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Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BŘEZNICE
Oprava cesty v Lokšanech
Výmoly, velké kaluže nebo naopak prach
– tak by se dal popsat stav komunikace
v Lokšanech. Město o této špatné situaci ví
a hledá řešení. Než dojde k položení nového povrchu, musí se nejprve opravit a dobudovat kanalizace. Závazné bude také
stanovisko památkářů, protože celá oblast
Lokšan se nachází v chráněné zóně.
Radnice nechala alespoň provizorně
zavézt výmoly štěrkem, ale po určité
době se zde díry znovu objevily. Město se
proto rozhodlo využít zkušenosti z oprav
cest zničených při povodních. Ty se zavážely kamenným prachem z lomů a dodnes jsou sjízdné. Rada proto schválila
návrh, aby se stejným materiálem spravila i cesta v Lokšanech. Jde samozřejmě
o nouzové řešení.

Cena parkovacích průkazů
se nemění
Rada schválila ceny parkovacích průkazů na Náměstí. Občané s trvalým pobytem v Březnici zaplatí za rok 200 korun.
Stejná suma byla schválená i pro dojíždějící zaměstnance města a příspěvkových
organizací. Podnikatele bude stát roční
parkování 500 korun. Nové průkazy jsou
platné od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008.
Rada schválila návrh odboru správy majetku na koncepční řešení osvětlení v Tochovické a Borské ulici. Zároveň vybrala
projektanta, který zpracuje dokumentaci
pro realizaci. Podle stavebního zákona je
nutné při rekonstrukci světel v památkové
zóně nebo při zřizování nových lamp ukládat kabely do země. Nesmějí se už vést
vrchem po stožárech. Pro položení vedení
je tak nutné nechat zpracovat projektovou
dokumentaci pro stavební povolení.

Březnice na jaře
telně Městského úřadu a v Infocentru se
sešlo 455 odpovědí. Pro Lidl jich bylo
254, proti 164 a 37 anketních lístků vyjadřovalo také souhlas, jen občané navrhovali využít jinou lokalitu.
Konečné rozhodnutí, zda bude v Březnici supermarket stát, je na zastupitelích.
I když se vyjádří kladně, stavba může začít až po změně územního plánu.
Územní plán, kterým se nyní město
řídí, platí od června roku 1999. Ještě předcházející zastupitelstvo rozhodlo o tom, že
tento dokument nevyhovuje a je třeba ho
změnit. V březnu zastupitelstvo rozhodlo,
že se nový územní plán schválí jako celek
včetně přidružených obcí, tedy Martinic,
Předního a Zadního Poříčí, Dobré vody
a Boru. Dokument pro město připraví autorizovaná osoba, architekt a vybráni byli
i zastupitelé, kteří budou přípravu koordinovat – Roman Teska a Jaroslav Hofman.
■

Okresní hasičská soutěž
Okresní sdružení hasičů chce na březnickém stadionu uspořádat 9. června
druhé kolo soutěže v požárním sportu
v kategorii mužů a žen – okresní soutěž.
Po několika letech by se tato akce opět
vrátila do Březnice. Rada souhlasila
s konáním i se sponzorským příspěvkem
- bezplatným pronájmem stadionu.

■

Bude v Březnici Lidl?
Občané města se mohli v březnu zapojit do ankety a vyjádřit tak svůj názor na
stavbu nového supermarketu. Na poda-

■

Společnost VaK Beroun předala městu
návrh smlouvy o reklamě. Březnice
bude propagovat obchodní jméno a logo
firmy na tribuně březnického stadionu
a za to získá padesát tisíc korun. Peníze
budou použity na obnovu tribuny.
Společnost Ecohouse má zájem přestavět bývalou druhou mateřskou školu na
byty. Zastupitelé v lednu schválili, že
o prodeji rozhodnou až po vypracování
znaleckého posudku na cenu budovy
i pozemku. Na základě tohoto dokumentu souhlasili se zveřejněním záměru na
prodej budovy za 4 200 tisíc korun.
Město dostalo dotaci z Ministerstva
kultury ve výši 1 225 tisíc korun na
opravu památek. Chce-li Březnice zís-

Foto Městská knihovna

■

■

kávat peníze i v dalších letech, museli
zastupitelé schválit aktualizaci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových
rezervací.
Městské zdravotní zařízení by rádo
prodalo starou sanitku z roku 1993,
kterou kvůli špatnému technickému
stavu nepoužívá. Zastupitelé souhlasili, že tento vůz může být nabídnut novému zájemci přes autobazar.
Budovaná třetí etapa skládky bude
stát v katastru Přední Poříčí a Chrástu. Březnice a Chrást si také podle poměru, jakým skládka zasahuje na jejich
území, budou dělit poplatky, které poputují do jejich rozpočtů. Firma Rumpold nechala zhotovit digitální mapu,
která měla objasnit, jak moc bude
skládka zasahovat do katastru jednotlivých obcí. Z toho vyplynulo, že na
území Chrástu se bude nacházet 49
a na pozemku Březnice 51 procent.
Tento poměr by měl zůstat zachován
i při dělení peněz během celého provozu skládkování. Někteří zastupitelé navrhovali jiné řešení – aby se peníze dělili podle toho, v které části se budou
odpadky skladovat. Při takové variantě
by Březnice brala po kolaudaci stavby
více peněz, ovšem po kratší dobu. Ve výsledku by však měly obě varianty přinést do pokladny stejnou sumu. Z jedné
tuny uloženého odpadu získá město
v roce 2007 400 korun, v dalším období
se však má částka zvyšovat. Při závěrečném hlasování se nadpoloviční většina
přiklonila k první možnosti.
(pokračování na str. 2)
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(dokončení ze str. 1)
■

Zastupitelé rozhodovali o prodeji pěti
pozemků. Dva byly schváleny: 232 metrů čtverečních – každý za padesátikorunu získal Z. B. Jde o zahradu u domu
majitele, kterou už delší dobu využívá.
Zastupitelé požádali Krajský úřad
Středočeského kraje o bezúplatný převod pěti pozemků na Vinici o celkové
výměře zhruba 1500 metrů čtverečních na město. Na této půdě měla právo hospodařit Střední odborná škola
Březnice. Dvě žádosti byly odloženy
a jedna – o směnu pozemků – zamítnuta.

■

Zastupitelé odmítli nabídku na získání dotace ze státního rozpočtu, která
by měla sloužit k financování bydlení
azylantů. Město se rozhodlo, že azylanty na své území přijímat nebude,
i když se k tomuto účelu nabízí třeba
objekt bývalých kasáren v Dobré Vodě.
Jana Krajmerová
Starostka

Dubnová akce ve skateparku
Krásné sobotní odpoledne přilákalo do
březnického skateparku zhruba 250 diváků různých věkových kategorií. Již dopoledne začala příprava exhibičního vystoupení ICC teamu. Stavěly se stánky,
instalovala zvuková aparatura a upravoval terén. Po 13 hodině zaplnila prostor
převážně mládež, která byla zvědavá, co
se dá na online bruslích i specielních
kolech předvést. Kromě ICC teamu
z Pardubic se představili i ostatní nadšenci tohoto adrenalinového sportu –
z Rokycan, Příbrami a samozřejmě
i Březničtí předváděli, co již zvládli.
Moderátor celého odpoledne Marek
Nesveda a osminásobný mistr republiky
v online bruslení Petr Brabec vytvořili za
přispění diváků výbornou atmosféru. Poděkování patří všem, kteří se na úspěšné
akci podíleli.
Jana Krajmerová
Starostka

Fotografie z exhibičního vystoupení ICC teamu v březnickém skateparku ze dne
14. dubna 2007.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z OHK PŘÍBRAM
12. duben 2007 byl avizovaným dnem vyhlášení
7. ročníku soutěže „Nejlepší firmy
okresu Příbram za rok 2006“.
Jak již bývá zvykem, vyhlašuje Okresní hospodářská komora v Příbrami nejlepší firmy v regionu na valné hromadě
členů OHK Příbram, což bylo letos právě
12. dubna. Soutěž probíhala opět ve
dvou kategoriích – malé firmy do 50 zaměstnanců a střední a velké firmy nad
50 zaměstnanců. V soutěži se hodnotí
nárůst tržeb srovnávaného roku oproti
roku minulému, tržby na 1 zaměstnance, zisk na 1 zaměstnance, efektivita firmy (zisk/tržby), získané certifikace ISO
norem a případné aktivity firmy v regionu. Dá se říci, že v letošním roce byl

o soutěž zvýšený zájem zvláště v kategorii malých firem a konkurence byla
opravdu velká.
Nyní přejděme k výsledkům:
V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma
Roman Horký – stavba montovaných
nízkoenergetických rodinných domů
a velkoobchod pro truhláře a stavebníky,
jejíž majitel si odnesl skleněný pohár
a diplom. Druhou příčku si od loňského ročníku obhájila firma Windor’s spol. s r. o. a třetí místo obsadila poprvé společnost Eko-soft,
spol. s r. o.
V kategorii firem nad 50 zaměstnanců již potřetí v historii sedmileté soutěže získala firma Kovohutě

Příbram nástupnická, a. s. Firma
získala titul již v prvním ročníku soutěže za rok 2000 a též v roce 2004. I letos
si ředitel firmy Ing. Jiří Dostál odnesl
pohár a diplom pro vítěze v této kategorii. Druhé zasloužené místo obsadila významná příbramská firma RAVAK a. s. a třetí místo obsadil vítěz
roku 2002 ELPRO-DELICIA a. s.
Zástupci oceněných firem převzali trofeje z rukou našich hostů – senátora
P ČR Ing. Jaromíra Volného, poslance
P ČR a starosty města Příbram v jedné
osobě MVDr. Josefa Řiháka a předsedy
představenstva OHK Příbram Ing. Pavla
Oktábce.
Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram
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VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Na březnické radnici byly 28. března
slavnostně přivítány do života tyto
děti:

Matěj Ptáček, Filip Máša,
Matyáš Cvachovec, Rudolf
Kacerovský, Matyáš Vodák,
Táňa Nesvedová, Nikola Zárybnická, Oldřich Švejnoha,
Tadeáš Šimánek, Filip Rokyta, Jakub Chvátal, Lucie Sojková.
Jana Krajmerová
Starostka

DOKÁZAT NÉST SVOU ODPOVĚDNOST
V předminulém čísle Březnických
novin mne překvapila nenápadná
anketa, kde zastupitelé kladou otázku, zda si občané přejí či nepřejí výstavbu dalšího marketu v lokalitě
autobusového nádraží. Domnívám
se totiž, že naši zastupitelé dostali
v momentě svého zvolení do funkce
mandát starat se o naše „občanské“
blaho se všemi právy, ale i povinnostmi a mají tak možnost rozhodovat o tom co ve městě vznikne, co
bude dobře fungovat, ale mají i možnost svým rozhodnutím způsobit zánik. Je logické, že každý, kdo dostal
právo rozhodovat, by měl být schopen a připraven nést důsledky svých
rozhodnutí. Výše uvedená anketa
však ve mně vzbuzuje dojem, že byla
vytvořena proto, aby bylo možné se
za její výsledek pohodlně schovat a
důsledků vlastního rozhodnutí se
zbavit. Jsem přesvědčen, že objektivita takového novinového hlasování

je naprosto nepravděpodobná a že je
nepřípustné, aby se podobná hlasování stala základem pro rozhodování zastupitelstva. Z výsledků komunálních voleb je naprosto jasné, kdo
má rozhodovat o tom, co se v příštích čtyřech letech v Březnici stane
a co ne. Jsou to naši zastupitelé,
kteří musí jasně říct, zda jsou rádi,
že v centru města stále ještě existuje
několik místních obchodníků a těmto dát jasně najevo, jestli je město
hodlá v jejich činnosti podporovat,
nebo by měli své krámy raději vyklidit. Tito podnikatelé musí totiž rozhodovat o investicích, o zaměstnancích, plánovat. Je však toto možné
v místě, kde o Vás rozhoduje jakási
anonymní anketa, v níž nikdo neví,
kdo byl jejím respondentem a tudíž
nemůže být objektivní vůbec dělat?
Jistě, že není. Tito obchodníci mají
právo vědět, jak se zastupitelé staví
k otázce podpory drobného podniká-

ní v praxi, jak jim slibovali ve svých
volebních programech. Toto se jim
však nepoštěstí v situaci, kdy jednotliví zastupitelé budou svá rozhodnutí alibisticky opírat o pofidérní výsledek pofidérní ankety. Dle
mého názoru pro podporu výstavby
nového marketu není možné použít
ani argument o malé konkurenci
v Březnici. V dnešní motorizované
době, kdy v regionu Březnice, Příbrami a Rožmitálu napočítáme nejméně deset velkoprodejen podobného
zaměření a ve schránce nám každý
den „ přistane“ alespoň jeden leták
se „super“ nabídkou, je jen těžko
možné věřit ve snadný život místního obchodníka. Jak jsem uvedl výše,
naše volba dala našim zastupitelům
právo rozhodovat, mi však máme
právo žádat jejich jasná a transparentní stanoviska s vědomím vlastní
odpovědnosti.
Bořek Bierhanzl

S o u č a s n é t é m a : RADAR NA BRDECH
Přesto, že rozhodování o případné
výstavbě dalšího marketu v Březnici
pomocí novinové ankety mi připadá
naprosto neprofesionální, domnívám
se, že v současnosti existuje v našem
regionu téma, které by si jistě zasloužilo minimálně širokou diskusi,
nebo snad jako v sousedním Rožmitálu přímo městské referendum. Je
jím umístnění vysokovýkonného radaru na od Březnice pouhých 15 km
vzdáleném hřebenu Brd u obce Trokavec, které může mít pro náš region možná až fatální důsledky. Velmi

mě překvapuje nečinnost představitelů města k této otázce a odpově ,
kterou jsem na radnici dostal, že
vlastně není se k čemu vyjadřovat,
protože oficiálně se nás nikdo na nic
neptá, mě vyprovokovala k tomuto
komentáři.
Je naprosto jasné, že informací,
které přicházejí je velice málo a je
proto velmi těžké mít na podobnou
věc vlastní kvalifikovaný názor.
Je však o to podivnější, proč je těchto informací tak málo, když nám
vlastně nic nehrozí a plánované za-

řízení bude naprosto bezpečné. Stejně tak je mi naprosto jasné, že z politického hlediska nelze stát opodál,
tvářit se neutrálně a plně si uvědomuji i to že máme vůči našim spojencům určité závazky. Mám-li však
dnes, kdy korektní informace v podstatě neexistují, subjektivně volit,
zda obětuji zdraví mých dětí, životní
podmínky v regionu kde žiji a odkud
se nechystám odstěhovat, za vyšší
pocit bezpečnosti někde za oceánem,
rozhodnu se poměrně snadno.
Bořek Bierhanzl
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY

KVĚTEN

12. – 14. května
Pankrác, Servác, Bonifác často klidí
květy pro královnu Žofii

1. 5. 1903

vyjel prvně odpolední vlak z Březnice do Prahy

1. 5. 1940

v 11 hodin v noci započal průtah německého vojska Březnicí

16. května
Kdo o sv. Janě len zasívá, stébla
zdéli lokte mívá

16. 5. 1914

zemřela v Březnici česká loutkářka Arnošta Kopecká

17. 5. 1906

se strhla velká bouře bez deště

20. května
Večerní rosy v máji hodně sena dají

21. 5. 1933

ukončeny opravy vnitřku kaple sv. Rocha, které od 28. 3.
t. r. prováděla odborná firma z Prahy. Náklady byly opatřeny sbírkou.

23. května
Jestli v máji neprší, červen to dovrší

20. 5. 1925

dokončeno předláždění okr. silnice městem, přičemž vydlážděn také pruh od radnice k vozovce

25. 5. 1904

zemřel MUDr. Josef Komorous. Působil v Březnici více než
40 let. Byl oblíben nejen jako lékař, ale i jako obětavý
funkcionář samosprávy.

27. 5. 1942

spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Hendricha. Večer všichni muži z CPO povoláni na radnici
za účelem rozestavění hlídek. Vyhlášen výjimečný stav nad
celým Protektorátem.

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.

SVATÝ
ROCH
Svatý Roch, býval uctíván
jako patron proti morovým nákazám. Narodil se koncem 13.
století ve francouzském Montpellieru. Jako poutník prošel
pořádný kus Evropy a při
svých cestách neváhal ošetřovat nemocné morem, kterých
se jinak všichni štítili. Podle
jedné z legend ho v Lombardii
v severní Itálii zatkli pro podezření ze špionáže a nějaký
čas věznili. Svatý Roch se po
smrti stal také patronem Benátek, protože Benátčané
ukradli jeho ostatky v Montpellieru a založili pak Společenství sv. Rocha, které se věnovalo péči o nemocné.
Raně barokní kostel sv.
Rocha na místním hřbitově je
z let 1643-1649. Postavil ho
Foto Městská knihovna
na náklady města italský mistr Carlo Lurago, který se svým
bratrem Martinem Luragem postavili i chrám sv. Ignáce a sv. Františka, který je dominantou náměstí. Uvnitř kostela sv. Rocha se nachází mnoho cenných uměleckých
děl. Mezi ně patří hlavní oltář s obrazem staré Březnice. Ludmila Kateřina
z Talmberka a Přibík Jeníšek z Újezda ho nechali zřídit roku 1651 právě pro tento
kostel. Najdete zde také portrét sv. Rocha a po jeho stranách patrony města sv. Ignáce
a sv. Františka Xaverského. Dále se zde nachází obraz Jana Františka Hoffmanna
Pragensis. Ten znázorňuje barokního světce s jemným úsměvem v obličeji. V roce
2000 byla dokončena oprava a cenná díla byla zrestaurována. 22. 9. 2000 byl kostel
znovu požehnán českobudějovickým biskupem ThDr. Antonínem Liškou. Redakce

27. května
O svatém Duše cho ještě v kožiše
28. května
Jsou-li májové hřiby červivé, bude
suché léto
Před Filipem, deštík noční, úrodu
vám věští roční.
Je-li na svatého Floriana silný vítr,
bude toho roku mnoho ohňů.
Déš o letnicích, slunce na Boží tělo.
Připravila Štěpánka Novotná

LEDOVÍ MUŽI A ŽOFIE
12., 13. a 14. května budou slavit svátek Pankrác, Servác, Bonifác tzv. ledoví
muži (zmrzlíci), za nimi pak následuje
svátek Žofie.
První přichází Pankrác. Je to jméno
řeckého původu utvořené ze slova pankratés, což je vykládáno jako všemocný,
vševládný. Na Pankráce zpravidla očekáváme ochlazení a případné přízemní
mrazíky. Lidová zkušenost vychází ze
zkušenosti, že s postupujícím jarním
oteplováním se v Arktidě lámou mohutné ledové kry, jsou unášeny Golfským
proudem k jihovýchodu a přitom ochlazují vodu a vzduch. Při převládajícím
proudění vzduchu pak zpravidla dochází
v Evropě před polovinou května k výraznému poklesu teploty.
Prostřední ledový muž Servác je jméno latinského původu, podobně jako Sergej souvisí se slovem servare, vykládáme
ho jako zachráněný, osvobozený, obsloužený, případně jako zachránce, osvoboditel.
Posledním je Bonifác, též jméno latinského původu, vycházející ze slov boni
a fati, což můžeme přeložit jako dobrého
osudu, popř. jako dobrodinec.
15. května, tedy bezprostředně po
třech ledových mužích následuje Žofie.
Hovoří se o ní jako o studené Žofii. Žofie,
ale také Sofie, je jméno řeckého původu
odvozené od slova sophia, což znamená
moudrost. Ke dni jejího svátku se váží
i některé pranostiky jako „svatá Žofie
políčka často zalije“ nebo „déš svaté
Žofie, švestky ubije“, což napovídá, že na
Žofii často prší.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová
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MALÉ VZPOMÍNÁNÍ
NA STRÁŽ
Vrch Stráž nemá své jméno náhodou, je z něj vidět do dáli – až na
desítky kilometrů a také z dálky je
ho vidět. Tvoří jistou dominantu
kraje, by nadmořská výška je pouhých 533 m. Můžeme si představit,
že za dávných časů zde bývala na
stráži hlídka, jejíž úkol byl stejný po
staletí, a jen se měnila podle toho,
které obyvatelstvo v kraji zrovna
žilo. Ostatně tomuto účelu sloužila
Stráž i naposled – někdy do počátku
60. let, kdy zde na stráži socialismu
a míru ukončila svůj bojový úkol
malá posádka, po níž zde zbyla dřevěná rozhledna a přízemní dřevěný
baráček, v němž vojáci přebývali.
Od té doby je vrch liduprázdný a od
té doby pustnul, zarůstal a planěl.
Dlužno říci, že vojáci lesík zanechali
ve vzorném pořádku.
V této souvislosti je třeba zmínit, že
ten lesík tam není zas až tak dlouho.
Ve Věstníku Městské spořitelny
v Březnici nalezneme zprávy o činnosti březnického okrašlovacího spolku,
který v polovině 20. let do té doby
holý vršek zalesňoval. Trvalo to tehdy několik let než došlo k vysázení
lesa sazenicemi stromů, které okrašlovací spolek dostával darem od okolních lesních správ. Je vidět, že předkové byli pilní a šetrní. Je též vidět, že
měli smysl a cit pro krajinu a že ji dotvořili nepochybně k lepšímu. Obdobně napomohli vzniku jiné dominanty
města a sice lesu Na Vinici.
Dlužno si postesknouti, že v dnešní době již tak půvabné dominanty
kraje a našeho města nevznikají
a ubývá míst, na nichž může naše
oko v okolí i ve městě samém se zalíbením spočinout. Z vrchu Stráže byl
krásný pohled na městečko pod ním,
který inspiroval k uměleckému ztvárnění řadu malířů. Jedno takové monumentální dílo můžeme obdivovat
na poště. Vrch Stráž a město Březnice po dním k sobě neodmyslitelně patří a obojí přispívá k neopakovatelné
atmosféře tohoto koutu země české.
Pamatuji, že na Stráž vedlo několik příjemných polních cest, dalo se
pěšky pokračovat k rybníku Bubovák. Směrem k městu býval pěstěný
sad. Byl to cíl pohodlných vycházek
v zimě, v létě. Pak jako by se na
Stráž a okolí zapomnělo a zpustnul
les i sad. Nyní o sobotách les ožívá
a pilnou prací hrstky občanů se
mění k lepšímu. Díky za to a mnoho
zdaru v další práci!

Na snímcích si připomínáme nezištnou a obětavou práci našich občanů na úpravě lesa
na Stráži. Je potěšitelné, že se těchto prací zúčastnily i skautky, jak bylo uvedeno
v článku Evy Stehlíkové v minulém čísle Březnických novin.

MUDr. Jiří Beran

Vybráno z fotografií PhDr. Jaroslava Kozlíka a Pavla Matouška

BŘEZNICKÉ NOVINY

6

Mateřské centrum

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro letos přišlo včas a určitě jsme ho
i přivolali spálením Moreny, kterou jsme
21. března společně poslali po vodě. Měsíc
březen také v naší školce přivítal 43 nových dětí u zápisu. Škoda, že se všichni nesejdeme v novém školním roce, ale vzhledem k přístavbě nové třídy a do budoucna
rozšířením dalších prostor MŠ se těšíme,
že všichni malí žáčkové budou přijati.
Sluníčko nás šimrá na tváři a láká
k lenošení, ale nás čeká filipojakubská
noc plná kouzel, čarodějnic a čarodějů.
Co na tom, že jsme se sešli v předstihu
ve čtvrtek 26. 4. odpoledne. Míchali jsme
lektvary, soutěžili o nejošklivější Bertu
a opékali dobroty na ohýnku.
V měsíci květnu připravíme maminkám dáreček a básničku od srdíčka. Star-

ší děti navštíví 1. třídy ZŠ. Volné dny zaplníme filmovými a divadelními představeními, předplaveckou výukou v Příbrami, lekcemi anglického jazyka pro
malé začátečníky a 1x za měsíc v tělovýchovném centru Vitality.
Že jsme byli pilní jako včeličky, se
ukáže v závěru roku, kdy bude ukončen,
v rámci ekologických aktivit, sběr plastových víček a za obdržené peníze uvidíme opět na podzim představení Spejbla
a Hurvínka v Praze.
A tak červne, počkej ještě chvíli, a
stačíme nabrat síly, připravit se na „dětský den“ a společně se rozloučit.
za kolektiv 2. MŠ Březnice
Ilona Čapková

MATEŘSKÉ CENTRUM PAMPELIŠKA
BŘEZNICE (MC)
se zapojuje do kampaně Sítě MC v ČR
Společnost přátelská rodině
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky.

Kampaň Sítě MC v ČR je zaměřena na
posílení rodiny ve společnosti a na podporu
prorodinné politiky. Současná společnost
zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je
zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme
nejen penězi a slovy, ale především činy. Ti,
kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali,
mohou získat certifikát Společnost
přátelská rodině.
Očekáváme, že kampaní přispějeme ke
zvýšení společenské prestiže rodiny a že pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování
podmínek života rodin s dětmi a sla ování
profesního života rodičů s péčí o děti. Členská mateřská centra Sítě MC v ČR jsou rozeseta po celé republice.
MC Pampeliška je jedním z nich, a proto i
my jsme s radostí uvítali možnost zapojit se
do této kampaně. Chceme ji využít jako nástroj ke zlepšení podmínek života pro rodiny
s dětmi na malém městě. Chceme vyjádřit
dík těm, kdo s podporou rodin v našem
městě a okolí již začali a pobídnout ostatní,
aby své služby v této oblasti zdokonalili. Věříme, že certifikát v Březnici najde své další
majitele (zatím ho od Sítě MC ČR získalo
v roce 2004 MC Pampeliška) a že povzbudí
k aktivitám na podporu rodiny široké okolí.
Po d r o b n o s t i m í s t n í k a m p a n ě :
Kampaň v Březnici pořádá MC Pampeliška.
Kdo může navrhovat:
Návrhy očekáváme především z řad „uživatelů“ tedy rodin, ale přihlásit se mohou
i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.
Koho je možné navrhovat:
Státní i soukromé společnosti a organizace
(nejrůznějšího typu), kulturní a sportovní
instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky
a firmy, média, obce, úřady… Každý subjekt
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bude hodnocen podle specifických možností,
které ve své oblasti mohou nabídnout.
Ale přesto platí tato základní kritéria:
•Nabídka musí mít trvalý charakter
(podmínky musí existovat i v budoucnu,
certifikát může být odebrán)
•Žádné bariéry (prostory musí být dostupné všem uživatelům, to neznamená,
že tam musí být rampa nebo nesmí být
schody. Důležité je, aby byla k dispozici
/bez domáhání se/ asistence, která bariéru
pomůže překonat.)
•Vstřícnost rodině (děti vítané, rodiče přijímáni jako partneři, rodinné slevy)
•Čisté, zdravé a nekuřácké prostředí
•Ohleduplnost k životnímu prostředí
(třídění odpadu, využívání místních produktů apod.)
•Zaměstnavatelé mají navíc další podmínky zaměřené na vstřícnost k zaměstnancům zejména s malými dětmi (zkrácená a flexibilní pracovní doba pro rodiče
s dětmi , zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené)
Jak se podává návrh:
Navrhovatelé vyplní formulář na návrh.
Formulář je dispozici v MC Pampeliška
Březnice (vedle lékárny) a vyplněný se odevzdává tamtéž.
Do kdy se podává návrh:
Termín uzávěrky přihlášek jsme stanovili na 30. 6. 2007.
Jak bude probíhat vyhodnocení:
Zaslané návrhy vyhodnotí porota. Členy
poroty vyberou a jmenují zástupci mateřského centra (budou to nejen zástupci MC,
ale i známé osobnosti našeho města či kraje). Jména porotců oznámíme v příštím vydání Březnických novin.
Kdy bude certifikát předán:
Slavnostní předání certifikátu proběhne
v září 2007 – symbolicky na oslavě narozenin našeho mateřského centra (termín
oznámíme).
Za MC Pampeliška Březnice
Dagmar Nesvedová, Jarmila Korecká

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

KVĚTEN 2007
Herna pro rodiče a děti denně od pondělí do pátku 9.00 do 12.00 hod.
Pozor změna! Herna v květnu otevřena každou středu již od 8.00 hod.
Přij te nás navštívit – věříme, že tuto
změnu přivítají zejména maminky, které
odvedou své starší dítě do MŠ a s mladším se nechtějí vracet domů.
v úterý od 10.00 výtvarná dílna pro
nejmenší, maňáskové divadélko
v pátek od 10.00 zpívání, cvičení, tanečky
ve čtvrtek TĚHOTENSKÉ KURZY – cvičení, zdravý pohyb a relaxace v těhotenství
9.00 – 10.00 hod. předporodní příprava (povídání)
10.00 – 11.00 hod. s porodní asistentkou
Janou, info 777 690 441
Angličtina pro dospělé - mírně pokročilé každé úterý od 8.00 do 9.30 hod.
Angličtina pro děti - konverzace - každý
čtvrtek od 14.00 hod.

Mimořádné programy v květnu:
KROUŽEK TVOŘIVÉ DRAMATIKY –
každou středu od 15.00 hod.
průpravné, tvořivé a dramatické hry, cvičení a improvizace hravou formou s lektorkou Mirkou – info v MC
AVONOVÉ ODPOLEDNE 9.5. od 16 hod.
– jarní výrobky pro krásu
HODINA Hudební školy YAMAHA
(vhodné pro děti od 4 měsíců do 6 let) – pátek 11. 5. v 15.00 a v 16.00 hod.
Program vede lektorka hudeb. školy Štěpánka Čížková (tel. 724 295 275)
CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE sobota
19. 5. od 15.00 h. stadion Březnice
MC PAMPELIŠKA Březnice a BIKE CLUB
BRDY Březnice Vás zvou na VELKÝ ZÁVOD NA MALÝCH STROJÍCH – soutěže
pro děti všech věkových kategorií na odstrkovadlech, tříkolkách a kolech, závody též
pro dospěláky a celou rodinu, letos navíc
„KLOKANÍ KOUTEK“ – skoky na trampolíně a přes švihadla, zakončeno táborákem
na tenisových kurtech
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE S LEKTORKOU SIMONOU
Sobota 12. 5. od 14.00 hod.
MC Pampeliška spolu se Sítí MC v ČR
a Gender Studies, o.p.s. pořádá vzdělávací semináře v oblasti informačních technologií pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené a ženy v předdůchodovém věku.
Kurzy se konají v termínech 4. – 5. 5., 18. –
19. 5., 25. – 26. 5. 2007 (již obsazeno)
MC a Hudební divadlo KAPSA Andělská Hora
pořádají III. ročník LETNÍ DIVADELNÍ
DÍLNY pro děti ve věku 6 – 11 let ve dvou termínech: OPRAVA: 23. 7. – 29. 7. 2007, toto
je I. termín, II. termín již obsazen
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PŘÍBRAMSKO ZÍSKALO CENTRUM EKOLOGICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY
Tisková zpráva ze 3. 4. 2007
V úterý 3. dubna se otevřelo pro veřejnost ekologicko-energetické informační a vzdělávací středisko Zelená pumpa –
Chraštické ekocentrum v Chrašticích na Příbramsku. Návštěvníkům z Příbramska a okolí nabízí seznámení s ekologickými problémy způsobenými běžnou lidskou činností. Na praktických příkladech expozice ukazuje, jak tyto negativní dopady
snižovat. Hlavní výukovou pomůckou je technické konopí – tradiční kulturní olejno-přadná rostlina s mnohostranným hospodářským využitím. „Pomocí technického konopí ukazujeme, že
v téměř všech oblastech lidské činnosti existují alternativy šetrnější k životnímu prostředí,“ říká vedoucí ekocentra Linda Klvaňová.
Technické konopí tvoří také základ agro-poradenského servisu. Odborníci na využití biomasy poskytnou zemědělcům teoretické i praktické informace o pěstování a materiálovém
i energetickém zhodnocení technických plodin. „V České republice brání rozšíření pěstování konopí z největší části pouze předsudky lidí,“ říká agroporadkyně ekocentra Hana Gabrielová,
„proto součástí činnosti ekocentra budou i polní dny pro zemědělce spojené s praktickou ukázkou sklizně a zpracování konopí.“
Zelená pumpa je pro veřejnost otevřená od úterka do soboty.
První větší zábavně vzdělávací akce pro veřejnost se uskutečnila v neděli 22. dubna k oslavení Dne Země. Široké veřej-

nosti je určena také Zelená linka - na čísle 318 695 384
je možné klást dotazy týkající se každodenních problémů souvisejících s ochranou životního prostředí v regionu.
„Doufáme, že se naše centrum stane kontaktním místem pro
ekologii na Příbramsku a jsme otevření spolupráci s dalšími
spolky, obcemi či vzdělávacími institucemi“, říká Linda Klvaňová, vedoucí ekocentra.
Projekt realizuje občanské sdružení Konopa spolu s šesti
partnery: CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, firma HempProduction CZ s.r.o., obec Milín, SOŠ a VOŠ Březnice, S0Š pro
ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Kontakt:
Mgr. Linda Klvaňová –
vedoucí projektu
e-mail: linda.klvanova@ecn.cz
info@zelenapumpa.cz, tel. 774 432 075
Bc. Michal Ruman, ekoporadce
e-mail: ruman@konopa.cz
tel. 724 106 808

POČAPLY – VÝLOV RYBNÍKA
V sobotu 7. dubna pořádalo sdružení myslivců výlov
rybníka „Kněžský“. Vylovena byla spousta ryb. Velcí
kapři a tolstolobici byli nabídnuti k prodeji a malé ryby
vytříděny a rozděleny do ostatních rybníků. Na své si
přišli všichni, kdo se této akce zúčastnili.
Hana Koňasová

BRONZOVÁ MEDAILE V LIPSKU
Prvomájový koncert
Rožmitálské Venkovanky
za řízení pana Josefa JANOUŠKA

1. 5. 2007 Náměstí Březnice od 10 do 12 hod.
Zve Vás ZO KSČM Březnice
T ě š í m e s e n a Va š i ú č a s t

Krásné 3. místo v latinsko - amerických tancích třídy A dospělí vybojovali taneční pár Petr Havrlík a Petra Tuháčková,
studenti Gymnasia Komenského v Příbrami, tančící v klubu
Klassik Březnice. Taneční soutěž se konala 14. 4., pod záštitou
města Leuna, s českým mediálním partnerem časopisu Dance
Time. Na tanečním parketě startovalo 17 českých a německých párů. Naši se probojovali přes základní kolo, semifinále
až do finále. Celá soutěž probíhala v přátelském bojovém duchu ve velmi pěkném prostředí kulturního centra. Organizace
byla skvělá. Děkujeme německým přátelům. Něco na okraj.
Náš pár bude mít v červnu 1. výročí, kdy spolu začali tančit.
Během podzimu vytančili třídu B, nyní tančí třídu A. Mají za
sebou i finálové umístění v Čechách. Přejeme jim hodně úspěchů a pohody.
MUDr. Zdeňka Havrlíková
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EKOLOGICKÝ ÚKLID ZAČAL PŘÍLETEM ČÁPA
S prvními paprsky jara a s příletem
čápa na pivovarský komín začal pivovar již minulý týden s přípravou na sezónu: vyklizení skladových prostor potřebných pro uchování stočených lahvových
výrobků - především pro export (Anglie,
Finsko) nebo uvolnění přebytečných zásob starých a porouchaných přepravek a
to recyklací - spolupráce s firmou Obal
Pro Hodonín. Pivovar začal také s přípravou nových druhů sortimentů obalů
pro tuzemský i zahraniční trh. Na pivovarský komín přiletěl první čáp již v
pondělí 26. 3., což velice potěšilo nejen
sládka pivovaru. Traduje se totiž, že pokud čáp na komín nepřiletí, hrozí pivovaru, že ten rok nebude vařit pivo, což
by vedlo k velkým problémům. Druhý
čáp, lépe řečeno čápice přiletěla ještě týž
týden do připraveného hnízda nad pivovarem, odkud nyní střeží práci pivovarských zaměstnanců. Ti se již těší na klapot malých zobáčků. Recyklace beden
byla prováděna přímo v areálu pivovaru.
Najatá firma si přivezla recyklační stroj

a dva dny likvidovala staré pivní přepravky, které se doposud skladovaly ve
velkých prostorách pivovaru. Zrecyklované bedny se ukládaly do pytlů a byly odváženy kamionem.
Eliška Pinkavová

Foto MěKZ

Den matek
Den matek, který se letos slaví 13. května, patří k mezinárodně rozšířeným svátkům.
Původ má ve starém Řecku, kde vzdávali poctu ženám – dárkyním života. Pravidelně se
svátek slaví od roku 1912, kdy tehdejší americký prezident Woodrow Wilson
vyhlásil oficiální oslavu Dne matek.

Přejeme všem maminkám, aby jim každá myšlenka,
kterou věnují svým dětem, vykouzlila úsměv na tváři.
Redakce
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STAROČESKÉ
MÁJE
S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění „staročeských májů“. Tento lidový obyčej je velice starý. Vychází
z tradice přinést do vesnice 1. května
zrána březové stromky – máje – a stavět
je dívkám před dům. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti.
Kromě těchto májek stavěli mládenci
i jednu velkou máji pro celou obec, obyčejně na návsi nebo před hospodou.
Májí se rozuměla zvláš vybraná, pěkně rostlá bříza, smrk nebo jedle, jejíž
kmen se od spodu oloupal a zelený vršek
se různě zdobil papírovými květy, zeleným věncem s barevnými fábory, pestrým šátkem nebo praporcem, někde
i lahvemi vína. Chlapci z celé dědiny
společně zašli za správcem velkostatku,
aby jim vybraný strom dal. Společně jej
pak porazili, ozdobili a vztyčili na návsi.
Bylo zvykem, že si mládenci máji přes
noc hlídali, aby jim ji chasa ze sousední
vesnice neskácela, nebo by to byla velká
ostuda nejen pro chlapce, ale i celou
obec. Máj bývala totiž zdaleka viditelným znakem květnových dnů, a tak snaha ubránit ji měla své opodstatnění.
Dodnes přetrvává tento obyčej ve
spoustě obcí v různých podobách, přičemž nic neztratil ze svého půvabu.
Bestajovský, M.: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce
Připravila
Martina Brettlová

O BŘEZNICI NA INTERNETU II.
Vážený pane Berane,
jsem rád, že se našel i někdo další, komu
není „turistický“ osud Březnice lhostejný.
Již před více jak 3 lety, kdy byl ještě starostou pan Hlaváč jsem se přihlásil do výběrového řízení na tvorbu nových internetových
stránek pro Březnici a očekával, že se něco
změní k lepšímu a Březnice dostane svou
novou „internetovou“ tvář. Mezitím byl
pan Hlaváč odvolán a celý proces, který byl
tak rychle nastartován, také rychle skončil.
Od té doby se v podstatě nic nezměnilo.
Pokud se v současné době kouknete na
www.breznice.cz, dle hlavního menu se jedná spíše o informace pro občany města a ne
pro turisty. Člověka, který pojede do Březnice nebude zajímat úřední deska, vyhláška,
usnesení, atd. Proto jsem se rozhodl začátkem minulého roku zakoupit internetovou
adresu www.mesto-breznice.cz a doufal,
když jsme požádali o souhlas s použitím
městského znaku, že někoho na radnici přinutím k tomu, aby udělal něco se stránkami Březnice. A zde bylo mé další zklamání.
Nic se neděje. Jediné co udělali, tak pátrali,

zda to není nezákonné zakoupit doménu
s názvem města.
Pokud jsem si přečetl Poznámku redakce
k článku pana Berana, tak k tomu nemám
co dodat. To že vyhledávač Seznam nalezne
hned jako první stránku www.breznice.cz
na klíčové slovo Březnice není dáno kvalitními informacemi, ale parametry, kterým
člověk nezasvěcený do principu vyhledávače
a tvorby internetových stránek těžko pochopí. A dále si kladu další otázky. Proč by
nemohla být Březnice nalezena na stránkách Pražské informační služby? Vy v Infocentru také poskytnete informace turistovi,
který chce jet na Orlík. Ten ale také není
v Březnici nebo se snad mýlím?
A jak píšete, Pražské informační služby
jsou zaměřeny především a ne jen na
hlavní město. Pokud budeme hovořit například o stránce www.seznam.cz, tak tam vám
klidně na klíčové slovo lyže zobrazí reklamu
na prodej aut s tvrzením, že na hory musíte
dojet autem. Tak proč neprezentovat město
na „všech“ informačních portálech. Spíše
bych se soustředil na to, proč na informač-

ních serverech, které zmínil pan Beran ve
svém článku jsou pouze informace o zámku
a ne o Březnici jako takové. Není to snad
náplní MěKZ propagovat město? Pokud vezmu do ruky informační leták o Březnici
a kouknu na polohu Březnice, pojedu nejspíše do Březnice v okrese Tábor, nebo
„naše“ Březnice je na mapce vyznačena na
pravém břehu řeky Vltavy. A tak se ptám.
Je to dobrá propagace? Kdo je za to zodpovědný?
A tak mě článek O Březnici na internetu
donutil, abych začal pracovat na internetových stránkách www.mesto-breznice.cz.
V současné době jsou zde umístěny pouze
základní vzhledy jednotlivých stránek pro
Současnost a Historii Březnice. Vzhledem
k tomu, že tuto práci dělám ve svém volném
čase, tento web poroste pomalu a prosím
tímto všechny zájemce o pomocnou ruku.
Pokud budete mít někdo zájem o spolupráci
napište mi na jhron@mesto-breznice.cz
a domluvili by jsme si schůzku, kde určíme
směr, kterým budeme naše město prezentovat.
Jiří Hron
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VISHAY
Electronic spol. s r.o.,
závod 25 Blatná – ESTA

p ř i j m e pracovníky
do vícesměnného provozu –
elektromontáže
výkonových kondenzátorů.
Nástup možný ihned.
Zaměstnanecké výhody
možnost zajištění stravování,
příplatek na dopravu
(popř. zajištění přepravy)
a stravování,
pracovní prostředí,
zázemí stabilního
mezinárodního koncernu
– jednoho z největších
světových výrobců
elektronických komponentů

Kontakt:
tel. 383 455 500
tel. 603 776 828
e-mail:
jaroslav.zelenka@vishay.com

Sadová 517, 262 72 Březnice
pro pilu VĚŠÍN p ř i j m e m e :
Dělník do dřevovýroby

Údržbář - provozní zámečník

Požadujeme: manuální zručnost
spolehlivost
aktivní přístup k práci

Požadujeme: střední odborné vzdělání (vyučen)
praxi na obdobné pozici min. 3 roky
znalost práce na obráběcích strojích
vítána
svářečský průkaz
spolehlivost, samostatnost
odpovědný přístup

Údržbář - provozní elektrikář
Požadujeme: střední odborné vzdělání
elektrotechnické (vyučen)
praxi na odborné pozici min. 2 roky
platnou vyhlášku č. 50/78 Sb.
spolehlivost, samostatnost
odpovědný přístup

Nabízíme:

odpovídající finanční ohodncoení
stabilní zázemí

Kontakt: 724 513 013

5/2007
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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)

NOVÁ SLUŽBA PRO KLIENTY
cestovní agentury OLIVER TOUR Březnice
AKCEPTOVÁNÍ POUKÁZEK SODEXHO PASS
(HolidayPass, FlexiPass a Dárkový šek)
při úhradě služeb cestovního ruchu

(dle platných předpisů)

PRODEJ RAKOUSKÝCH DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK
pro rok 2007

Objednávky na adrese:

MYO STUDIO
J. Kocíková
Drahenická 632, BŘEZNICE

(cena 10ti denní známky 234,—Kč)

Tel. 318 682 330, 602 274 618

… s CA OLIVER tour na to nejste sami …

ALLIANZ pojiš ovna a.s.,

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

o z n a m u j e přestěhování své kanceláře
z Březnice do Rožmitálu

JMZET , s. r. o.

Na Chmelnici 602

Kompletní stavební práce

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

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

- rekonstrukce a zateplení fasád bytových, rodinných
domů
- novostavby, rekonstrukce rodinných domů a bytových
jader
- výstavby a opravy střech, výstavby podkroví
- dodávka a montáž plastových oken
a další stavební práce
dále provádíme zemní práce a montáž pro zavlažování
fotbalových hřiš , zahrad, komerčních ploch apod.

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

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

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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INZERCE / OZNÁMENÍ

PODĚKOVÁNÍ

 P R O D Á M zahradu na hezkém místě u řeky
v Předním Poříčí. Nikdy nebyla zatopena. Na zahradě je skleník, chatka, elektřina a užitková voda.
Studna na pitnou vodu je zaměřena. Výměra zahrady
činí 983 m2. Cena na tel. 774 728 000.
 P R O D Á M byt 3+1 s garáží a pronajmu zahrádku
v Březnici. Cena dohodou. Tel. 318 682 882.

Pracovníkům domova důchodců v Březnici
Chtěla bych touto cestou vyjádřit svůj velký dík všem
pracovníkům a zdravotním sestřičkám domova důchodců v Březnici za vzornou, příkladnou a obětavou péči o mou maminku Růženu Zdychyncovou až
do jejího, díky nim, důstojného odchodu ze života.
Máte mé velké poděkování a obdiv.
Kovářová Milena

 P R O D Á M garáž u Normy. Cena dohodou.
Tel. 724 089 772.
 P R O D Á M garáž u Normy. Tel. 728 470 206.
 K O U P Í M pozemek na výstavbu RD v Březnici,
max. 800 m2. Tel. 775 319 061.

U Z Á V Ě R K A BŘEZNICKÝCH NOVIN
na měsíc ČERVEN 2007 – 16. 5. 2007 ve 12 hod.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

V sobotu dne 12. 5. 2007 od 8.00 do 12.00 hod.
uskuteční město Březnice

V sobotu dne 12. 5. 2007 od 9.00 do 11.00 hod.
uskuteční město Březnice

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

SBÌR NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Tento sběr zajišuje 1. březnická komunální, s.r.o.

Tento sběr zajišuje 1. březnická komunální, s.r.o.

V areálu Nad nádražím, naproti závodu Metamax s.r.o.
(asfaltová plocha – u tratě)

sběr

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pneumatiky
olověné akumulátory
barvy tekuté, práškové a obaly od barev
oleje motorové, převodové a obaly
brzdová kapalina
prošlé léky a léčiva
kyseliny
zaolejované hadry a hadry od barev
monočlánky a malé baterie
zářivky, výbojky

Název obce

od

do

Zadní Poříčí

9.00

9.30

Přední Poříčí

9.30

10.00

Dobrá Voda

10.00

10.30

Bor

10.30

11.00

Martinice

11.00

11.30

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pneumatiky
olověné akumulátory
barvy tekuté, práškové a obaly od barev
oleje motorové, převodové a obaly
brzdová kapalina
prošlé léky a léčiva
kyseliny
zaolejované hadry a hadry od barev
monočlánky a malé baterie
zářivky, výbojky

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude
likvidován a nebude ho možno složit na sběrném místě.

Ostatní komunální odpad, kromě vyjmenovaného nebude
likvidován a nebude ho možno složit na sběrném místě.

Dále zde bude možnost zpětného odběru vyjmenovaného
elektro zařízení, které musí být kompletní:

Dále zde bude možnost zpětného odběru vyjmenovaného
elektro zařízení, které musí být kompletní:

chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače,
monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy,
vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektrické sporáky, pečící trouby, mikrovlnné trouby . . .

chladničky, mrazničky, televizory, radia, videa, počítače, monitory, tiskárny, vysavače, varné konvice, telefony, faxy, vysoušeče vlasů, pračky, ždímačky, elektrické sporáky, pečící
trouby, mikrovlnné trouby . . .

Jaroslav Havelka
jednatel spoleènosti

Jaroslav Havelka
jednatel spoleènosti
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DEPARTURES

ZAJÍMAVÁ MÍSTA V POLABÍ
nebo kameníků, pořádají se zde pravidelné akce, jako je Festival zbroje a lukostřelby, loutky a divadlo, slavnosti čaje
a květin, den cirkusů a klaunů, středověké hry, festival piva a vína, je zde rovněž
muzeum kamen

Hledá-li individuální turista, kam vyrazit v Polabí na výlet, zajisté mu poradí
nová publikace 50 TIPŮ NA VÝLET
V POLABÍ (www.polabi.com), kterou vydala obecně prospěšná společnost Zlatý
pruh Polabí. Každý výlet je doplněn fotografiemi a stručným popisem zajímavostí, kontakty a otevíracími dobami, stejně
tak i trasou, jak na místo dojet. Pro dobrou orientaci jsou zde i malé obrázky,
které rychle napoví, zda je výlet vhodný
pro pěší, cykloturisty, rodinu nebo třeba
vozíčkáře.
Tato publikace je běžně k dostání
v informačních centrech. Zde jsou alespoň některé tipy:

MUZEUM MILOVICKA
Milovice – město s bohatou vojenskou
historií bylo založeno již ve 14. století,
v uplynulých 101 letech se ve zdejším
vojenském prostoru vystřídalo 5 armád,
v muzeu se dozvíte o působení rakouskouherské armády v letech 1904-1918, československé armády za první republiky,
německého Wehrmachtu, Československé lidové armády po r. 1948 a Střední
skupiny sovětských vojsk v letech 19681991

KOKOŘÍNSKO
nejnavštěvovanější oblastí Mělnicka je
přírodní rezervace Kokořínský důl rozkládající se v údolí potoka Pšovky, pro
celé území jsou typické pískovcové skály,
které vytvářejí četné jeskyně, převisy, výklenky a římsy, dominantou oblasti je
hrad Kokořín, rozhledna na Vrátenské
hoře nebo pískovcové skály

ZOO CHLEBY
zoologická zahrada ZOO Chleby je
nejmenší zoologickou zahradou v ČR
a jedinou ve Středočeském kraji, byla založena r. 1997 a specializuje se především na vzácné a ohrožené druhy ptactva

HISTORICKÁ VESNIČKA
BOTANICUS v OSTRÉ

POLABÍM NA LODI
hodinové nebo celodenní okružní plavby
na výletní lodi Krále Jiřího, která kotví
v Poděbradech, v přístavišti na Zámeckém nábřeží, cca 300 m od náměstí Krále Jiřího, nedaleko mostu přes Labe

cílem stavby historické vesnice umění,
řemesel a bylinné zahrady, ležící v obci
Ostrá, je vytvoření atmosféry pro jednotlivá tradiční řemesla, můžete zde shlédnout umění hrnčířů, dráteníků, kovářů,
provazníků, tkalců, svíčkařů, truhlářů

Zpracovala:
Jitka Štěpánová
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OSMISMĚRKA
anekdota, anketa, dekl,
doktor, halušky, jachta,
jetel, kamarád, karamel,
karneval, kapela, klávesa,
kniha, koberec, krabice,
kůl, lano, lilek, líc, lord,
meloun, mentol, obličej,
obraz, procházka, radar,
rádkyně, raketa, redakce,
rosa, rozhlas, spolek,
špejle, vozka, zrcadlo
T a j e n k a : KVĚTEN

A K

(Chcete cestovat letadlem? Zde jsou typické
rozhovory pro situace před odletem.)
Looking for the check-in desk
Sabine: Excuse me. Do you know where the
British Airways check-in desk for international flights is?
Traveller: I m not sure. Have you checked
the departures board? They usually give the
number of the check-in desk for each flight.
Sabine: Yes, I checked the monitor over there, but my flight isn t even listed.
Traveller: Oh, then you re probably in the
wrong terminal. You probably want Terminal 3.
Sabine: Oh, right! That explains it, thanks!
At the information desk
Sabine: Hi. I m looking for Terminal 3.
Information staffer: International departures?
Sabine: Yes, I m flying to Los Angeles.
Information staffer: Well, to get to Terminal 3, you can either turn left and follow
the green sings, or take the shuttle bus,
which stops outside the doors behind you.
Sabine: Thanks!
At the check-in desk
Airline agent: Good morning. Where are
you flying to?
Sabine: Los Angeles via Washington Dulles.
Here s my ticket and passport.
Agent: Thanks. Do you have any bags to check in?
Sabine: Just the one suitcase.
Agent: Thank you. And may I see your
hand baggage, too? Oh, if you could just
put it on the scales, too . . . Good, that s
fine. Now I have some guestions to ask you:
Have you packed the bags yourself?
Sabine: Yes.
Agent: Has anyone given you anything to
take with you?
Sabine: No.
Agent: Could anyone have interfered with
your bags since you packed them?
Sabine: No. I ve had them with me the whole time.
Agent: Very good. Would you like a window
or an aisle seat?
Sabine: Window, please.
Agent: All right. Here s your ticket. Your bag
is checked through to LA, but you ll have to
pick up at Dulles to go though customs.
Sabine: Thanks, I know.
Agent: Good. You re at gate 27. Boarding
time is at 11.
Sabine: Thank you.
At the gate
Boarding agent: We are now ready to board
flight 176 to Washington Dulles. We are starting with rows 50 to 69. To make the boarding
process go smoothly, please wait until your
row is called and have your boarding pass
ready and passport open on the picture page.
Sabine: Here you are.
Boarding agent: Thank you. Have a good flight.
aisle seat = sedadlo do uličky
customs = clo, celnice
check-in desk = odbavovací přepážka
via = přes, skrz
departures board = tabule s odlety
staffer = pracovník
hand baggage = ruční zavazadlo
scales = váhy
interfere with sth. = zde: dostat se k čemu
board (a flight) = nastoupit (do letadla)
Zpracovala: Jitka Štěpánová
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VZPOMÍNKA NA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. JANA STRNADA
V letošním roce tomu bude 70 let, kdy
do Březnice nastoupil na uvolněné místo
praktického lékaře MUDr. Strnad. Narodil se v Kutné Hoře, ale mladá léta prožil v Solnici u Rychnova nad Kněžnou.
Tam chodil i do základní školy.
Gymnasium vystudoval v Praze v Křemencové ulici a po maturitě se rozhodoval o dalším studiu. V úvahu přicházely
dva obory, jednak studium na konzervatoři, protože měl k hudbě velmi blízko
nebo studium mediciny. Nakonec zvítězila medicina. Tu vystudoval na Lékařské fakultě Karlovy university v Praze.
Po promoci absolvoval ještě vojenskou
základní službu v Litoměřicích, aby pak
nastoupil jako sekundář v nemocnici
v Písku. Odtud přišel do Březnice.
S Březnicí spojil svůj celý život. Angažoval se ve společenském a spolkovém
životě. Byl dlouholetým předsedou rodičovského sdružení Základní školy a propagátorem školy v přírodě, dlouholetým
předsedou klubu filatelistů ve městě. Ve
filatelii dosáhl řady ocenění na mnoha
světových výstavách, zejména sbírkou
známek „Zdravotnictví“. Využil i svůj

vřelý vstah k hudbě, založil v Březnici
smyčcové kvarteto, kde hrál na housle,
byl i aktivním členem Příbramské filharmonie. Podílel se i na nácviku a provedení Rybovy Vánoční mše v březnickém kostele.
Svému poslání lékaře věnoval celý svůj
život. Jako praktický lékař působil
v Březnici celých 30 let, do doby kdy vážně onemocněl. Nejprve jako soukromý
praktický lékař, později jako obvodní lékař Ústavu národního zdraví, konečně
jako vedoucí lékař polikliniky. Náplň
práce praktického lékaře nebyla jednoduchá. Lékař musel být k dispozici celých
24 hodin v ordinaci ošetřoval děti i dospělé, ošetřoval úrazy, šil tržné rány, fixoval zlomeniny, ba i rentgenoval. Po ordinaci navštěvoval pacienty a pomáhal ve
svém obvodě přivádět děti na svět. Většina porodů se tehdy vedla doma. Těmto
dětem je dnes již kolem 60 roků a možná, že si někteří na doktora Strnada
vzpomenou. Zemřel po dlouhé nemoci
v roce 1970. Shodou okolností vzpomeneme zároveň sté výročí jeho narození.
MUDr. Ladislav Velebný

BŘEZNICKÉ PIVO NA STUPNI VÍTĚZŮ VE SVĚTĚ
Na Březnicku nenajde pivař oddaný
pivu Herold z Březnice moc míst, kde by
mohl svlažit hrdlo natočeným zlatavým
mokem z Březnice. To ale neznamená, že
toto pivo nepatří mezi ty, kterým pravý
gurmán pohrdá. Ba právě naopak. To dokazuje i první místo na Helsinském pivním festivalu „Helsinky Beer Fest 2007“,
kde získal pivovar první místo v kategorii spodně kvašených piv do 6 % alkoholu.
Celkový seznam degustovaných piv měl
18 stran v 6 kategoriích:
1. spodně kvašená piva do 6 % alkoholu
2. spodně kvašená piva nad 6 %
3. svrchně kvašená piva do 6 % alkoholu
4. svrchně kvašená piva nad 6 %
5. minipivovary
6. piva točená
Pivní festival v Helsinkách nepatří mezi
staříky, počet ročníků by se dal spočítat

na prstech jedné ruky, ale svou návštěvností kolem deseti tisíc platících pivních
příznivců jej rozhodně můžeme počítat
mezi ty úspěšné. A to, že se malý český
pivovar umístil na prvním místě svědčí
o jeho kvalitním výrobku, který je znám
hlavně v zahraničí.
Kdo by měl zájem zjistit si, kde a na které
pozici se umístila jeho oblíbená značka.
Jaká piva soutěžila a jaké země se do soutěže přihlásily, může se podívat na http:/
www.helsinkibeerfestival.com
Listina výherců:
Bottom-fermented, below 6%:
1. Herold Black Lager
2. Kukko Pils
3. Hartwall Porter
Eliška Pinkavová

15

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Těstovinový nebo rýžový salát
plný chuti
Saláty těstovinové a rýžové můžeme dochutit nejlépe, když jsou ještě teplé.
Snadněji tak vstřebávají zálivku a přijímají chu přísad.

Hlávkový salát bude svěží
Zelený hlávkový salát, který nám uvadl,
se opět postaví na nohy, vložíme-li jej na
chvíli do vody s citrónovou š ávou. Takto
můžeme osvěžit i veškeré zelené bylinky. Při přípravě hlávkového salátu můžeme přidat trochu nahrubo nasekaného
kopru. Chu salátu se zjemní.

Těstovinový salát
s kuřecími kousky
Počet porcí: 4
Na kuřecí kousky potřebujeme:
• 400g kuřecích prsou
• 150g hladké mouky
• 2 vejce
• olej na smažení
• sůl, pepř, grilovací koření
Na salát potřebujeme:
• 250 g těstovin mohou být i tříbarevné
• 300 g čerstvé zeleniny (rajčata, okurky,
papriky)
• 4 listy hlávkového salátu
• bazalka
• sůl, pepř, cukr, ocet
Nakrájíme kuřecí prsíčka na menší plátky, osolíme je a opepříme. Na jednu porci
tak 4 kousky. Obalíme v trojobalu – hladká mouka, vejce a strouhanka. Osmažíme
na oleji. Nakrájíme zeleninu – rajčata na
měsíčky, okurky na půlkolečka a papriky
na čtverečky. Uvařené těstoviny a zeleninu dáme do společné nádoby a přidáme
trochu oleje, sůl, cukr a trochu octa (podle chuti), bazalku a pepř, vše opatrně
promícháme. Misku vyložíme listy hlávkového salátu. Na ně dáme těstovinový
salát a navrch položíme 4 kuřecí kousky.
Můžeme podávat s pečivem nebo samotný.
Redakce

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
pořádá

VÝSTAVU

OCHRANA FAUNY ČR VOTICE
Od 2. 5. do 31. 5. 2007 v prostorách Městské knihovny a Infocentra
Dne 15. 5. 2007 od 16 hodin V á s z v e m e n a

BESEDU
s pracovníky OFČR Votice, kteří se zaměřují na ochranu
volně žijících živočichů a jejich biotopů
a na ekologickou výchovu veřejnosti
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NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Polete s námi tam a zpátky, let bude krásný jako sen.
Polete s námi do pohádky, čeká vás tam pan Andersen.
(Jiří Žáček)
Tímto krásným veršem oslovil všechny čtenáře Jiří Žáček.
On velice dobře ví, co pro člověka či
človíčka znamená čtení.
A když takovému človíčku čte někdo
jemu blízký, tím lépe.
Na základě zkušenosti, že děti raději
pohádky poslouchají, než čtou, vznikla
akce nocování v knihovně. Tato kouzelná
noc je připomenutím narození pohádkáře H. CH. Andersena 2. 4. 1805. Kdy každého 2. dubna má dětská knížka svátek.
Nápad s nocováním v knihovně vznikl
u nás v České republice, ale dnes již přerostl v akci s mezinárodní účastí. Nocovalo se v 1 slovinské knihovně, 30 polských bibliotékách a 65 slovenských
knižniciach a školách. V průběhu Noci
s Andersenem se uskutečnilo několik výměn. Např. v Javorníku usoudili, že Noc
se stává evropskou. Rozhodli se, že část
noci stráví v polské knihovně v Paczkowě. 10 dětí z Polska nocovalo v Petřvaldu. Česko-polsky se hovořilo nejen v Českém Těšíně (ve Wroclawi „dzieci zaśnely
bardzo pózno, poniewadź se bawily wspaniale“), slovensko-ma arsky v Štúrove.
A už dnes víme, že pohádkovou noc
strávilo v knihovnách minimálně 19.518
dětí a 3269 dospělých organizátorů,

účinkujících, starostů, poslanců, spisovatelů, herců, lékařů…
Také v Březnici se nocovalo, letos to
bylo již po páté a přihlásilo se 16 dětí.
Náš nocovací program se zaměřil na
pravěk. A protože v pravěku musel být
lovec šikovný a chytrý, připojila jsem lovení pravěkých bobříků. Četli jsme
z knihy Eduarda Štorcha – Lovci mamutů. Vyráběli „Lapač snů“ (zlé sny se zachytí v pavučině lapače, dobré sny proklouznou a vyplní se), vymýšleli jsme
nové rostliny, které jsme malovali a zároveň je pojmenovali např. Kšandovka, Motýlovka, Je ák, Ba ohák, Kraslicovník
velikonoční, Mráčkovník mrakový, Duhovka rudovka aj. Nechyběla ani stezka
odvahy, kterou si letos organizovali pomocníci Lukáš Rom, Martin Běle, Lucie
Doležalová, Lenka Soukupová a Martin
Formánek, sami. Každý, kdo chtěl stezku projít, dostal jen plánek cesty a první
nápovědu za dveřmi knihovny za úplné
tmy. Pro některé to byl hotový rébus.
Všichni však š astně dorazili do cíle,
a tak na konci nocování mohli obdržet
oprávnění žít ve společné tlupě a jíst
maso z uloveného mamuta.
Během noci nás navštívila policie, která na základě hlášení, že škola svítí, přišla zkontrolovat, co se tu děje.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Již po třetí se 10. 4. 2007 v Kulturním domě v Březnici konalo pasování
prvňáčků na „Rytíře řádu čtenářského“.
Městské kulturní zařízení společně
s městskou knihovnou připravilo pro
nové čtenáře zajímavý program.
V úvodu děti a jejich rodiče zhlédli
hudební pohádku O nezbedném čarodějovi a muzikantech v podání souboru
Marie Rezkové. Tato pohádka zábavnou
formou seznámila děti s různými hudebními nástroji. Prvňáčci též luštili hudební křížovku.
Pak už následovalo pasování. Letošního ročníku se zúčastnily i děti ze ZŠ
Hvož any. Je jen škoda, že z 11 prvňáčků přijeli pouze 4. „Písmenková“ kni-

hovnice přečetla pasovací formuli a budoucí rytíři čtení ji pokleknutím na pravé koleno odsouhlasili. Celkem bylo opasováno 37 dětí. Každý rytíř obdržel pasovací listinu, která mu umožňuje půjčovat
si v knihovně knížky půl roku zdarma.
Součástí pasování byly i drobné dárky, na
kterých se sponzorsky podílely Radnice
města Březnice a Městské kulturní zařízení v Březnici.
Každá třída na závěr předvedla krátkou ukázku toho, co se během školního
roku naučila. Za to jim zatleskala i paní
starostka Jana Krajmerová, která se přišla na děti podívat.
Písmenková knihovnice
Fořtová Hedvika, MěK Březnice

V dubnu proběhla v Městské knihovně a Infocentru výstava s velikonoční tematikou.
Každý mohl přinést svůj vlastní velikonoční výrobek.
Foto Mětská knihovna

Foto Dana Řondíková

Za všímavost chválíme !!!
Do spacáků jsme zalézali po druhé hodině a na dobrou noc jsme poslouchali
kapitolu o napínavém boji lovců mamutů s jeskyním medvědem.
Ráno bylo hned a oproti jiným letům
vstávala tlupa pravěkých lovců dobře.
K snídani byly dva druhy perníků, které
nám obětavě upekly paní Doležalová
a Švejdová. Paní Bělová přinesla pro děti
sladké mlsání, které jsem využila jako
odměnu pro nocležníky. Děkujeme, byla
to mňamka!!! Pak už následovalo uklizení jeskyně a v 8 hodin odchod domů.
A ještě jeden vzkaz:
Po pohádkové noci vzkazují slovenské
děti z Považskej knižnice všem rodičům:
Milý ocko, milá mama, nechcem večer
spáva sama. Žiada sa mi rozprávočka,
celkom krátka, na pol očka. Pripravenú
knižku mám, s vami si ju prečítam . . .
Myslím, že to nemusím překládat . . .
Za lovce mamutů

Hedvika Fořtová
MěK Březnice

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE –
MILÉ PŘEKVAPENÍ
10. 4. 2007 jsem se zúčastnil akce
„Pasování prvňáčků na čtenáře“, které
uspořádalo Městské kulturní zařízení
ve spolupráci s dětskou knihovnou
v Březnici.
Přiznám se, že jsem netušil jak to
bude probíhat a mé představy se ubíraly
spíše k jakési oficiální verzi předání diplomu a potřesení prvňáčkům rukou.
K mému překvapení, se celá akce ubírala jiným směrem.
Po krátkém úvodu jsme shlédli zábavné představení, které bylo tématicky zaměřeno na čtení a velmi nenásilnou formou se prvňáčci dověděli něco o dechových nástrojích. Následovalo samotné
pasování, které probíhalo v rytířském
duchu a jak jinak než mečem. Závěrečnou
tečkou příjemného odpoledne bylo vystoupení všech pasovaných prvňáčků.
Myslím si, že se celá akce podařila a doufám, že se i příští rok rozšíří řady čtenářského řádu. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě celé akce.
Roman Pausch
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Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás srdečně zvou na koncert

37. koncertní sezóny 2007

BŘEZNICKÉ HUDEBNÍ VEČERY

violoncellový recitál
Dominika HOŠKOVÁ

Ester GODOVSKÁ

violoncello

klavír

Reprezentační sál MěÚ

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

E

17. května 2007 v 19 hodin ❦
D

Dominika Hošková

Ester Godovská

Na violoncello začala hrát ve čtyřech letech pod vedením
svého otce violoncellisty Doc. Jiřího Hoška. Studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava Jírovce a poté u prof.
Vladana Kočího i u prof. Miloše Sádla na soukromých lekcích.
Od roku 2003 studuje na HAMU v Praze ve třídě Doc. Jiřího
Hoška. Interpretační vyspělost potvrdila již v šestnácti letech.
Úspěšně se účastnila řady violoncellových soutěží, mezinárodní soutěž v rakouském Liezenu. Na soutěži Prague Junior Note
získala v roce 1995 čestné uznání 1. stupně. Na základě anonymní nahrávky se probojovala mezi kandidáty mezinárodní
violonc. soutěže Pražského jara 2000 a stala se nejmladší českou účastnicí. Nadace ČHF jí ocenila udělením stipendia pro
nejúspěšnější studenty (2000 - 2003). V roce 2002 získala jednu z hlavních cen na celostátní violonc. soutěži konzervatoří
v Teplicích. Na soutěži Karla Ditterse byla oceněna jako členka
Kvarteta Pražské konzervatoře udělením 1. ceny „absolutní
vítěz soutěže“ (2003). V 8. ročníku violonc. soutěže Nadace Bohuslava Martinů získala 3. cenu. Stala se absolutním vítězem
konkurzu o „stipendium Yamaha“ 2004. Absolvovala letní akademii Prag-Sien-Budapest v rakouském Semmeringu /prof.
Csaba Onczay/. Jako jediná pražská violoncellistka se účastnila
Mezinárodní soutěže Davida Poppera v Budapešti. V roce 2004
se stala členkou nově založeného klavírního tria Ester, které
na 10. ročníku Mezinárodní soutěže Bohuslava Martinů získalo
2. cenu a Cenu za nejlepší provedení díla.
Sólově koncertovala s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou
komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Virtuosi Pragenses i v České televizi (Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty, Noc s andělem).
Účinkovala na hudebních festivalech: Podblanický podzim,
Nekonvenční žižkovský podzim, Synagogy západočeského kraje, Festival Bohuslava Martinů, koncert pro Konrad Adenauer
Stiftung – Berlín, Dresdner Piano Salon, Talentinum 06 aj.
V r. 2006 byla nominována na Prémiovou listinu ČHF pro nejlepší mladé interprety. V roce 2006 – 2007 studuje na půlroční
stáži v Paříži.

Na klavír hraje od pěti let. Pravidelně se zúčastňovala dětských klavírních soutěží – 2. cena v soutěži Prague Junior Note
(v r. 1991). Na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě byla přijata do
klavírní třídy Mgr. Moniky Tugendliebové (1991) a současně
začala jako druhý hlavní obor studovat skladbu (Mgr. Marika
Gašparovičová, Edvard Schiffauer). Konzervatoř absolvovala
v r. 1997 provedením klavírního koncertu c-moll Ludvíka van
Beethovena a vlastní kompozice „Portrét“ pro smyčcový orchestr. Akademii muzických umění v Praze absolvovala v klavírní
třídě Doc. Miroslava Langera v roce 2002.
Během studií získala několik ocenění: 1991 – mezinárodní
soutěž Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem –
čestné uznání, 1994 – klavírní soutěž Janáčkovy konzervatoře
– 1. cena, 1999 – mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec –
2. cena a Cena ČHF za nejlepší provedení soudobé skladby.
Své vzdělání si prohloubila na mistrovských kursech v Piešanech, Paříži, Braunschweigu a Badenu (Lazar Berman, Eugen
Indjic, Ivan Klánský, Peter Toperczer, Paul Badura – Skoda,
Christian Zacharias a Vladimir Krainev).
Na klavírních kurzech v Badenu v roce 2001 získala Cenu
Bohuslava Martinů. Sólově vystupovala v Paříži, Berlíně, Drážanech, Braunschweigu, Vídni, Praze aj. Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Berg,
Talichovým komorním orchestrem a Janáčkovým komorním
orchestrem.
V roce 1999 vystoupila jako sólistka v Šostakovičově klavírním koncertu c-moll v Rudolfinu (Akademičtí komorní sólisté
– dir. Janos Fürst), poté se zúčastnila workshopu pod vedením
Mstislava Rostropoviče (Šostakovič). Nahrávala pro Český rozhlas a Českou televizi. Je vyhledávanou komorní hráčkou. S violistkou Jitkou Hosprovou získala 2. cenu v soutěži Beethovenův Hradec 2000. V současnosti působí jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.
Dana Tuháčková
ředitelka
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ČEŠI SE VRACEJÍ DO KIN NA ČESKÉ
A SLOVENSKÉ FILMY . . .
Na základě výsledků zveřejněných
Unií filmových distributorů lákají do kin
diváky především české filmy. Podle dostupných zdrojů se v loňském roce vyrobilo 29 českých a slovenských celovečerních
filmů (včetně koprodukcí a DVD titulů).
Některé z nich již měly své premiéry
a obsadily první příčky statistik nejúspěšnějších filmů za rok 2006. Pro zajímavost
uvádíme část výsledků z Top 80:
1. Účastníci zájezdu (ČR)
2. Raf áci (ČR)
3. Doba ledová 2 – Obleva
4. Jak se krotí krokodýli (ČR)
5. Piráti z Karibiku: Truhla…
6. Šifra mistra Leonarda
7. Auta
8. Kráska v nesnázích (ČR)
9. Letopisy Narnie: Lev…
10. Hary Potter a Ohnivý pohár
11. Casino Royale
12. Garfield 2
13. Prachy dělaj člověka (ČR)
14. Ro©k podvra áků (ČR)
15. Za plotem
16. Borat…
17. Zkrocená hora
18. Pýcha a předsudek
19. Spláchnutej
20. Rachle a zběsile: Tokijská…

Většina firem už přestala vydávat
nové tituly filmů na VHS. Trh ovládají
DVD a hlavně masivní pořizování nelegálních kopií. To ovlivňuje nejen kvalitu,
ale i cenu. Dokonce se začínají objevovat
nové způsoby prodeje filmových kopií
a to v podobě speciálních obchodních
akcí. Zákazník může získat film na DVD
jako doplněk jiného koupeného zboží…
To ovlivnilo i masivní prodej DVD přehrávačů a systémů domácího kina. A tak
má zájemce o filmovou novinku několik
možností… Přesto má návštěva kina své
kouzlo a příznivce. Multikina ve velkých
městech, které získávají nové filmy
přednostně, nabízejí i další služby. A proto se vydejte do kin na nové české filmy,
které jsou připraveny pro filmový rok
2007.
V květnu můžete i v našem městě
shlédnout film Casino Royal vyrobený
v koprodukci, v červnu film Vratné lahve. V srpnu je připraven film Pusinky
a v září první český film ze zákulisí muzikálů nazvaný Kvaska.
Na setkání s Vámi v Kinokavárně
Březnice se těší všichni zaměstnanci
kina.
Dana Tuháčková
Ředitelka MěKZ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
OČIMA METODIKA
V rámci mých metodických návštěv po
středočeských knihovnách jsem též navštívila Městskou knihovnu v Březnici.
Knihovna je umístěna na náměstí v pěkných prostorných místnostech. Dobře ji
tak mohou využívat studenti, senioři
i maminky na mateřské dovolené, umožňuje tak občanům města bezproblémovou dostupnost. Vždy v loňském roce ji
navštívilo 7 221 návštěvníků. Čtenáři si
zde půjčili 38 034 dokumentů.
Pracovnice knihovny se snaží poskytnout svým uživatelům ty nejkvalitnější
služby a doplňují si své znalosti návštěvou kurzů počítačové gramotnosti i seminářů pořádaných Středočeskou vědeckou knihovnou.
O tom, že pracovnice knihovny se snaží
uspokojit požadavky svých čtenářů,
i když se požadované knihy v jejich fondech nenacházejí, svědčí skutečnost, že
v loňském roce uspokojila 126 požadavků
uživatelů výpůjčkou z jiných knihoven
formou meziknihovní výpůjční služby.
Své fondy knihovnice také doplňují výměnnými soubory z Knihovny Jana Drdy
v Příbrami. Tak si čtenáři mohou půjčit
novinky a knihovna může věnovat své finanční prostředky do cenově nákladnějších publikací trvalejšího charakteru.
Ředitelka Městského kulturního zařízení paní Dana Tuháčková navštěvovala
kurz knihovnictví ve Státní technické
knihovně v Praze, aby se mohla této problematice věnovat a knihovna tak splňovala parametry moderního kulturního
zařízení, což se jí opravdu daří.
Knihovna je navštěvována čtenáři,
kteří sem přicházejí za zábavou i poučením, jsou zde různé akce pro děti (v době
mé návštěvy soutěž o nejhezčí vánoční
stromek a výstava betlémů), ale i další
akce pro dospělé, včetně koncertů.
Metodická návštěva předčila mé očekávání a přála bych i dalším knihovnám
ve Středočeském kraji tak pěkné prostory, usměvavé a ochotné knihovnice a spokojené čtenáře.
Mgr. Ladislava Cukrová
Středočeská vědecká knihovna
v Kladně

Jaro začíná kouzlit svou krásu . . .
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■
■

2. 5. – 31. 5. – výstava na téma „Ochrana fauny ČR – Votice“
15. 5. od 16 hodin beseda – setkání s pracovníky OFČR Votice,
kteří se zaměřují na ochranu volně žijících živočichů a jejich biotopů
a ekologickou výchovu veřejnosti

■

2. 5. – 31. 5. – autorská výstavka knih – Kurt Vonnegut

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NA ZŠ
■

3. 5. – výstavka a beseda pro zájemce na téma „2. sv. válka
v knížkách pro děti“

■

29. 5. – „Malování na chodníku“ – 4. ročník soutěže na téma Pohádky Josefa
Lady

Městské kulturní zařízení v Březnici
přijme

brigádníka

do Městské galerie Ludvíka Kuby na sezónu 2007
Bližší informace na tel. 723 506 602 (paní Tuháčková)
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Jean Echenoz – Jdu – postmoderní polární detektivka oceněna prestižní Goncourtovou cenou
Eva Pilarová – Potkala jsem léčitele –
o léčiteli Jaroslavu Doubravovi
MUDr. Jan Cimický – Co vy na to doktore...? – psychiatr odpovídá na dotazy,
které napsal sám život
Tigrid – Maria Grössingová – Ženy ve
dvojím světle – pravdivé příběhy šesti žen,
které vstoupili do dějin
Radoslav Nenadál – Zahrada – kniha
povídek
Olga Čermáková, Marie Formáčková,
Věra Janoutová – Jak se s nimi žije? –
rozhovory o soukromí známých osobností
Edith Piaf – Kolo štěstí – autobiografie
s předmluvou Jeana Coctena
Jean Noli – Edith Piaf – Přísně tajné –
… Byla to dramatická osoba a milovala život…
Libor Budinský – Sebevraždy slavných –
zajímavé skutečnosti o smrti slavných lidí
Hans Eiber – Tipy a triky úspěšného
rybáře – metody, techniky, nástrahy, úpravy pro velké úlovky

PROMĚNY BŘEZNICKÉ KNIHOVNY
V posledních letech jsem spíše náhodnou návštěvnicí březnické knihovny.
Před lety jsem zde však několik roků
pracovala a další léta jsem potom služeb
knihovny využívala jako pravidelná čtenářka. Dnes tedy její služby posuzuji
jako neregistrovaný návštěvník a samozřejmě jako knihovnice, kterou jsem zůstala. Musím uznat, že Městská knihovna v Březnici prošla v novém tisíciletí
řadou velmi významných pozitivních
změn.
Nejdříve bylo z budovy staré školy
přestěhováno oddělení pro děti. Je umístěno přímo v základní škole. Výsledné
řešení se ukázalo jako velmi š astné
a účelné. Potřebám dětí byla přizpůsobena i výpůjční doba. Dojíždějící děti zde
mohou ráno trávit čekání nad knihou,
časopisem nebo u počítače, připravovat
se na vyučování a nelelkovat po ulicích.
Rovněž o přestávkách mezi hodinami si
mohou zajít pro informace, které k učení
potřebují. Odpoledne po vyučování na ně
rovněž knihovna čeká s nabídkou služeb.
Umístění knihovny přímo ve škole umožňuje provázat výuku přímo s prací s informačními prameny, protože některé
předměty se mohou učit přímo v knihovně. Knihovna se prostě stala součástí
školy, místem setkávání, příjemné zábavy, doplňování vědomostí a přirozeným
místem výchovy ke čtenářství, které
současná nejmladší generace tolik potřebuje.

Zásadně se změnila též část knihovny
určená dospělým. V roce 2003 bylo oddělení pro dospělé přestěhováno do prostor
infocentra v nové budově nad spořitelnou. Došlo ke sloučení všech služeb, které dosud poskytovala obě zařízení. Je to
velmi ekonomické a praktické řešení,
vždy knihovna je odjakživa zdrojem informací, dnes už nejen těch psaných
a tištěných, ale i elektronických, prostřednictvím počítačů, elektronických
dokumentů a internetu. Březnická knihovna navíc nabízí i výstavy, a to především
místních (i amatérských) umělců. Je to
velmi záslužná činnost, vždy kolik z nás
ví o tom, jak úžasné věci dokáže náš soused z vedlejší ulice. Tyto výstavy nejen
nalákají místní, ale velmi dobře reprezentují město a jeho obyvatelstvo turistům. Celá koncepce služeb knihovny
i její prostory a vnitřní uspořádání udělaly z březnické knihovny skutečně
knihovnu třetího tisíciletí. Dnes mezi
běžné služby patří elektronický katalog,
který umožňuje rychlé vyhledávání
v knihovním fondu i pro naprosté laiky.
Automatizovaný výpůjční protokol odstranil zbytečnou a zdlouhavou administrativu při evidenci výpůjček a umožňuje
knihovnicím zpracovávat analýzy četby,
potřebné pro další doplňování knih a časopisů. Informace z vlastního fondu doplňují ty, které jsou nabízeny na internetu,
nabízeny jsou i další doplňkové služby.
Tyto změny by samozřejmě nebyly mož-

Městská knihovna a Infocentrum v Březnici

né bez knihovnic a kvalifikovaného vedení knihovny, které tu vykonaly obrovský kus práce. Přestože zde v posledních
dvou letech došlo i k výrazným personálním změnám, nové knihovnice jsou velmi šikovné a mají příjemné a vstřícné
vystupování. Jedinou „vadou na kráse“
je, že knihovna dosud nemá bezbariérový přístup. V prostorách domu je však
dostatek místa na vybudování výtahové
šachty. Výtah by jistě přivítali i ostatní
nájemníci domu. V příbramském okrese
patří březnická knihovna k těm nejpěknějším a Březnice na ni může být právem
pyšná.
Na a Čížková
knihovna Jana Drdy Příbram
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BŘEZNICKÉ NOVINY

KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

2. 5. středa v 18 hodin
Americké drama odehrávající se v Monaku, Tunisku, Mexiku, Japonsku a proplétá několik zdánlivě
nesouvisejících lidských osudů. V hlavních rolích
Brad Pitt, Cate Blanchett a Gael García…
Vstupné 49 Kč

Q

142 minut

Doporučeno od 15 let

Q

6. 5. neděle v 18 hodin

SPLÁCHNUTEJ
Animovaná svěží komedie, která se odehrává
v ulicích britské metropole a překvapivě i pod nimi.
Hrdinou je rozmazlený myšák z lepší společnosti…
Vstupné 35 Kč

Q

86 minut

Přístupno

Q

9. 5. středa v 18 hodin
„Jejich osud byl předurčen?“ Velkolepý projekt
Mela Gibsona vypráví o starobylé říši Mayů
a jejím zániku. Jde o vůbec první filmové zpracování neobjasněné záhady...
Vstupné 44 Kč

130 minut

Doporučeno od 15 let

Q

13. 5. neděle v 18 hodin

MALÁ MISS SUNSHINE
Americká nekonvenční rodinná komedie. „Složitá
cesta za dětskou miss…“ Taková normální rodinka
na výletě, na jehož konci čeká víc než korunka…
Vstupné 35 Kč

Q

102 minut

CASINO ROYALE
Americký dobrodružný film jehož příběh je založen na stejnojmenném románu Iana Fleminga
z roku 1953, ve kterém se agent 007 objevil vůbec poprvé. V roli slavného Jamese Bonda se
představí Daniel Craig jako nový agent 007.
Q

147 minut

Doporučeno od 12 let

Q

20. 5. neděle v 18 hodin

NOC V MUZEU
Americká dobrodružná komedie z Přírodovědného muzea, které je plné těch nejúžasnějších
exponátů. Noční hlídač zjistí, že opravdové dobrodružství začíná teprve tehdy, kdy se zaklapnou dveře za posledním návštěvníkem…
Vstupné 42 Kč

Q

108 minut

17. 5. BHV – violoncellový recitál
Dominika HOŠKOVÁ – violoncello
Ester GODOVSKÁ – klavír
Reprezentační sál MěÚ Q 19 hod.

KD – salónek

Q

KD – salónek

16 hodin

4. 5. KONCERT STAROPRAŽSKÉ KAPELY ŠMRNC
KD

Q

20. 5. Schůzka filatelistů

19 hodin

5. 5. Rybářské závody
Hluboký rybník Dobrá Voda
rybník Sázka v Březnici

7. 5. Kladení věnců na hřbitově
17 hodin

10. 5. Veřejné zasedání
zastupitelů
KD – salónek

Q

9 – 11 hodin

PŘIPRAVUJEME KE DNI DĚTÍ:
1. 6. MAXIM TURBULENC
Předprodej lístků v Infocentru

VÝSTAVY
2. 5. – 31. 5.
Výstava na téma „Ochrana
fauny ČR – Votice“
15. 5. Beseda – setkání s pracovníky
OFČR Votice, kteří se zaměřují
na ochranu volně žijících živočichů a jejich biotopů a ekologickou
výchovu veřejnosti

Přístupno

Q

16. 5. středa v 18 hodin

Vstupné 51 Kč

3. 5. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice

6. 5. Dětské rybářské závody

APOKALIPTO

Q

1. 5. Prvomájový koncert
Rožmitálské Venkovanky
Náměstí Březnice Q 10 – 12 hodin

BABEL
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KULTURA

Přístupno

Q

Mìstské kulturní zaøízení a dìtské oddìlení
Mìstské knihovny v Bøeznici z v e n a a k c i

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK
POHÁDKY JOSEFA LADY
sejdeme se
29. kvìtna 2007 od 15 hodin
U KULTURNÍHO DOMU V BØEZNICI

23. 5. středa v 18 hodin

MY DVA A KŘEN
„Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři…“
Americká komedie o tom, že každý má nějakého šíleného kamaráda, který je neuvěřitelným
magnetem na katastrofy nejrůznějšího druhu…
V hlavních rolích Kate Hudson, Owen Wilson,
Michael Douglas a Matt Diplom.
Vstupné 42 Kč

Q

109 minut

Doporučeno od 12 let

Q

27. 5. neděle v 18 hodin

ŠARLOTINA PAVUČINKA
Americký rodinný film vychází ze stejnojmenné
knížky, která vyšla ve 23 jazycích včetně češtiny.
Film patří k nejnáročnějším projektům, které
za posledních pár let vznikly. „Kombinované
hrané scény, loutky, děti, zvířata, triky a počítačová animace jsou často v jediném záběru…“
Vstupné 35 Kč

Q

97 minut

Q

Přístupno

GALERIE LUDVÍKA KUBY
na Státním zámku Březnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
úterý –
květen, září
9 – 12
červen, červenec, srpen 9 – 12

neděle
13 – 16
13 – 17

VSTUPNÉ:
dospělí
30 Kč
důchodci, děti (6 – 16), studenti 10 Kč

30. 5. středa v 18 hodin

DOBRÝ ROČNÍK
„Každý jednou dospěje… možná.“ Americká
komedie zabývající se především životem a skutečným užíváním života…
Vstupné 42 Kč

Q

117 minut

Q

Přístupno

Dětské představení:
2. 5. v 9 hodin ŠVEC A ČERT
PŘIPRAVUJEME: VRATNÉ LÁHVE, GOYOVY PŘÍZRAKY, ERAGON, BESTIÁŘ…
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.

Březnická galerie zahrnuje malířskou tvorbu Ludvíka Kuby od roku 1895
do roku 1945. Stálá expozice je vytvořena tématicky a je rozdělena do čtyř
místností. Většina obrazů je majetkem města, své místo zde mají také dlouhodobé zápůjčky.
1. místnost – motivy z Březnice
2. místnost – žánrové obrazy a krajinomalby
3. místnost – portrétní a figurální malby
4. místnost – jihočeské motivy
Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice
Rezervace vstupenek na tel. čísle 318 682 153

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

