a řídit schůzky Rady a jejích pracovních skupin, reprezentovat
Radu její prací s ostatními institucemi a dalšími orgány EU,
zastupovat Evropskou Unii na mezinárodní úrovni v organizacích jako Spojené národy a Světové obchodní organizaci a ve
vztazích se zeměmi mimo Unii.
Příprava na předsednictví obvykle trvá 2 roky. A proto Česká
republika podnikla již některé důležité přípravné kroky. Vyčlenila 3,3 miliard korun pro předsednictví a jmenovala Zdeňka
Hrubého vládním tajemníkem pro koordinaci českého předsednictví v EU. Byly pronajaty další kancelářské prostory v Bruselu
a byli přijati noví pracovníci do všech veřejných orgánů v rámci
EU. Zaměstnanci projdou dalším školením co se týče záležitostí EU a cizích jazyků – především angličtina a francouzština.
Během svého prvního předsednictví, Česká republika bude
v centru pozornosti, což prokáže její schopnosti a pomůže podporovat její zájmy. Předsednictví bude mít významné důsledky
pro zemi. Jak uvedl nový vicepremiér pan Alexandr Vondra
„úspěch nebo prohra v EU během této doby bude naším vítězstvím nebo prohrou“.
Zpracovala: Jitka Štěpánová
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STÁTNÍ ZÁMEK BŘEZNICE
V ROCE 2006 (REKAPITULACE)
Návštěvnický
provoz
V roce 2006 navštívilo
státní zámek Březnici
22.872 návštěvníků
(vč. návštěvníků koncertů cyklu zámeckých
hudebních večerů a dalších kulturních akcí).
V roce 2006 byl zámek
Březnice zpřístupněn
v plném rozsahu. ZůFoto MěKZ
staly zachovány všechny prohlídkové trasy, vč. zámecké kaple P. Marie a Galerie
L. Kuby i možnost jízdy kočárem v areálu zámeckého parku.
Byla opět otevřena Kavárna u bylinné zahrádky a sezónní výstava pohádkových bytostí v zámeckém sklepení.

Kulturní akce
• 4. 6. 2006 – Den dětí – dětské odpoledne
• 29. a 30. 7. 2006 - oživené prohlídky
• 16. 12. 2006 – Vánoce na zámku Březnice – hudební vystoupení, výstava, tržiště
Od dubna do prosince probíhaly koncerty cyklu Zámeckých
hudebních večerů (8), další koncertní a dramatické pořady
(představení dětské divadelní dílny aj.). V roce 2006 uspořádala správa pam. objektu 4 sezónní výstavy v zámecké výstavní
baště: Příroda a inspirace – fotografie V. Vlčka, Druhý dech
a druhý život – montáže J. Berana, Historie zámku Březnice na
starých pohlednicích a fotografiích – fotografie zapůjčené
A. Fürstem, Obrazy B. Hradské.
Správa zámku Březnice ve spolupráci s Městským úřadem
v Březnici a Farním úřadem v Březnici nabízela možnost uzavírání občanského i církevního sňatku v prostorách březnického zámku.

Stavební činnost
V roce 2006 byly realizovány tyto stavební, projektové a údržbové práce:
• byla zahájena 1. etapa opravy vnější strany hradeb s baštami,
vč. stabilizace opěrnými pilíři a úpravy odtokových poměrů
v prostoru zámeckého příkopu a parkoviště z dotačního programu záchrany architektonického dědictví MK ČR
• výstavba doplňkové konstrukce pro zahrad. a zem. mechanizaci
• oprava krovů a nová krytina střechy tzv. „4. bašty“
• údržbové práce a opravy objektu (opravy omítek vnějšího
schodiště, lokální opravy šindelové krytiny střech zámeckého objektu, opravy ohradních zdí, aj.)

Restaurátorská činnost
Bezesporu nejvýznamnějším restaurátorským počinem v roce
2006 byla obnova malby nástěnného venkovního obrazu P. Marie Růžencové z 2. pol. 18. st. v kapličce u mostu, jež financovali rodáci a přátelé města Březnice.
V interiérech památkového objektu probíhaly běžné restaurátorské práce drobných předmětů – stolů, židlí, lustrů aj. a běžná údržba v oblasti ochrany kulturního mobiliáře – převážně
práce konzervačního a prevenčního charakteru.

Parková činnost
Byla dokončena výstavba nového parkového dřevěného oplocení
v jižní části zámecké obory, jenž bylo vzápětí strženo květnovou
povodní. Byla prováděna pravidelná údržba areálu zámeckého
parku (sekání a kácení porostů, údržba a úprava komunikací,
údržba a výsadba dřevin, opravy ohradních zdí a plotů, aj.).
V Březnici, dne 1. 3. 2007
Ing. Robert Barták
vedoucí odboru správy st. zámku v Březnici
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ZÁMEK BŘEZNICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
správa státního zámku v Březnici
Vás

zve

na

KONCERTY
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ VEČERY
14. dubna 2007
Janáčkovo trio • M. Janáčková – klavír,
H. Jiříkovská – housle, M. Novák – violoncello

28. dubna 2007
Dechový kvintet Praha • P. K. Tomka – umělecký vedoucí
19. května 2007
varhanní koncert
J. Lokajíček – housle, V. Aschenbrenner – varhany

26. května 2007
V. Merta, J. Lewitová • Sefardské písně
19.30 hod. – březnická synagoga

9. června 2007
Březnický komorní orchestr a Březnický chrámový sbor
22. června 2007
Ginevra
V Plecitý – kytara, J. Handlová – klávesy,
M. Černohorský – kontrabas, R. Plecitá – flétny, klávesy
E. Čechová – buben, bonga, M. Skala – kytara
20.00 hod. – nádvoří zámku

7. července 2007
Traband
J. Svoboda – harmonium, kytara, cimbál,
J. Modráčková – kytara, trumpeta, harmonium, V. Pohl – bicí, beatbox
20.00 hod. – nádvoří zámku

15. září 2007
varhanní koncert • M. Novenko – varhany
13. října 2007
Musica Fresca
A. Čežinská – soprán, K. Ciznerová – alt,
T. Cizner – bas, J. Havlová – soprán, L. Kolář – tenor

15. prosince 2007
vánoční koncert
Ad vocem – hudba českých barokních vánoc

Hudební sál zámku Březnice,
není-li uvedeno jinak, od 19 hodin

Ko n t a k t a p ř e d p r o d e j v s t u p e n e k :
Tel. 318 682 179 • E-mail: breznice@stc.npu.cz
změna programu vyhrazena

Národní památkový ústav – správa státního zámku
v Březnici
Vás zve na kulturní události
4. a 5. 8. 2007 • oživené prohlídky zámku
15. 12. 2007 • Vánoce na zámku Březnice
hudební vystoupení, vánoční výstava, prodejní tržiště
Vás zve na výstavy
1. 4. 2007 – 31. 10. 2007 • Strašidla a příšery
výstava v zámeckém sklepení
červen 2007 • Lenka Holá
„Krajka na Březnici“ – výstava paličkování s předváděním
zámecká bašta
červenec 2007 • Pavel Hrdlička – fotografie
výstava fotografií březnického rodáka Pavla Hrdličky
zámecká bašta
srpen 2007
Březnice a okolí na starých pohlednicích a fotografiích
zámecká bašta
Kontakt: tel. 318 682 179, fax 318 683 605
E-mail: breznice@stc.npu.cz
www. zamek-breznice.cz, www. stc.npu.cz
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30. DUBEN – ČARODĚJNICE
Filipojakubská noc z 30. dubna na
1. května bývala jednou z magických nocí,
kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy.
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy
měly zlé síly škodit lidem, se daly nalézt
četné poklady. Aby se hledající před silami
bránil, musel mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou vodu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic,
které se slétají na sabat. Proto se této noci
říká „noc čarodějnic“.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo
samo, se časem proměnila v pověru, že
ábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly
často podezřívány ze spojení s áblem

a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
– před vrata domu i chléva se pokládaly
narýpané drny. Dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna
stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána,
kdy její moc pominula.
– stavení se kropilo svěcenou vodou, před
vrata a na dvůr se zapichovaly pruty
a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly
i vidle a koš ata, pod drn se dávalo vejce.
Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na
návsi biči a také se střílelo z pušek.
Na ochranu před čarodějnicemi se na
vyvýšených místech pálily ohně, které
jsou v některých krajích (zvláště v Ně-

mecku) velmi starého původu. Postupem
doby se z výročních ohňů stalo „pálení
čarodějnic“ – mladíci zapalovali koš ata
a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby
viděli čarodějnice létající na koš atech
v povětří. Jinde se říkávalo, že je tak
možno čarodějnici srazit k zemi.
Na noc filipojakubskou se zejména
soustředila ochrana úrody a dobytka.
V ten den se prováděly pověry na ochranu chléva – zelené větévky na hnojiště,
osypání chléva pískem. Ochrana úrody
a celého hospodářství před neúspěchem,
to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
(Bestajovský, M.: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce)
Připravila: Martina Brettlová

NA SKOK DO PTENÍNA
Toulavá kamera, kterou vysílá ČT 1,
patří k jednomu z nejzajímavějších a nejsledovanějších pořadů. V nedělním dopoledni můžete vidět řadu zajímavých reportáží ze všech koutů naší republiky.
Jedna taková reportáž byla věnována
obci Ptenín. Bc. Aleš Česal v ní zasvěceně hovořil o obci, která leží na trojmezí okresu Klatovského, Domažlického
a Přeštického. Ptenín je středověkého
původu a první zmínka o této ranně feudální vsi je z roku 1228, kdy patřila
pražskému svatojiřskému klášteru.
Roku 1379 tu bylo asi sedm statků
v majetku světských vladyků. Od roku
1479 se v písemných pramenech vyskytuje Petr Bozděj jako majitel celého Ptenína. Po něm získává ves roku 1535 Václav Pětipeský z Krásného Dvora a po roce
1550 Videršpergárové z Vidršperka.
Ti jej roku 1660 kvůli finančním problémům zastavili a v majetku věřitelů zůstává Ptenín až do 18. století. Roku
1712 zakoupil díl Ptenína hrabě Hrzán
z Harasova a roku 1738 jej získal Ferdinand hrabě Morzín, který jej připojil
k merklínskému velkostatku. Po Morzínech získávají Ptenín hrabata Kolovratové a po nich Pálfyové.
Historie tohoto místa sahá mnohem
dále do minulosti, než je ona první písemná zmínka vážící se k roku 1228.
Starší autoři a koneckonců i ptenínská
obecní kronika se zmiňují o četných archeologických nálezech, keramických
střepech a dalších artefaktech, které tito
autoři řadí do doby bronzové.
Dominantou ptenínské návsi, je poměrně veliký zámek, někdejší vodní
tvrz. Uvádí se, že roku 1668 byla polovina tvrze přestavěna na zámek. Je to patrová budova, která má tři křídla a nádvoří otevřené k západu. Reprezentativní
bylo jižní křídlo s věžičkou na střeše. Zámek sloužil jako lovecký a k ubytování
úředníků panství.

Budete-li mít trochu času, vydejte se
po naučné stezce do nedalekého Újezdce.
Nepříliš dlouhá, asi půlhodinová procházka, začíná právě u ptenínského zámku. Na stezce se dozvíte zajímavé informace o kapličkách a božích mukách
v okolí Ptenína. Pro technicky založené
turisty bude jistě zajímavá zastávka věnovaná vodní elektrárně v někdejším
mlýně. Po několika zastaveních věnovaných místní přírodě, končí naučná stezka vedoucí z Ptenína v nedalekém
Újezdci, konkrétně v části obce, která se
jmenuje Hora. V části lesa, kde stezka
končí, můžete vidět cypřišky, tisovce,
douglasku a další vzácné dřeviny. Na ploše velké asi 1,6 ha můžete spatřit pozůstatky arboreta a lesní školky založené
někdy kolem roku 1860. Jedná se
o mírně svažitý terén upravený terasami
a doplněný dvěma jezírky. Vzácným dřevinám vévodí douglaska tisolistá, památkově chráněný strom, starý 150 let.
Školku pro pěstování okrasných dřevin založil v druhé polovině 19. století
hrabě Jan Nepomuk Krakovský. Podle dochovaného seznamu nabízela zdejší
školka k prodeji až 450 taxonů okrasných keřů a stromů. Na školku cizokrajných dřevin v Újezdci by se určitě zapomnělo, kdyby ji nenavštívil v roce 1956
významný dendrolog a botanik Miroslav
Vaňousek, zakladatel plzeňské botanické
zahrady. Ten zjistil, že se na ploše bývalé
školky zachovala celá řada dřevin, které
přerostly a vytvořily tak jakési arboretum. Větší pozornost se tomuto „kousku
lesa“ začala věnovat až roku 2004 díky
aktivitám Zkrášlovacího spolku Ptenín. Přestože se hraběcí „arboretum“
nepodařilo obnovit v původním rozsahu,
bude tento klidový les, v němž se můžeme potěšit několika krásnými a pro evropské poměry nezvyklými stromy, trvalou připomínkou aktivit českého šlechtice a vlastence. Jan Nepomuk Karel
Kolovrat-Krakovský, zvaný Hanuš,

Ptenínský zámek

zdědil Ptenín, Ježovy a Merklín po svém
dědovi hraběti Petru Vítu Morzinovi
roku 1815. Petr Vít Morzin měl za manželku hraběnku Marii Josefu Černínovou
z Chudenic. Rodiči hraběte Hanuše byli
Josef Maria Kolovrat-Krakovský a Walburga Morzinová, dcera Petra Víta Morzina.
Hrabě Hanuš umírá bez potomků a za
svého univerzálního dědice ustanovil
svého synovce hraběte Eduarda Pálfyho z Erdödu, s podmínkou, aby všechna
tři panství – Březnici, Hradiště a Merklín zase předal svému synovi.
Pokud se někdy dostanete na Ptenínsko, do zastrčeného koutu jižního Plzeňska, můžete si připomenout i pověst, podle níž se obce Ptenín a Újezdec nacházejí
na území posvátného trojúhelníka vytyčeném kostely v Bukové, Otěšicích a někdejším kostelem sv. Wolfganga v Chudenicíc.
Tomuto trojúhelníku se mají vyhýbat
strašlivé živelné katastrofy a neštěstí. Až
jednou přijde konec světa, přežijí jenom ti
lidé, kteří se skryjí právě sem.
Děkuji panu Česalovi za všechny informace, které mi poskytl. Této části
naší republiky se pan Česal věnuje i ve
své připravované knize, která vyjde ještě
v letošním roce. Zmiňuje v ní i činnost
ptenínského Zkrášlovacího spolku. Také
v Březnici existoval podobný spolek.
Jmenoval se Okrašlovací spolek a byl
založen koncem 19. století. Jeho činnosti bych se ráda věnovala v některém
z dalších čísel Březnických novin.
Připravila Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PŘEHLED AKCÍ V PROSTORÁCH KD, MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA,
DĚTSKÉ KNIHOVNY A V GALERII L. KUBY V ROCE 2006

Městské kulturní zařízení zabezpečuje provoz těchto zařízení:
KD (Veškeré akce probíhající v KD, oprava, údržba…)
Kinokavárna Březnice
Městská knihovna a Infocentrum
Dětské oddělení knihovny v prostorách ZŠ
Muzeum – depozitář v prostorách
MěÚ
Městská obrazárna – Galerie L. Kuby
(květen až září v prostorách Zámku Březnice)
V roce 2006 byly ve výše uvedených
prostorách realizovány tyto akce:
• 97 filmových představení MěKZ
• 26 akcí MěKZ v KD
• 11 přípravných akcí k soutěži „Dívka
roku 2006“
• 44 různých dalších akcí v salonku KD
(Zabezpečení prostor pro veřejné schůze zastupitelstva, jazykový kurz, schůzky různých organizací, školení…)

Luděk Šabaka
(1966) – klavír
Již v dětství na sebe upozornil vítězstvím v mezinárodní soutěži „Virtuosi
per Musica di Pianoforte“.
Během studia na Pražské
konzervatoři v oborech klavír a skladba získal laureátské tituly ve většině významných československých soutěží.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

23 akcí v KD různých organizací a spolků
201 akcí celkem v KD
72 prodejních akcí v KD
273 zabezpečených akcí celkově v KD
44 akcí MěKZ v dětské knihovně a 10
tématických výstav
24 výstav MěKZ v Městské knihovně
a Infocentru (i tématických z knih)
12 akcí MěKZ a 12 schůzek redakční
rady v Městské knihovně a Infocentru
14 akcí realizovaných mimo námi zabezpečované prostory: (BHV, Kladení
věnců, Evropský svátek hudby, oslavy
50. výročí úmrtí L. Kuby, Advent, zájezdy do divadel, oslavy na vlak. nádraží…)
228 akcí celkem pouze MěKZ
367 akcí zabezpečí MěKZ ročně celkem

Ráda bych navázala na minulé číslo BN
(Městská knihovna a Infocentrum, str. 19),
doplnila a shrnula veškeré informace týkající se počtu návštěvníků akcí MěKZ.
Služeb Infocentra a akcí v těchto prostorách
využilo celkem 7 521 osob. V obou odděleních knihovny využilo služeb 7 221 osob.

Účinkoval též na festivalu Pražské jaro. Na
AMU se začal soustavně věnovat komorní
hře a jeho repertoár v tomto směru je rozsáhlý. Vystupuje s řadou předních zahraničních i domácích umělců a pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. Koncertuje a vyučuje v celé Evropě, ale
i Asijských zemích. Pedagogicky působí na
Konzervatoři v Praze a od roku 2003 též na
Konzervatoři v Plzni.

D

E

Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond

Vás srdečně zvou na třetí koncert
37. koncertní sezóny 2007

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY
Koncert komorního dua

Jan OSTRÝ - flétna
Luděk ŠABAKA - klavír
12. dubna 2007

v 19 hodin ❦ Reprezentační sál MěÚ

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

Na dospělém oddělení je registrováno 340
čtenářů. Oddělení dětské knihovny mohou
využívat nejen žáci školy, ale i MŠ, MC
Pampeliška a zaměstnanci ZŠ pro svou
práci s dětmi. Proto jsou čísla poměrně nepřesná. Některé děti využívají pouze služby internetu, jiné si zde krátí čas čtením časopisů, když čekají na autobus.
I tak 270 registrovaných dětských čtenářů a 1100 účastněných dětí při akcích
knihovny mluví samo za sebe. A tak nás
těší, že finance, které dáváme ZŠ za roční nájem, mají svůj význam.
Městskou galerii Ludvíka Kuby navštívilo
315 osob a akcí pořádaných MěKZ mimo
tyto tři zmiňované prostory se účastnilo
7 059 osob.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
návštěvníkům našich programů. Těch
bylo v loňském roce přibližně 23 486.
Vážíme si všech, kteří využívají kulturních nabídek a služeb ve městě nejen
MěKZ, ale i ostatních pořadatelů a organizátorů. Všichni se těšíme na setkání
s Vámi i v tomto kalendářním roce.
A kam můžete vyrazit v měsíci dubnu?
Vše najdete nejen v těchto Březnických
novinách, ale i na našich webových stránkách www.kulturabreznice.cz.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ

Jan Ostrý (1972)
– flétna
Začal hrát na flétnu pod
vedením prof. V. Žilky
a později na Pražské konzerv. u prof. F. Malotína.
Od r. 1992 studoval na
Conservatoire National de
Region de Versailles, v letech 1996-1999 jako
stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de
Lyon, kde dostudoval udělením 1. ceny konzervatoře.
V průběhu svého studia se stal držitelem cen
na různých interpret. soutěžích (Concertino
Praga, soutěž F. X. Duška v Praze, soutěž
konzervatoří, Cena Společ. B. Martinů...).
Také se dramaturgicky podílí na organ. Mezinárodního festivalu komorní hry v Klatovech. Spolupráce s Českým rozhlasem začíná v roce 1990. Spolupodílel se na CD z komorního díla A. Rejchy a J. L. Dusíka – cena
Tip Harmonie 1998, E. Urbanové České
Vánoce a souborném provedení kvartetů
J. J. Ryby. V sezóně 1999/2000 byl flétnistou
v Orchestre National de Lyona a 2001/2002
působil v Den Norske Operaen, Oslo.
Od roku 2001 vyučuje na mistrovských kurzech Evropské flétnové Akademie v rakouském Fissu a od roku 2003 i v rakouském
Neubergu. Od roku 2003 je Jan Ostrý profesorem na Státní konzervatoři v Plzni a od
roku 2005 i na Konzervatoři v Praze.
Dana Tuháčková
ředitelka MěKZ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

od 2. 4. do 30. 4. 2007 – výstava velikonočních vajíček
paní Anny Hybrantové

■

od 2. 4. do 30. 4. 2007 – výstava s velikonoční tématikou – každý
občan může přinést vlastní velikonoční výrobek

■

po celý měsíc tématická výstavka knih – Jarní inspirace

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NA ZŠ
■

10. 4. 2007 – Pasování prvňáčků na čtenáře – od 16 hodin
v KD Březnice

■

17. 4. 2007 – beseda pro 3. – 5. ročníky ke 40. výročí úmrtí Ondřeje Sekory

■

literárně výtvarná soutěž - „Nová dobrodružství pro Ferdu mravence…“

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Ludmile Nejedlové z Březnice a panu Jiřímu
Štětkovi z Příbrami za knihy, které věnovali březnické Městské knihovně.
Pracovnice Městské knihovny a Infocentra
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
– NOVINKY
Poradce 2007/7 – daně z příjmů, zákon
po novele s komentářem k 1. 1. 2007
Eva Sedláková – Daňové a nedaňové
výdaje od A do Z v roce 2007
Isabel Wolfová – Šance na lásku – příběh rozhlasové reportérky Minky, které
snoubenec před oltářem řekne „NE“
Michael Palmer – K smrti odsouzen –
detektivní román z lékařského prostředí
Barbara Bickmorová – Létající lékařka – příběh mladé ženy, která se stala
v zapadlém australském městečku lékařkou
Letecké lékařské služby
Victoria Holt – Menfreya – romantický
a napínavý příběh z přelomu minulého století
Jan Novák – Smrt vzdušných obrů –
kniha o historii vzducholodí
Susanna Kubelka – Ofélie se učí plavat
– vtipný román jak si udržet krásu, psychickou i duševní svěžest
Helena Růžičková – Deník mezi životem a smrtí I. – III. díl - souhrnné vydání

PRODEJ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ A INFOCENTRU
V Městské knihovně a Infocentru můžete zakoupit knihy, upomínkové předměty, mapy a materiály vztahující se k našemu kraji a mikroregionu.
Pro zajímavost Vám předkládáme seznam některých titulů:
Podbrdsko – I/1994 až XIII/2006
Ludvík Fürst – Starobřeznické miniaturky

Jan Čáka – Podbrdskem od městečka
k městu
Jan Čáka – Poutník Mácha
Květa Sokolovská, Stanislav Sloup –
O permonících Březových Hor
Luděk Švorc – Brdy poetické
Václav Trantina a kol. – Velký slovník
osobností vědy a kultury příbramského
regionu
Turistický průvodce – Příbram a okolí
Adresář Březnice
Brožura Březnice
Dále nabízíme upomínkové předměty
s motivy Březnice:
pohledy, těžítka, magnetky, zvonečky, hrnečky, odznaky, fotografie Březnice, turistické známky aj.

Táňa Pikartová – Toulavé boty
Jiřina Hankeová – Zahodit město za záda
Pavel Toufar – Toulky kolem Třemšína
Pavel Toufar – Od Blatné k Otavě
František Vais, Daniel Doležal – Svatá
Hora (i v anglickém a německém jazyce)
Josef Fryš – Dvanáct osudů dvou století
Marek Velebný – Stručný průvodce židovského osídlení města Březnice
Jaroslav Žák – Zapomenutá výročí
Josef Velfl a kol. – Legionáři z Příbramska
Arnošt Fürst, Jaroslav Kozlík – Březnice
v pohledech a fotografiích
Jan Čáka – Zmizelá Vltava
Jan Čáka – Toulání po Brdech

Mapy turistické, cyklomapy, autoatlasy
a další:
Trhací mapka Březnice
Cykloturistické mapy: Brdy, Příbramsko,
Střední Povltaví a Jižní Brdy
Turistické mapy: Brdy, Třemšínsko,
Strakonicko, Blatensko, Vodňansko
Průvodce regionem – Střední Čechy
Česká republika – Památkové rezervace

Česká republika – Příroda
Česká republika – Církevní památky
Česká republika – Hrady a zámky
Česká republika – Turistické cíle
Česká republika – Židovské památky
Česká republika – Národní kulturní památky
Česká republika – Cestovní autoatlas
Každý měsíc máme v prodeji vždy aktuální číslo Březnických novin.
Zdarma je k dostání časopis pro širokou
čtenářskou veřejnost – GRAND BIBLIO.
V informačním stojanu jsou k dispozici
letáčky z oblasti kulturního života a cestovního ruchu celé republiky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pracovnice MěK a Infocentra

Foto Městská knihovna
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

1. 4. neděle v 18 hodin

NEBOHÁ PANÍ POMSTA
„Nejnapjatější očekávaný asijský film. Po Old
Boy-ovi konečně přichází další korejská perla –
závěr Parkovy trilogie Pomsty – tentokráte se
bude mstít ONA. Nebohá paní Pomsta…“
Vstupné 42 Kč

Q

116 minut

Doporučeno od 15 let

Q

4. 4. středa v 18 hodin

PRAVIDLA LŽI
„Nevěřte jim všechno, co říkají…“ Český psychologický film natočený podle skutečných osudů lidí.
Šumavský statek a dvanáct lidí pod dozorem tří
terapeutů… V hlavních rolích Jiří Langmajer,
David Švehlík, Klára Issová, Petra Jungmanová…
Vstupné 42 Kč

Q

115 minut

Doporučeno od 15 let

Q

11. 4. středa v 18 hodin

POTOMCI LIDÍ
„Poslední živý a zhasne světlo…“ Žádné děti,
žádná budoucnost, žádná naděje… Planeta
Země, rok 2027. Svět podléhá beznaději po čím
dál zoufalejších pokusech o nalezení, odstranění
příčiny neplodnosti lidstva… Není to jen sci-fi,
ale současný thriller zasazený do roku 2027.
Vstupné 42 Kč

Q

110 minut

Doporučeno od 15 let

Q

SÓLOKAPR
Vstupné 39 Kč

Q

96 minut

Doporučeno od 12 let

Q

18. 4. středa v 18 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Dlouho očekávaný český film Jiřího Menzela podle slavného románu Bohumila Hrabala. Příběh
muže, jenž toužil za každých okolností svůj život
naplnit bohatstvím a krásou… Hrají: Oldřich
Kaiser, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Milan Lasica…
Vstupné 49 Kč

Q

KD – salónek

Q

16 hodin

120 minut

KD – 21 hodin

KD – 16 hodin

Koncerty:

12. 4. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD – salonek

Q

sobota 14. 4.
v hudebním sále od 19 hod.
1. jarní koncert zámeckých hudebních
večerů

17 hodin

BHV – KONCERT
KOMORNÍHO DUA

Janáčkovo trio

Jan Ostrý – flétna
Luděk Šabaka – klavír
Reprezentační sál MěÚ
19 hodin

M. Janáčková – klavír, H. Jiříkovská –
housle, M. Novák – violoncello
sobota 28. 4. v hudebním sále od 19 hod.
koncert zámeckých hudebních večerů

15. 4. Schůzka filatelistů
Q

KD – sál

Q

Dechový kvintet Praha

9 – 11 hodin

umělecký vedoucí: P. K. Tomka

Připravujeme:
sobota 6. 5.
v zámecké kapli P. Marie od 19.00 hod.

14 hodin

VÝSTAVY

varhanní koncert
J. Lokajíček – housle, V. Aschenbrenner – varhany

2. 4. – 30. 4.
výstava velikonočních vajíček
paní Anny Hybrantové

sobota 26. 5. v březnické synagoze
od 19.30 hod.
Sefardské písně – baladické, emocionálně nabité písně španělských
židů v jazyce Ladino
V. Merta – kytara, renesanční loutny,
flétna
J. Lewitová – housle, zpěv

22. 4. neděle v 18 hodin

GRANDHOTEL
Smutná česká komedie Davida Ondříčka odehrávající se ve slavném hotelu na vrcholu libereckého Ještědu, kde se neustále mění počasí i
vztahy mezi lidmi…
Vstupné 39 Kč

Q

96 minut

Q

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přístupno

25. 4. středa v 18 hodin

PO HLAVĚ DO PRDELE
„Jdi do klidu, stíhaném můžeš bejt až od patnácti…“ Česká komedie nejen pro příznivce černého humoru s Ondřejem Vetchým, Veronikou
Žilkovou, Jiřím Mádlem…
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

„Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život…“
Americká komedie s jednou z nejslavnějších hereček současnosti Cameron Diaz v tandemu s Kate
Winslet a populárním komikem Jackem Blackem.
136 minut

E-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Městské kulturní zařízení
Městská knihovna – dětské oddělení

PRÁZDNINY

Q

2. 4. – 30. 4. výstava s velikonoční
tematikou – každý občan může přinést
nějaký vlastní velikonoční výrobek

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 68 21 79, fax 318 68 36 05

Doporučeno od 15 let

Q

29. 4. neděle v 18 hodin

Vstupné 49 Kč

DUBEN 2007

Kavárna u bylinné zahrádky
bude v měsíci dubnu otevřena
o víkendech od 11.00 do 17.00 hodin.

10. 4. Pasování prvňáčků
na čtenáře – 3. ročník

Doporučeno od 12 let

Q

Kulturní program
Zámek Březnice
otevřen denně od 1. 4. 2007 mimo
pondělí od 9.00 do 16.00 hod.

8. 4. Perfekt Easter
TANEČNÍ NOC

24. 4. Schůze ZO SPCCH

Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá
vražda. Nová soudobá americko-anglická komedie.

ZÁMEK
BŘEZNICE

5. 4. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice

KD – salónek

15. 4. neděle v 18 hodin

4/2007

KULTURA

Q

Doporučeno od 15 let

Dětské představení:
4. 4. v 9 hod. UKRADENÉ SLUCHÁTKO
PŘIPRAVUJEME: ARTUR A MINIMOJOVÉ,
DOBRÝ ROČNÍK, GOYOVY PŘÍZRAKY,
VRATNÉ LÁHVE, ŠARLOTINA PAVUČINA,
NOC V MUZEU…
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.

Vás srdečně zvou na

VELKÉ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE
3. ročník

10. dubna 2007 v 16 hodin
KD Březnice
Vstupné 30 Kč • Prvňáčci zdarma

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 5 vyjde 30. 4. 2007 – uzávěrka
je 16. 4. 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.

