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Z JEDNÁNÍ RADY
A ZATUPITELSTVA
Přidělení sociálního bytu
>> V březnu letošního roku schválila
rada města přidělení tří uvolněných
obecních bytů – jeden z nich se nachází
v domě číslo 464 v ulici V cihelně. Žadatel, kterému byl přidělen, ho však odmítl. Sociální a bytová komise doporučila
a rada schválila jiného nájemce.
>> Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
požádal město o vyjádření k zařazení akce
obnovy poškozených zámeckých zdí do Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2008. Rada samozřejmě souhlasila a
doporučila realizaci tohoto záměru.
>> Město Březnice se zapojilo do projektu Střední Čechy on-line internet, jehož
provozovatelem je Středočeský krajský
úřad. V rámci tohoto programu proběhne
v červnu instalace terminálu PIAP. Bude
umístěný v Infocentru a občané budou mít
možnost prostřednictvím počítače bezplatně komunikovat s krajským úřadem.

Uzavírka Náměstí
o březnické pouti
Během konání březnické pouti se pravidelně uzavírá pro automobilovou dopravu Náměstí i přilehlé ulice. Aby se
vyjádřily všechny příslušné orgány –
Středočeský krajský úřad, Ředitelství
silnic a dálnic, Policie ČR a dopravci –
musí být žádost podána s předstihem.
Rada vycházela ze zkušeností z minulých
let a odsouhlasila uzavírku od pátku
3. srpna od 15 hodin do neděle 5. srpna
do 22 hodin. Vyznačení objížděk provede
firma Proznak, s. r. o.

Stavební úřad se přestěhuje
Poslední kontrola Středočeského krajského úřadu opět upozornila na nevyhovující prostory, v nichž pracují zaměstnanci stavebního úřadu. Existuje sice záměr umístit některá oddělení úřadu do
budovy ve dvoře, na její opravu však chybí potřebné finanční prostředky. Na radnici se však uvolnilo místo ve druhém
patře po finančním odboru, proto rada
rozhodla o přestěhování stavebního úřadu právě sem. Po provedení úprav - odstranění dřevotřískové přepážky a postavení příčky ze sádrokartonu, opravě omítek, podlahy a vymalování – vznikne
nová kancelář včetně malé zasedací
místnosti pro jednání.

Foto Městská knihovna

Kasárna v Dobré Vodě
Darovací smlouva mezi Březnicí a Ministerstvem obrany o převodu kasáren
v Dobré Vodě na město ještě nebyla potvrzena. Zastupitelé se rozhodli počkat, až
budou opraveny škody vzniklé lednovou
vichřicí. Armáda už zrenovovala střechu
a plot, byly uklizené popadané stromy. Původní slib, že se opraví i poničená střecha
ocelokolny, nebude dodržen. Jedná se totiž
o vyřazený vojenský majetek, který není
pojištěný a nejsou ani vyčleněny finanční
rezervy pro jeho obnovu. Město proto odeslalo zpět na ministerstvo nepodepsanou
smlouvu a tento úřad vypracuje novou,
v níž budou změny zohledněny. Pak bude
opět předložena zastupitelům ke schválení.

Na květnovém zasedání
opět o Lidlu
Květnová veřejná schůze zastupitelstva měla čtrnáct bodů. Patřilo mezi ně
i schválení stavby obchodního centra
Lidl. Jednání se proto zúčastnil představitel devoloperské firmy, která chce tuto
prodejnu ve městě stavět. Podrobněji vysvětlil záměr a upřesnil požadavky společnosti. Názory na další obchodní centrum v Březnici se různí. Existují argumenty pro i proti. Ačkoli konečné rozhodnutí závisí jen a pouze na zastupitelích, přesto se tentokrát rozhodli nechat
vyjádřit i občany. Považovali to za správné a důležité, nikoli jako krok, kterým
by se chtěli zbavovat odpovědnosti.
Z diskuse na jednání zastupitelstva
vzešel tento návrh: město chce na svém

území prodejnu Lidl, ale na jiném místě
než bylo plánováno. Padla další místa –
u bývalé školky Kovo či vedle Normy. Developerská společnost však trvá na svém:
pro ni je nejvýhodnější prostor u autobusového nádraží. Čas na kompromis však
ještě existuje, nebo realizace akce může
proběhnout až po změně územního plánu, který bude podle předpokladů hotov
za rok až rok a půl. Zastupitelé proto
přijali usnesení, že souhlasí se stavbou
obchodního centra na katastru obce
Březnice a zároveň v připravovaných
úpravách územního plánu vytipují více
lokalit, kde by se podobné stavby mohly
realizovat.

Jaké bude využití konventu?
Zastupitelé odsouhlasili koncepci využití jednotlivých prostor v konventu. Objekt, který se stal majetkem obce již
v letech 1959, je od roku 1993 za přispění dotací z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací opravován. Už proběhly rekonstrukce střechy
a komínů, odvodnění sklepů, repase
oken, byly udělány nové omítky, upravena rajská zahrada. V letošním roce přispěje stát na úpravy milionem a čtvrt,
ale předpokládané náklady na obnovu celého areálu jsou zhruba třicet pětkrát
vyšší. Město samo není schopno bývalý
klášter zprovoznit, a proto doufá v pomoc z evropských fondů.
Zastupitelé už odsouhlasili zpracování
studie proveditelnosti, která tvoří přílohu žádosti o finanční prostředky.
(pokračování na str. 2)
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Jaké bude využití konventu?
(dokončení ze str. 1)
Schválená je také koncepce využití tohoto objektu jako kulturního a společenského centra ve městě. Již minulé zastupitelstvo se seznámilo s tímto záměrem
a nyní byl potvrzený i současnými členy.
V konventu kromě galerie, muzea, infocentra a městské knihovny budou i zasedací místnosti a prostory pro spolkovou
činnost. V přízemí se má nacházet byt
pro domovníka. Celý objekt bude bezbariérový, jednotlivá patra spojí výtah.
K lepšímu čerpání dotací by měla přispět
i účast svazku obcí Březnicko v Místní akční
skupině Podbrdsko. Zastupitelé schválili
hlavní priority rozvoje regionu. Spolu
s dalšími obcemi se tak město zavázalo podporovat rozvoj malého a středního podnikání, tvorbu pracovních míst, podporu cestovního ruchu a zlepšení životního prostředí.

Město Březnice
vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU
Po ž a d a v k y :
VŠ vzdělání ekonomického směru
■ znalost práce na počítači (Word, Excel)
■ lustrační osvědčení
bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů)
■

■

nástup 1. 10. 2007
podrobné údaje o výběrovém řízení včetně formuláře najdete na
www.breznice.cz – úřední deska
Formulář přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zašlete na podatelnu
MěÚ Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice do 15. 6. 2007, 12.00 hodin
a to v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – finanční odbor“

Opět o pozemcích
Pravidelnou součástí jednání bývá rozhodování o prodeji pozemků. Na této
schůzi zastupitelé schválili záměr prodat část pozemku o výměře zhruba 300
metrů čtverečních v Předním Poříčí.
Cena byla stanovená na 100 korun za
každý metr.
Firma OPAMA s. r. o., požádala o prodej
14 534 metrů čtverečních, které nyní
vlastní město. Chce vybudovat novou
montážní halu. Zastupitelé souhlasili
s vypsáním záměru a zároveň stanovili
cenu 100 korun za metr čtvereční. Firma
Astra s. r. o., by chtěla získat vedle svého
areálu 67 metrů čtverečních orné půdy
a 70 metrů čtverečních vodní plochy. Záměr byl schválený a je stanovená cena
150 korun za metr čtvereční.
Rozhodnutí, zda prodat K. Š. a M. Š.
lesní pozemek o velikosti 7633 metrů
čtverečních, a další dva pozemky v Předním Poříčí vedené jako ostatní komunikace s výměrou 849 a 1313 metů čtverečních, zastupitelstvo zatím odložilo. Chce
vědět, zda prodejem cest nezabrání někomu v přístupu k jeho pozemkům.

O školce až příště
Zastupitelé také odložili prodej nemovitosti číslo 555 – bývalou školku ČZM. Ta
má být přestavěna na komerční byty. Obávají se rizika prohlášení konkurzu na společnost, pokud by zájemci o koupi bytů odmítli uzavřít kupní smlouvy. Proběhne proto ještě jednání se společností EKOHOUSE,
která by měla financování stavby upřesnit.
Ředitelství silnic a dálnic požádalo město
o převod pozemku pod silnicí v Počapské
ulici a několika menších parcel, jež tvoří
příslušenství komunikace 1/19. Zastupitelé
souhlasili, ale určili podmínku – na sítě, které tudy vedou, bude zřízeno věcné břemeno.
Naopak odmítli několik parcel ve vlastnictví
Ředitelství dálnic a silnic – jednalo se převážně o příkopy kolem silnice.
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu termínu konání červnového veřejného
zasedání – bude posunuto o týden na
21. června od 16 hodin.
Důvodem je projednání závěrečného
účtu města za rok 2006.
Jana Krajmerová, starostka

■

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Vážená redakce B.N.
Velice jste mně potěšili otištěním článků, které se týkají naší současnosti.
Je dobře, že se lidé zajímají o tak závažná témata dneška. Články, které se zabývají historií, jsou sice krásné a poučné,
ale žijeme v přítomnosti a určitě máme
dost problémů, které je třeba řešit.
Co člověk to názor. Proto absolutně souhlasím s článkem o umístění radaru
v Brdech. Souhlasím, ale argumenty
mám trochu jiné. Amerika se prý brání
proti světu - takzvaně „zlým státům.“
Ale naopak svět by se měl bránit proti
USA… S druhým článkem ale souhlasit
v žádném případě nemohu. Týká se stavby Lidlu v Březnici. To, co udělala paní
starostka nebo rada či zastupitelstvo je
to nejlepší, co mohli pro město udělat.
Totiž nejspravedlivější. Vypsání minireferenda o stavbě obchodního domu. Toto
jednání se jmenuje přímá demokracie.

■

Referendum by mělo být častěji, předně
o tak závažných věcech, které se týkají
nás všech. Naše pravice odmítá jakékoliv
referendum, tedy bojí se lidí. Někdo
může namítat, že „obyčejný člověk“
tomu nerozumí, ale pokud jsme občany
tohoto demokratického státu, tak máme
doufám právo na svůj názor, a je pro někoho správný či nesprávný. Zpět k tématu. Lidl, pokud by tady měl stát, tu nebude jen jedno volební období, proto by
o něm měli rozhodovat všichni občané.
Nebrojím proti Lidlu, ale proti nenechání občanů rozhodovat o sobě samém. Referendum, jakékoliv, zabraňuje korupci.
Jak můžete zkorumpovat většinu lidí?
Možná jedině lacinými sliby. Na závěr
chci říci, že občané by se měli zajímat
o věci veřejné a také o nich rozhodovat.
To je demokracie…
S pozdravem
Jakub Labuda

Rozkvétlý zámecký park láká k procházkám . . .

Foto Městská knihovna
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CO NOVÉHO NA ČLENSKÉ
SCHŮZI ZO SPCCH
Duben a říjen jsou měsíce, kdy se pravidelně konají členské
schůze ZO SPCCH Březnice. Jarní se uskutečnila 17. dubna
v Kulturním domě za účasti 190 členů. Jako loni, tak i letos, byl
její součástí „Den zdraví“ od 13 do 17 hodin v předsálí KD. Jedná se o nabídku zdravé doplňkové výživy, zdravotních pomůcek,
ale hlavně měření hodnot glykémie, cholesterolu, tuku a tlaku,
které prováděl Zdravotní ústav Příbram. Tato akce byla směrována nejen pro členy, ale i širokou veřejnost. Přesto, že byla inzerována v Březnických novinách, nezúčastnilo se mnoho občanů,
i když sledování svého zdravotního stavu by mělo být hlavní prioritou. S touto akcí počítáme i na jaře příštího roku.
Členskou schůzi jako vždy oživilo vystoupení dětí z mateřských škol. Tentokrát to byly děti z 1. MŠ pod vedením paní
učitelek Zárybnické a Formánkové. Samozřejmě potěšilo všechny přítomné a dětem a paním učitelkám moc děkujeme.
V souvislosti se změnou sociálního zákona od 1. 1. 2007 vystoupila s informací paní Šístková, pracovnice sociálního odboru MěÚ. V případě potřeby Vám pracovnice na MěÚ rády poradí. I jim děkujeme za dobrou spolupráci. Stejně tak paní Lence
Labudové, vedoucí Pečovatelské služby, která seznámila přítomné s cenami za poskytované služby. Jak a v čem vzrůstá kriminalita a jak se jí bránit hovořil ve svém vystoupení velitel
Městské policie pan Martin Čapek. I tato informace byla pro
členy, většinou staršího věku, přínosem.
Naše členská základna není pouze z Březnice, ale máme členy i z okolních obcí od Namnic až po Zalužany, Hvož any
a Koupi. Proto na naše členské schůze zveme starosty všech
obcí, aby byli informováni o tom, co pro některé jejich občany
děláme a připravujeme. Tentokrát se naší schůze zúčastnil místostarosta Březnice pan Pinkava a starosta Hlubyně pan Novotný. Věříme, že příště to bude starostů více.

Foto z vystoupení dětí 1. MŠ

V diskusi vystoupila předsedkyně OV SPCCH paní Kasíková,
zástupce okresního svazu sluchově postižených pan Podruh,
předseda sesterské ZO SPCCH Rožmitál p. Tř. pan Ing. Loučka
a místostarosta Březnice pan Pinkava.
Všem, kteří přispěli sponzorským darem, děkujeme.
O tom, jaké rekondiční pobyty, zájezdy či návštěvy divadel
připravujeme, jsme vás informovali a průběžně se můžete
s nimi seznamovat ve vývěsní skřínce na našem domečku na
Náměstí 17.
Na závěr děkuje výbor všem přítomným na členské
schůzi, kteří přispěli do sbírky Pomozte dětem. Vybráno bylo 1.600,- Kč.
Předsedkyně ZO SPCCH Březnice
Vlasta Forejtová

Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Příbram
si Vás dovoluje pozvat na

VÝSTAVU

„Utajený poklad brdských lesů benediktinské proboštství na Teslíně“
Výstava se koná
v budově
SOka Příbram,
E. Beneše 337
od 13. 4.
do 27. 6. 2007

16. května 2007 proběhl Český den proti rakovině, letos pod
heslem „Dnešní děti – zítřejší svět!“; výchova ke zdravému způsobu života v rodině. Také studentky třetího ročníku březnické
VOŠ a SOŠ Eliška Branžovská a Eva Žáčková se zapojily
do této veřejné sbírky, kterou každoročně pořádá Liga proti rakovině. Jejím symbolem je žlutý kvítek měsíčku lékařského.
Dobrovolníci jej nabízí po městech a vesnicích po celé České republice.
Redakce

Otevřeno
v pondělí, úterý
a ve středu
od 8 do 17 hod.,
ve čtvrtek a v pátek
od 9 do 14 hod.
www
.soapraha.cz/pribram
www.soapraha.cz/pribram

BŘEZNICKÉ NOVINY

4

6/2007

HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY

Č E RV E N

6. červen – O svatém Norbertu chladno
jde k čertu.
8. červen – Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechá, a se kam chce
zlije.
15. červen – Pohoda od Víta do Jana pro obilí je vyhraná.
21. červen – Na sv. Aloise, poseč louku,
neboj se!
24. červen – Prší-li na Jana Křtitele,
pršívá tři dny celé, je-li bez deště, bude
pěkně ještě.
24. červen – Nekuká-li kukačka před
svatým Janem, bude neúrodný rok.
25. červen – Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
29. červen – Je-li od Petra do Vavřince
parno, bývá v zimě dlouho studeno.
29. červen – Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
Jak červen teplem září, takový bude
i měsíc září.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.

1. 6. 1931

zemřel ve Volyni JUDr. E. Morávek, který počátkem našeho století organizoval a řídil březnickou filharmonii

6. 6. 1905
11. 6. 1905
12. 6. 1927

koncert virtuosa na housle Rudolfa Václavů

13. 6. 1903

zahájeny oslavy 100letého trvání Střelecké společnosti a 40leté
výročí ustavení „Spolku pro střelbu a zábavu“

15. 6. 1913

Sbor dobrovolných hasičů pořádal koncert v restauraci „Městský
pivovar“

16. 6. 1904
17. 6. 1925

otevřena zastávka ČSD v Dobré Vodě

22. 6. 1928
27. 6. 1941

pořádán výlet Sokolské župy na Třemšín
nákladem Městské spořitelny a Okrašlovacího spolku byly postaveny před radnicí meteorologické sloupky s orientačními nápisy

okresní správní komise provedla kolaudaci dlažby silnice
k nádraží
byla otevřena ministrem obchodu ing. Ladislavem Novákem zdařilá březnická výstava
silný liják a velká větrná smrš. Drahenický rybník se protrhl. Kolem Březnice, Mirotic a Čimelic velké záplavy.

Čerpáno: Březnický kulturní přehled – Ludvík Fürst.
Připravila Štěpánka Novotná

Zpracovaly Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

JMÉNA A CO MOŽNÁ O NICH NEVÍTE

VZPOMÍNKY

Lidská jména jsou zřejmě tak stará jako lidstvo samo. Lidé se potřebovali navzájem
nějak oslovovat a oslovený samozřejmě musel na zavolání slyšet. Jméno si každý nese
s sebou celým životem. Některá jména jsou oblíbená, jiná méně a také podléhají módě.
V červnu slaví své jmeniny například:

165. výročí narození
Arnošty Kopecké

Medard – 8. června
Je jméno patrně germánského původu,
vzniklé ze staroněmeckého Mahtahard.
Můžeme ho vyložit jako mocný, schopný,
tvrdý.
Svatý Medard se narodil kolem roku 457
v Salency ve Francii, ve šlechtické rodině. Již v dětství měl dobré srdce, když
své krásné šaty daroval slepému žebrákovi. Stal se knězem a v roce 530 byl
zvolen biskupem ve Vermandu, odkud
s obav před nájezdníky přesídlil do Noynu severovýchodně od Paříže. Je patronem vinařů a sedláků. U nás je spojován
především s pranostikou Medardova
kápě, čtyřicet dní kape.
Antonie – 12. června
Je ženskou verzí jména Antonín. Doma
se jim říká Tonička, Tonka či Tonča.
Antonín – 13. června
Toto jméno odvozujeme ze jména římského aristokratického rodu Antoniů,
které vychází z latinské předpony ante,
tedy před. Původní význam je přední
nebo také vynikající. Domácká podoba
jména Antonín je Tonda, Toník, v angličtině potom Tonny. Ma arskou verzí tohoto jména je Antal.
Jan – 24. června
Toto jméno vzniklo z hebrejského Jochánán. Znamená to bůh je milostivý, případně bohem daný nebo milostivý dar
boží. Z německé podoby Johanes se odvozuje české jméno Hanuš, z německé do-

mácké podoby Hans zase pochází český
Honza. Anglická podoba tohoto jména je
John, hovorová pak Jack. Francouzky je
to Jean, španělsky Juan, italsky Giovanni, norsky a dánsky Jens, ma arsky János a skotsky Ian.
Protože jméno Jan má povícero světců,
mohou Janové slavit svůj svátek častěji
než jiní. 24. června je ve znamení Jana
Křtitele. Byl to předchůdce Páně, který
pokřtil Ježíše Krista.

Petr a Pavel – 29. června
Petr je jméno řeckého původu odvozené
od slova petros, což je překlad arameiského képhá, tedy skála, skálopevný.
Do našich zemí se toto jméno dostalo
nejprve ve své zlatinizované podobě Petrus. Francouzská podoba toho jména je
Pierre, italská Pitro, španělská a portugalská Pedro a skotská Peadair.
Pavel je jméno latinského původu odvozené od slova paulus. Znamená to malý,
přeneseně pak skromný či nepatrný. Dříve se u nás objevovala i podoba Pavlín,
Pavlův, což vycházelo z latinského Paulinus, tedy náležející Pavlovi. Německá,
anglická a francouzská podoba jména je
Paul, italská Paolo, španělská Pablo
a ma arská Pál.
Apoštolové Petr a Pavel jsou považováni
za zakladatele křesanského náboženství.
Připravily Kateřina Štěrbová
Martina Brettlová

V červnu vzpomeneme 165. výročí narození lidové umělkyně
Arnošty Kopecké. Narodila se
1. 6. 1842 v Miroticích. Byla
vnučkou známého loutkáře Matěje Kopeckého.
Loutkové divaFoto Městská knihovna dlo začala hrát
v 15 letech. Stala se pokračovatelkou slavné rodiny
a byla poslední principálkou loutek Matěje Kopeckého. Dvakrát se provdala, ale
nechala si své příjmení. V Březnici bydlela na Dolních Valech v čísle 199. Celý
svůj život zasvětila skromnému umění.
Zemřela 16. 5. 1914 v Březnici a je pochována na místním hřbitově. Dne 30. 6.
1928 byl na jejím hrobě odhalen nový
kovový kříž s jejím portrétem od Adolfa
Kašpara, který nahradil původní dřevěný.

175. výročí narození
Jana Muziky
Letos 21. června si připomeneme 175. výročí narození projektanta a stavitele
železnic Jana Muziky. Podle jeho projektu byla postavena železniční tra ze Zdic
do Protivína, která je v provozu již 132 let.
Připravily pracovnice
Městské knihovny a Infocentra
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK V BŘEZNICI
Jaro a léto – čas, kdy se nejvíce věnujeme našim zahrádkám.
I okna našich příbytků rozkvetou
a všichni se snažíme, aby květinová výzdoba byla co nejhezčí. Procházka parkem
je příjemnou relaxací, při které obdivujeme nejen rozkvetlé rododendrony, ale
i ostatní květenu a staré vzrostlé stromy.
Dříve, na konci 19. století a v první
polovině minulého století, se o městskou
zeleň staral „Okrašlovací spolek v Březnici“. Byl založen v roce 1882 c. k. okresním soudcem panem Kostkou. Spolku
záleželo na celkovém dojmu města, nelíbily se mu oprýskané domy, špinavé okenice, zaprášené a neupravené výkladní
skříně, znečištěné ulice a cesty. Všichni
dbali na to, aby každý, kdo Březnici navštíví, odjížděl s dobrým dojmem a rád
se do našeho města vracel. Spolek pečoval nejen o městskou zeleň, ale také založil městský park (park u stadionu),
který nesl název Palackého sady. Na popud spolku se započalo i s květinovou
výzdobou. V dubnovém čísle Věstníku
městské spořitelny z roku 1910 jsou uvedeny nejhezčí „květinové dekorace“, patřily panu Tillemu z hotelu Na Zelené,
dále to byly domy pana Lederera, Bierhanzla, paní Podstatné i pana Konečného. Ze zahrádek se nejvíce líbila zahrádka pana drogisty Číhala. Každoročně se
vysazovaly stromky, keře i jiné okrasné
dřeviny. V období 1. světové války nenacházíme o činnosti Okrašlovacího spolku
mnoho zpráv. V roce 1917 mimo jiné nabádají členové spolku obyvatele, aby si
městské zeleně vážili a nedopouštěli se
poškozování a krádeží stromů. V roce
1921 po několikaleté válečné a poválečné přestávce rozvíjí Okrašlovací spolek
svoji činnost. Okolní lesní správy věnovaly spolku sazenice stromků a okrasných
keřů, které byly vysázeny v městském

parku a v okolí Březnice. 8. července
roku 1923 pořádal spolek v Dobré Vodě
Květinovou slavnost. Na podzim roku
1924 započaly přípravné práce k osázení
vrchu Stráže. Na jaře 1925 zahajuje vysazování stromků a keřů i na Vinici.
V tomto roce byl předsedou spolku Jan
Zeman, rada zem. soudu, místopředsedou byl František Konečný, jednatelkou
Anna Jezberová a pokladníkem byl Jaroslav Žák. V dalších letech se pokračuje se
zalesňováním Stráže (viz. článek MUDr.
Jiřího Berana v minulém čísle BN)
a s dalšími úpravami městského parku.
V roce 1926 podal Okrašlovací spolek
návrh, aby se místo stávající vážní budky
na náměstí postavil nový „architektonicky provedený“ kiosek. Na návrh spolku
byla zřízena i Městská plovárna, ta však
byla slavnostně otevřena až v roce 1933.
Roku 1927 vysázel spolek 3 500 sazenic
jehličnatých stromů a 60 kusů ostatních
stromů a keřů. Na náměstí byly u meteorologických sloupků vysázeny nové hlohy a k radnici byly umístěny 4 nové lavičky. Na valné hromadě v roce 1931 byl
zvolen nový předseda spolku, stal se jím
pan Matěj Kuthan. V témže roce vysadil
spolek stromky na náměstí, pokračoval
s pracemi na Stráži a na Vinici a začal se
rozšiřovat „Balkán“. Ve Věstníku městské spořitelny z roku 1933 se z činnosti
Okrašlovacího spolku uvádí: v městském
parku byly upraveny pěšiny, ostříhány
keře a vysazeny další nové stromy, na
rozcestí silnic na Blatnou při hudčické
silnici byl upraven malý parčík s 5 lavičkami, na Stráži byly dosazeny sazenice
černé borovice, dále lípy, jasany a buky,
u silnice k nádraží byly vysazeny keře
a jilmy. Na náměstí kolem sloupků byly
zvětšeny, okopány a vyplety zahrádky.
Na „Balkáně“ byla zřízena pěšina od lávky směrem nahoru, osazeno bylo i zábra-

Foto Arnošt Fürst

dlí a lavička. V těchto dobách vyvíjel spolek bohatou činnost, a to hlavně zásluhou
jednatele pana Dvořáka a nadlesního pana
Kulovaného. Zpráv o činnosti Okrašlovacího spolku postupně ubývá. V roce 1938,
k 20. výročí trvání československé samostatnosti, se započalo v jižních Čechách se
zakládáním ovocných sadů. I Březnice uctila toto výročí založením Hodžova ovocného
sadu. U cesty do Chrástu bylo vysazeno 200
třešňových stromků. V následujících letech
se spolek stará o další vysazování stromů,
o celkový vzhled města a dbá o to, aby
nejbližší okolí, jako Stráž, Vinice a Drahýšov, bylo snadno přístupné a mělo upravené cesty. V roce 1940 přestává Věstník
městské spořitelny vycházet. Ve sborníku
pro kulturní a hospodářské otázky Březnicka Bozeňsko vychází informace
o Okrašlovacím spolku jen sporadicky.
K jakému datu ukončil spolek svoji činnost se mi, bohužel, nepodařilo zjistit.
Březnice v době mezi světovými válkami dosáhla asi největšího kulturního rozkvětu. Občanům na městě záleželo, dbali
o jeho dobrou prezentaci a byli na Březnici patřičně pyšní. I v současné době vznikají nové okrašlovací a zkrášlovací spolky,
zejména v menších obcích. Jejich činnost
je téměř totožná a jedno mají společné –
není jim jejich domov lhostejný.
Č e r p á n o : Věstníky městské spořitelny
a Bozeňsko
Zpracovala Petra Bartoníčková

BŘEZNICE A OKOLÍ V SOUČASNÉ LITERATUŘE
Zatímco obraz Březnice na internetu sotva by mohl výrazněji zvýšit turistický zájem
o naše město, pak kupodivu některé současné literární prameny by tohoto cíle hladce
mohly dosáhnout. Nejedná se přitom o žádná vědeckovýzkumná díla, která by zaujala
jen nejužší okruh odborné veřejnosti, ale
právě naopak. Jedná se v prvním případě o
beletrii, jejíž autor má poměrně značný čtenářský ohlas a ač není rodákem březnickým, o našem kraji velice hezky píše.
Tímto autorem je Václav Větvička, který
ve své knize Moje růžová dobrá jitra (vydalo
nakladatelství Jan Vašut, s. r. o., v roce
2006, ISBN 978-80-7236-529-6), věnuje Bozeňsku celou jednu kapitolu (str. 96 – 116):
„Bozeňské meziříčí aneb Mirovice, Mirotice,
Blatná – to jsou tři městečka špatná.“ Autor je zasvěceným znalcem historie i přírody
a v neposlední řadě i mistrem pera. Cituji
2 řádky: „Bozeňsko je kraj, který mi připadá jako míšenec Českomoravské vrchoviny
a Třeboňska. Zvlněná krajina s kopečky
a kde je to jen trochu možné, rybník.“ Po-

kud jde o jméno Bozeň, pak se lze podle
V. Větvičky domnívat, že mohlo označovat,
že se jednalo o území ve vlastnictví osoby,
která se mohla jmenovat Boh, Bohata nebo
Božek. Kraj se mohl jmenovat také podle
říčky Božes či Bozes (dnes Vlčavy či Skalice). Tato kapitola je jednou z ranních Větvičkových promluv na stanici Praha Českého rozhlasu 2 a na rozhlasových vlnách zazněla 17. dubna 2005 v pořadu Dobré jitro.
V. Větvička doprovází své knihy vlastními
ilustracemi. RNDr. Václav Větvička je v posledních letech znám též jako ředitel Botanické zahrady University Karlovy v Praze.
Jako druhou knihu, v níž se o Březnici a
okolí píše, bych chtěl zmínit svazek č. 3
řady Čechy, Morava a Slezsko esoterické,
průvodce skrytými dějinami země. Střední
Čechy II, jehož autoři jsou Václav Vokolek a
Jiří Kuchař. Vydalo nakladatelství Eminent
2005, Praha, ISBN 80-7281-176-2. Kapitola
Březnicko je na str. 123 – 143 a zahrnuje
také Dobrou Vodu, Stražiště, Hrochův hrádek a Bubovice. Koho neodradí slovo esote-

rické v názvu knížky, nalezne v knížce mnoho věcných informací z historie napsaných
čtivě spolu s krásnými barevnými fotografiemi na kvalitním papíře. Esoterické znamená skrytý, vnitřní, tajný. Autoři tím
chtějí říci, že se pokoušejí nejen o pouhý
popis míst, který lze najít v běžné turistické
příručce, ale usilují o vystižení hlubších
souvislostí a tzv. genia loci, tedy atmosféry
či „ducha“ jednotlivých míst a kraje. Krátce
cituji, abych přiblížil způsob, jímž autoři
svůj záměr vytvářejí, pasáž, která se týká
hřbitovního kostela sv. Rocha: „V architektuře kostela, v jehož půdorysu se tajemně
prolíná kružnice se čtvercem, je již patná
radikalizace stavebních hmot, která tak
proslavila český vrcholný barok.“
Myslím, že četba obou knih nejenže místní poučí, rodáky a přátele města potěší, ale
nepochybně také vzbudí u zvídavé veřejnosti zájem o návštěvu našeho města. Všem
třem autorům obou uvedených knížek patří
vřelý dík.
MUDr. Jiří Beran
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Projektové vyučování na ZŠ – PROJEKT JARO (16. 4. – 20. 4. 2007) • DEN ZEMĚ
Již po několik let se uplatňuje na obou stupních naší školy na počátku jara moderní forma výuky – projektová metoda. Jde o vyučovací proces založený na řešení teoretických a praktických problémů
na základě aktivní činnosti žáků. Děti pracují na učitelem zadaném
problému po delší časový úsek. Při přípravě i vlastní realizaci využívají dostupné materiály, poznatky, vědomosti a dovednosti z různých
vyučovacích předmětů, získávají informace z literatury, časopisů, internetu, od učitelů i odborníků. Učí se pracovat ve skupině, spolupracovat mezi sebou, ale také pracovat samostatně na přiděleném úkolu
(např. pracovní listy), sdělovat si své nápady, diskutovat, vybírat
správná řešení, vyhledat a kriticky přečíst informace (např. z internetu), aplikovat je, uplatňovat různou formou vlastní tvořivost, prezentovat své výsledky, hodnotit práci svou i kamarádů. Projekt sám
je realizací řešení problémů za využití souboru aktivních metod a činností všech zúčastněných. Dovedností, které si žáci osvojují, je mnoho, a proto je tato metoda výuky velmi náročná. Projektové vyučování si neklade za cíl odstranit běžnou výuku, ale je jejím doplňkem,
který pomáhá překonávat izolovanost a roztříštěnost vědění, jeho
odtrženost od životní praxe, strnulost a odcizenost školní práce od
zájmů a otázek z běžného života, odpovídá naplnění cílů RVP.
A co všechno naši žáci během projektu dělali? Navštívili například Agropodnik Bubovice – seznámili se s některými domácími zvířaty, Martinice – chov koní, Hornické muzeum v Příbrami, Pohádkový dům malířky E. Klimtové v Pičíně, Národní muzeum v Praze,
Botanickou zahradu a ZOO Praha, ZOO Plzeň, historické památky
hlavního města – Pražský hrad, ČOV Březnice, MěÚ Březnice. Region i město poznávali během mnoha vycházek. Do afrického Kamerunu se přenesli při prezentaci fotografií a zajímavém vyprávění
z cesty, které si pro ně připravil p. ředitel V. Sedláček. Velmi poučná
byla také přednáška spojená s besedou na téma Prevence proti úrazům. Paní M. Horňáková z Občanského sdružení pro vzdělání, sport
a odstranění bariér postižených vyprávěla o tom, jak se člověk může
stát vozíčkářem nebo tělesně postiženým, jak máme komunikovat
s takovými lidmi a jak jim nabídnout pomoc. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet i pohyb na invalidním vozíku.

Deváté třídy vypracovaly Ekomapu Březnice – sledovaly budoucí
rozvoj města studiem územního plánu, zeleň ve městě, čistotu města a okolí – skládku tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu –
kontejnery, čistotu vody a ovzduší, podniky, služby, kulturní instituce, historické památky. K tématu zpracovaly krátkou anketu pro
občany města.
Své poznatky žáci zpracovali například výtvarnými pracemi, literárními články, pracovními listy, formou nástěnek a počítačových
prezentací s fotodokumentací.
Žákyně Z. Blahnová ze čtvrté třídy popsala dojmy z projektové
výuky takto:
Zimní bundy a čepice jsme odložili, ráno nás budí zpěv ptáků a na
obloze se stále více objevuje sluníčko. Začalo jaro! Každým rokem
na naší škole probíhá jarní týden – Projekt Jaro. My, čtvráci, jsme
do přírody vyrazili už o velikonočních prázdninách. Nasbírali jsme
si různé rostliny, vylisovali je a vložili do herbáře. V jarním týdnu
jsme si s paní učitelkou povídali o přírodě, na internetu vyhledávali
zajímavosti o rostlinkách, které jsme měli v herbáři. Někteří z nás
navštívili školní knihovnu, kde si také vyhledávali zajímavosti
o přírodě.
Znalosti o přírodě jsme už měli, a tak nás čekala vycházka do blízkého okolí. Navštívili jsme nedalekou vesničku Martinice. Zde jsme
si prohlédli stáje a povídali o koních. Všichni jsme se na koně moc
těšili, nesli jsme jim v batůžku mrkev a jablíčka. To jsme však ještě
nevěděli, jaké nás čeká překvapení. Mohli jsme se na koních svézt.
To bylo prima! Počasí bylo také fajn, procházku jsme si moc užili.
Další den nás ještě čekal výlet do Prahy. Moc jsme se na něj těšili.
Navštívili jsme botanickou zahradu, Pražský hrad, Chrám sv. Víta,
prohlédli jsme si Vladislavský sál. Nerudovou ulicí jsme pak sešli na
Karlův most. Na Vltavě pluly lo ky a také jsme viděli parník. Mně
se nejvíce líbilo v botanické zahradě. Krásná byla japonská zahrada,
kterou protéká potůček. Prohlédli jsme si také skleník Fata Morgana. Tady to bylo také moc fajn. Krásné rostliny, ale moc krásní byli
motýli, kterých zde bylo mnoho druhů.
Letošní Projekt Jaro se nám opravdu vydařil.

Odpovědi podle četností

Odpovědi v procentech

Víte, čím je významný 22. duben?
Třídíte doma odpady?
Jste spokojen s vyvážením komunálního odpadu a čistotou města?
Jste obtěžován hlukem?
Je v Březnici dostatek
odpočinkových zelených ploch?
Kupujete na pití převážně balenou
vodu?
Setkáváte se s volně pobíhajícími
zvířaty a vadí Vám to?
Vytápíte svůj byt (dům) s použitím
pevných paliv (uhlí)?
Víte o nějaké černé skládce v okolí?
Třídíte nebezpečný odpad?
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*) otázka bez odpovědi či jiná odpově

Víte, čím je významný 22. duben? 24,5
Třídíte doma odpady?
90,6
Jste spokojen s vyvážením komunálního odpadu a čistotou města? 47,2
Jste obtěžován hlukem?
32,1
Je v Březnici dostatek odpočinkových zelených ploch?
45,3
Kupujete na pití převážně balenou
vodu?
32,1
Setkáváte se s volně pobíhajícími
zvířaty a vadí Vám to?
49,1
Vytápíte svůj byt (dům) s použitím
pevných paliv (uhlí)?
41,5
Víte o nějaké černé skládce v okolí? 37,7
Třídíte nebezpečný odpad?
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9,4

-

28,3
49,1
13,2

30,2
13,2
13,2

*) otázka bez odpovědi či jiná odpově

HORSKÁ KVILDA 2007 - CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD
Ve dnech 4. 5. – 8. 5. 2007 se uskutečnil tradiční cykloturistický
zájezd na Horskou Kvildu, jehož součástí jsou ukázky činnosti outdoorového kroužku (slaňování, střelba z luku, přelanění toku)
a míčové hry. Zájemci se musí na cyklovýlet řádně připravit – mít
vhodné oblečení, výstroj a kolo. A takto vzpomínají na zájezd účastníci z deváté třídy:
Ráno 4. 5. jsme si museli přivstat, protože se nakládala kola před
školou. Pak jsme měli běžnou výuku, protože jsme odjížděli až v 16 hodin. Po příjezdu jsme se všichni ubytovali. V podvečer nás Vítek
Štětina poučil o bezpečnosti a všichni jsme se těšili na další den.
To jsme ještě netušili, že celý zájezd bude pršet. Přesto jsme každý
den vyjížděli na kolech. První den jsme vyrazili na Bučinu a dále
podle naplánované trasy. Samozřejmě hned po výjezdu nás potkal

ten největší déš a vítr, který nás provázel po celý pobyt. Čas po příjezdu z tras jsme trávili hraním míčových her – softbal, volejbal
a fotbal nebo jsme si zkoušeli střelbu z luku. Na večeři jsme chodili
do místní restaurace, která byla nedaleko naší chaty. Po setmění se
konaly turnaje ve stolním tenise a kartách. Nejvíce jsme si vyjíž ky
užili předposlední den, kdy nám dospělí zpestřili trasu přelaňováním
přes řeku Vydru. Roman Placák a Jirka Veltruský zakončili přelaňování malým pádem do řeky. Jako každoročně se Kvilda zakončila
legrací – házením holek do potoka. Ještě musíme podotknout, že
trasy zvládly i mladší ročníky, protože jsme se rozdělili na dvě skupiny – pomalejší a rychlejší.
Všichni jsme odjížděli spokojeni a rádi si vše zopakujeme příští
rok.
Mgr. M. Jelínková
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ŠKOLNÍ A TURISTICKÝ VÝLET
DO ČESKÉHO RÁJE
S koncem školního roku přichází čas školních výletů.
V letošním roce nám paní učitelka přichystala velké překvapení. Všichni jsme vykřikli radostí, když nám řekla, že nás čeká
třídenní výlet do Českého ráje. Moc jsme se těšili!
5. května, v den odjezdu, jsme nemohli ani dospat. Sbalené
tašky a batohy jsme sotva dotáhli k autobusu. Ještě že nám
pomohli rodiče. Bágly jsme naložili do autobusu, zamávali rodičům a hurá do Prachovských skal. Náladu nám nezkazilo ani
počasí. Vytrvale totiž pršelo. Cesta rychle ubíhala, projeli jsme
Prahou a pokračovali dál do Českého ráje. Nakonec se i počasí
umoudřilo. Když jsme dorazili do Prachova, mezi mraky na nás
vykukovalo sluníčko. Ubytovali jsme se v krásné chatě uprostřed Prachovských skal.
Vydatně jsme se posilnili dobrou svačinou od maminek a vyrazili na první vycházku. Výstupy na vyhlídky nás trochu
zmohly, ale pohled do krajiny byl úžasný. Mně se nejvíce líbilo
na Hakenově vyhlídce.
V neděli jsme vyrazili na celodenní výlet. Ráno jsme odjeli
autobusem na skalní hrad Valdštejn. Hrad jsme si prohlédli
a pokračovali pěšky na zámek Hrubá skála a dále na hrad Trosky. Trosky jsou zřícenina gotického hradu, tvoří ji dvě věže.
Vyšší se jmenuje Panna a nižší Baba. Výstup na věž Panna byl
náročný, třásla se nám kolena, ale pohled do Českého ráje byl
krásný. Z výšky se nám zdálo všechno malinké. Domy byly jako
kostičky, pole jako malé obdélníky a rybníky jako kapky vody.
A jak daleko jsme viděli! Pod zříceninou na nás čekal autobus
a odvezl nás na chatu.
Poslední den byl pro mě nejhezčí. Navštívili jsme Muzeum
medvídků a panenek v Troskovicíh. To byla krása! Takové
množství panenek a medvídků ještě nikdo z nás neviděl. Bylo
tam také miminko, které vypadalo jako živé. Dokonce leželo
v inkubátoru.
Nejvíce si mi líbila sněhová královna. Měla nádherné šaty.
Cestou domů jsme se zastavili v Jičíně, kde nás čekalo koupání v krytém bazénu. Unaveni, ale plni dojmů jsme se vraceli
domů.
Výlet se nám všem velice líbil. Viděli jsme místa, o kterých
jsme se učili při hodině vlastivědy. Doufám, že jsme moc nezlobili naše p. učitelky, kterým bych chtěla moc a moc poděkovat.

Na výlet s námi jela a program pro nás připravila naše třídní
učitelka I. Ševrová, dále se o nás starala p. učitelka L. Duková
a p. E. Jirsáková. Bylo to prostě prima!
Zuzka Blahnová, 4.A ZŠ Březnice

ZŠ Březnice a SRPŠ při ZŠ Březnice
Vás srdečně zvou

ve čtvrtek 28. června 2007
do Kulturního domu v Březnici na

prodejní výstavu prací žáků ZŠ
od 16.00 - 18.00

veřejné vystoupení DĚTI DĚTEM
od 18.00 hod.

ČARODĚJNICKÉ
ODPOLEDNE
VE 2. MŠ BŘEZNICE
Dne 26. dubna jsme
se sešli na zahradě
naší školky, kde naše
děti společně s paní
učitelkami tancovaly,
vařily lektvar, upálily čarodějnici
a poté jsme si všichni na ohni opékali uzeninu. Je potěšující, že rodiče
přišli v tak hojném počtu a že připravili svým dětem krásné masky.
Možná, že příští rok přijde i některý z rodičů v masce čarodějnice nebo
čaroděje... :-)
Petra Ottová
za SRPŠ při 2. MŠ Březnice
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NOVINKY Z MC PAMPELIŠKA
❖

NEBOJTE SE POČÍTAČE

V našem centru je umožněno bezplatné
vzdělávání a získávání informací z oblasti
informačních technologií /ICT/, pracovních
příležitostí a podnikání pro matky i otce
s malými dětmi a ženy v předdůchodovém
věku. Vzdělávací kurzy jsou součástí projektu „Společnost přátelská rodině“, na
němž se podílejí Sí mateřských center v ČR
a obecně prospěšná společnost Gender Studies o. p. s. a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním
rozpočtem České republiky.
Cílem uvedeného projektu je zvýšit zaměstnatelnost a kvalifikaci ohrožených cílových skupin na trhu práce.
Semináře probíhají ve třech modulech:
pro začátečníky, pokročilé a informační, komunikační technologie v podnikání.
Místem konání se stala počítačová učebna
základní školy v Milíně s počítačovým technikem J. Pižlem. Odborné školení poskytují
lektorky J. Poláková, K. Fialová, L. Sokačová, které jsou odbornicemi v dané oblasti.
Každý účastník kurzu získá speciální vzdělávací skripta + přiložené CD „Nebojte se počítače...“ a na závěr certifikát o absolvování
daného kurzu. Důležitou součástí kurzu je
také možnost hlídání dětí, které poskytujeme
rodičům v naší herně. Přípravu a realizaci
programu pro děti zajistily paní I. Hohlová
a studentka pedagogické fakulty P. Hohlová.
Obě byly příjemné a děti nadmíru spokojené.
Zájem o nabízené kurzy předčil očekávání.
Bohužel uspokojit všechny zájemce nebylo
možné, počet míst je limitován danými osnovami. Proto je to výzva pořádat další semináře.
Poděkování patří všem zúčastněným, kteří
měli trpělivost s organizací a podmínkami
semináře. Více informací můžete získat
www.jaknaIT.cz, www.materskacentra.cz,
www.materskacentra.cz/breznice
koordinátorka projektu za MC: Jaroslava
Převrátilová

Očima účastníka kurzu
Pampeliška si nejen hraje, ale i učí!
Jsem již 13 let na mateřské dovolené,
a proto jsem uvítala nabídku počítačového
kurzu pořádaného MC Pampeliška Březnice.
S počítačem jsem se potkávala jen při zpracování účetnictví ve speciálním programu,
ostatní počítačové programy mi unikaly.
V kurzu jsem získala základní dovednosti
při obsluze počítače a naučila jsem se pracovat v programu Microsoft Word a na internetu. Počáteční obavy, jak vše zvládnu,
ihned rozptýlila příjemná paní lektorka.
Výuku v rozsahu celkem 8 hodin jsem
využila nejen já, ale i ostatní účastníci.
Myslím, že každý si z kurzu odnášel to, co
zrovna potřeboval, žádný dotaz nezůstal bez
odpovědi. Protože zúčastnit se mohly nejen
maminky z MC Pampeliška Březnice, setkaly se zde ženy z širokého okolí, které chtějí
zlepšit své možnosti při získání pracovního
uplatnění po mateřské dovolené.
V dalších pokračováních tohoto kurzu
máme možnost naučit se práci s digitální
fotografií či založit vlastní internetový obchod. V budoucnu se budeme snažit získat
ještě další možnosti vzdělávání, protože zájem nejen maminek na MD byl veliký.
Jarmila Korecká

Udělení certifikátu Společnost
přátelská rodině

❖

Již v minulém vydání Březnických novin jsme vás informovali o tom, že se naše
MC připojilo k průběžné
kampani Sítě MC v ČR
„Společnost přátelská rodině“ a že hodlá v Březnici vytipovat a ocenit certifikátem podnik, firmu, společnost, instituci,
školu nebo školku, zařízení, která vytváří
a nabízí prostředí přátelské rodině.
Zopakujme tedy nejzákladnější hodnotící
kritéria: bezbariérové prostředí, rodinné
slevy, snaha o zachování zdravého životního prostředí, čisté a nekuřácké prostředí,
vstřícnost rodině atd.
Pomozte nám takové zařízení v Březnici
najít!
Návrhy očekáváme především z řad „uživatelů“ – tedy rodin, ale přihlásit se mohou
i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.
Jak to provést? Jednoduše vyplňte do
30. 6. 2007 formulář, který je k dispozici
bu v MC Pampeliška (vchod vedle lékárny) nebo na na www.materskacentra.cz/
breznice. Vyplněný odevzdejte v MC nebo
odešlete e-mailem na adresu mcpampeliska.breznice@seznam.cz
Došlé návrhy vyhodnotí porota, slavnostní
předání certifikátu proběhne v září na oslavě narozenin MC Pampeliška.
Předáním certifikátu vybranému zařízení
vyjádříme dík za to, že s podporou rodiny, nabídkou rodině příznivých služeb
v našem městě či okolí začal.
Zároveň ale také kampaní můžeme pobídnout ostatní, aby své služby v této oblasti zlepšili a zdokonalili.
❖
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Táta dneska frčí

Poslední zajímavou novinkou, o kterou bychom se
s vámi rádi podělili, je informace o Společné kampani Sítě mateřských center, o. s. a Ligy otevřených
mužů, o. s. nazvaná Táta
dneska frčí.
Hlavním cílem společné kampaně je podpořit otce, aby se více zapojili nejen do života mateřských center, ale i do života
svých rodin.
Ke kampani se připojilo 52 mateřských center v celé ČR. Pořádají např. různá sportovní utkání, výstavy obrázků či fotografií na
téma „táta“, besedy, vyjíž ky na koních
nebo kolech či vyrábějí dárečky pro tatínky.
I v našem MC jsme se rozhodli, že se ke
kampani připojíme a že pro tatínky a s tatínky uspořádáme KULIČKIÁDU.
Symbolicky jsme pro tuto akci vybrali datum 17. 6., kdy se v řadě zemí slaví Den
otců.
Takže tatínkové – oprašte své hliněnky,
skleněnky, duhovky či olověnky, vezměte své kluky, holky a maminky a přij te si zacvrnkat na hřiště u sokolovny.
Těšíme se na vás.
MC Pampeliška Březnice

Mateřské centrum

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

ČERVEN 2007
Pravidelné programy v červnu
HERNA pro rodiče a děti
denně od pondělí do pátku 9.00 –
12.00 hod.
• v úterý od 10 h. výtvarná dílna pro
nejmenší
• maňáskové divadélko
• v pátek od 10 h. zpívání, cvičení, tanečky
CVIČENÍ a povídání pro těhotné
s porodní asistentkou Janou
– info – 318 682 031 nebo 777 690 441
ANGLIČTINA pro děti – konverzace – každý čtvrtek od 14.00 hod.
ANGLIČTINA pro dospělé – mírně
pokročilé – každé úterý od 8.00 do 9.30 h.
DRAMATICKÝ KROUŽEK – středa
od 15.00 hod.

PAMPELIŠKOVÝ ČERVEN
pro celou rodinu
Projekt finančně podpořen OVV ČSSD Příbram

pondělí 4. 6. od 16.00 hod.
MINI MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ze salónu
SYKI v herně MC – móda pro ženy, i těhotné, program pro děti: hrátky s kostýmy,
(během akce můžete shlédnout) malé orientální vystoupení se závoji i bez, v choreografii Simony Fialové a v podání účastnic kurzu
břišních tanců MC
pátek 8. 6. a 22. 6. v 16.00 hod.
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – pravidelný program pro děti vede Štěpánka Č., tel.
724 295 275
sobota 9. 6. od 14.00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
s lektorkou Simonou pro středně pokročilé
úterý 12. 6. v 16.00 hod.
JÁ MÁM KONĚ VRANÝ KONĚ
– společná návštěva EQIUITANY Martinice,
na děti čeká jízda na koních pod profesionálním dohledem – doprava vlastní. Akce se
koná za laskavé podpory p. Bořka Bierhanzla.
čtvrtek 14. 6. v 15.30 hod.
– poj te s námi do SPORTCENTRA VITALITY BŘEZNICE – sraz před MC
neděle 17. 6. v 15.00 hod.
OSLAVA DNE OTCŮ – KULIČKIÁDA
hřiště u sokolovny – zábavné odpoledne nejen pro tatínky a jejich děti - cvrnkání kuliček a další tradiční i netradiční hry s kuličkami a o kuličky, na závěr společný piknik
a dobroty od maminek – tato akce je součástí kampaně TÁTA DNESKA FRČÍ Sítě
mateřských center v ČR o. s. a Ligy otevřených mužů o. s.
středa 27. 6. od 9.30 hod.
LETNÍ PIKNIK pro princátka a princezny (kostýmy vítány), dopoledne v zámeckém parku, posezení v trávě s občerstvením, hry pro děti, na závěr spanilá jízda
kočárem, sraz před zámkem.
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TOCHOVICKÁ ČERPACÍ STANICE
v novém kabátě

Vážení obyvatelé našeho regionu.
Dovolujeme si Vám oznámit, že byla znovu po rekonstrukci otevřena tochovická čerpací stanice. Novým majitelem a provozovatelem se stala firma KP Oil spol. s r. o.
Během únorové rekonstrukce byla kompletně vyčištěna a zkontrolována veškerá
technologie výdeje pohonných hmot. Samozřejmě byla rozšířena vlastní prodejna, kde
nyní najdete základní sortiment potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů,
drogerie a chemie a doplňků pro Vaše dvou nebo čtyřkolé miláčky či pracovní pomocníky. K samozřejmostem patří připojení čerpací stanice na on-line systém platebních
karet a karet CCS. Pro podnikatele, kteří myslí na své náklady nabízíme možnost plateb za certifikované pohonné hmoty a zboží, pomocí lokálních karet s odloženou dobou fakturace. Při stálém odběru i s možností slevy. Následovat budou akční slevy
a bonusy i pro ostatní zákazníky, kteří u nás mají například vždy vysavač zdarma.
V budoucnu dojde k výstavbě příjemného koutku s posezením a překvapením pro
nejmenší. Firma KP Oil má, ale i snahu o využití stávajících prostor a proto dojde
k otevření rychlo-servisu a pneuservisu. A nakonec v prostorách bývalé restaurace,
vznikne specializovaná prodejna motocyklů, čtyřkolek a motodoplňků.
Za všech okolností milá
obsluha
se na Vás těší

každý den v roce
od 6 do 21 hod.
na Vaší čerpací stanici
KP Oil v Tochovicích.
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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

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)

➩ odstraňuje celulitidu a tvaruje postavu

(možno doplnit o zábal)

Objednávky na adrese:

➩ zmenšuje bolesti hlavy (migrény)

MYO STUDIO

➩ urychluje vylučování odpadních látek
➩ doporučuje se po onkologických operacích

J. Kocíková
Drahenická 632, BŘEZNICE

➩ zlepšuje celkový zdravotní stav

Tel. 318 682 330, 602 274 618
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SPORTCENTRUM
Březnice
POŘÁDÁ PRO VÁS:
2. 6. 2007 ➩ Dětský den od 13 hod.,
al
otevření letní terasy r a j e J . V y h n
h
➩ Terasa - gril-párty od 19 hod.,
otevření letní terasy
S
OLDIE
30. 6.
➩ Tequila - gril-párty od 19 hod.
21. 7.

➩ Dvojboj manželských,
mileneckých dvojic - 14 hod. h n a l
J. Vy
badbinton, velejbal
hraje
➩ Backardi - gril-párty od 19 hod.

30. 7.

➩ Tenisový kemp pro děti a mládež
(30. 7. - 3. 8. 2007)

4. 8.

➩ Nohejbalový pouový turnaj
nal
(2. ročník)
J. Vyh
hraje
➩ Berentzen - gril-párty od 19 h.,

18. 8.

INFORMACE a REZERVACE ➩ tel. 318 543 329
Sportcentrum Vitality, Sadová ulice 746, 262 72 Březnice
Tel. 318 543 329 • E-mail: info@tenisova-skola.cz
www.tenisova-skola.cz

Společnost EXAKT spol. s r. o. v Příbrami,
zabývající se projektováním, programováním a komplexními
dodávkami řídících, regulačních a informačních systémů

p ř i j m e pracovníka pro oddělení projekce :
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QUELLE shop
v Březnici
o z n a m u j e svým zákazníkům
změnu otevírací doby od 1. 6. 2007
Po
zavřeno
Út – Pá
13.30 – 17.00
So
8.30 – 11.00
Objednávka zboží i na tel. 318 682 393.

ZBROJOVKA Březnice, a. s.
přijme

topiče na parní kotle 4. třídy
na pevná paliva
Nástup možný ihned.
Možnost zaškolení a zapracování.
Telefon. spojení: 318 682 223-225
Fax: 318 682 335

Firma

RUMPOLD-P s. r. o.

p ř i j m e řidiče skupiny C

Požadavky: SŠ nebo VŠ elektro slaboproud, znalost
AutoCAD, osvědčení v elektrotechnice dle § 10 vyhlášky
č.50/1978 Sb., řidičský průkaz sk. B, AJ výhodou.

pracoviště Chrást u Březnice

Nabízíme: zaměstnání v prosperující společnosti, další
vzdělávání a profesní růst,dobré platové podmínky dle
schopnosti uchazeče, nástup možný ihned.

Bližší informace na tel. 602 235 939
Ing. Bohuslav

Kontaktní spojení: exakt@exakt.pb.cz, +420 318 628 315

Nástup možný ihned.

PRODEJ JAHOD
MARTINIC E
Cena: 40,-Kè/kg
Objednávky na tel. 607 518 566
od 17 do 19 hod.

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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HOTEL
hledá
pro závod v Blatné,
francouzská divize

MĚSTSKÝ PIVOVAR
VÁS ZVE K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ
V NAŠÍ RESTAURACI.
OTEVŘENO
DENNĚ 10.00 – 23.00 hodin

Hotová jídla od 10 do 14 hod.,
po celý den minutková jídla,
chuovky a speciality k pivu.
Točený Gambrinus 10°,
točený ležák Kozel, Premium 11°
Možnost firemních a společenských oslav, svateb,
narozenin a křtin.
Začátkem června
opět začíná letní sezóna 2007,
kde se těšíme na krásné dny na letní terase
– klidné prostředí a hlavně mnoho zábavy
pro děti malé i velké.
K pobavení nechybí stolní tenis a stolní fotbal.

operátora seřizovače
pro obsluhu a seřizování automatických strojů
Kvalifikačním předpokladem je technické zaměření
kandidáta.
Po zaučení plat 15 tisíc Kč.

Dále přijmeme

operátorky do výroby
s dobrým zrakem a manuální zručností.
Nabízíme
– perspektivní zaměstnání ve stabilní a úspěšné společnosti
– závodní stravování
– příspěvek na dopravu do zaměstnání
– příspěvek na Vánoce a na dovolenou
– nadstandardní příplatky k platu
Vaši nabídku zašlete spolu s životopisem na adresu:
Vishay Electronic spol. s r. o., závod Blatná Sfernice
pí Králíková, Paštická 1096, 388 01 Blatná
nebo e-mailem: ladislava.kralikova@vishay.com
tel. kontakt: 383 455 638, 383 455 611

ALLIANZ pojiš ovna a.s.,

UZÁVĚRKA

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

BŘEZNICKÝCH NOVIN

Na Chmelnici 602

na měsíc ČERVENEC 2007

(150 m od autobusového nádraží, na konci parkoviště,
u rybníka – směr Plzeň, vpravo)

18. 6. 2007 ve 12 hod.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 P R O D Á M nebo P R O N A J M U garáž za Normou.
Cena dohodou. Tel: 721 402 264
 P R O D Á M garáž u Normy. Tel: 728 470 206
 P R O D Á M novou školní tašku. Tel: 774 039 716

PØIJMEME
barmany, barmanky

 70,- Kč ODMĚNY nabízím tomu, kdo přečte v Březnici nevidomému noviny, časopisy, knihu a podobně.
Telefon 602 124 563

do nové moderní provozovny

CINEMACAFEBAR
v Bøeznici
Kontakt

608 472 953

VZPOMÍNKA
Dne 13. června uplyne 1. smutný rok, kdy
nás opustil můj drahý manžel pan František
Pop .
Vzpomínají manželka, děti s rodinami,
vnoučata a pravnouček.

6/2007

POČAPLY

SDRUŽENÍ HASIČŮ
– POČAPLY
I přes dnešní uspěchanou dobu členové Sboru dobrovolných hasičů v Počaplech vyvíjí nadále aktivně svoji činnost
na soutěžích, brigádách, na vybavení
a údržbě techniky i budovy Hasičky.
Za podpory obecního úřadu se daří udržet sbor i požární techniku na provozní
úrovni.
V letošním roce bychom chtěli navázat na úspěšný rok 2006 v požárním
sportu a umístit se na lepších místech
než tomu bylo v loňském roce.
Chceme se zúčastňovat akcí pro děti
i dospělé s podporou ostatních sdružení
v obci.

23. června oslaví SDH Počaply
90. výročí založení. Chystá se bohatý
program a ukázka historické stříkačky.
Koňasová Hana

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PŘEHLÍDKA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
Ve čtvrtek 26. dubna 2007 se v příbramském divadle na velké scéně konalo
setkání všech základních uměleckých
škol celého okresu. Proto i naše ZUŠ vyslala mladé muzikanty, aby naši školu
reprezentovali. A nejen hudebníci.
Ve foyer se konala výstava prací žáků výtvarného oboru, kde samozřejmě měli
své práce i naši výtvarníci. V bohatém
programu, který si každá škola připravila, se představily všechny obory. Především hudební, ale i již zmíněný výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Naši
školu se vydali reprezentovat dva mladší
žáci, oba ze 2. ročníku. Václav Havelka
(akordeon) zahrál skladbu Espaňa od
Emanuela Chabriera a klavírista Adam
Závodský předvedl na velké scéně divadla Humoresku Ges dur od Antonína
Dvořáka a Polku C dur Ze studentského
života od Bedřicha Smetany. Oba za svá
vystoupení sklidili velký potlesk, stejně
jako klarinetové kvarteto starších žáků
naší ZUŠ, ve kterém se ve skladbě Smím

prosit? Oldřicha Kováře představili Ladislav Češka, Jakub Labuda, Lukáš Vejvoda a p. uč. Antonín Žalud, který zároveň s žáky číslo nacvičil. Na klavír je doprovodil p. řed. Přemysl Zíka. Všichni
žáci se na svá vystoupení poctivě připravovali a pěkně tak reprezentovali naši
školu v celém okresním měřítku. Poděkování patří také jejich pedagogům, kteří se na jejich výkonech svou pomocí významně podíleli – pí. uč. D. Sedláčkové,
p. uč. A. Pfeiferovi, p. uč. A. Žaludovi
a p. řed. P. Zíkovi.
Vyvrcholením těchto okresních přehlídek ZUŠ byla Krajská přehlídka základních uměleckých škol, která se konala od
pátku 11. 5. do neděle 13. 5. 2007 v Poděbradech. Tentokrát odjel naši školu reprezentovat flétnový soubor Capella
Flauta. Poděbradští celou akci perfektně
zorganizovali. Každé škole byly přiděleny dvě hostesky, které se o ni po celou
dobu staraly. Naše vystoupení se konalo
v sobotu 12. 5. od 10.00 hodin v kostele

Povýšení svatého Kříže. Kromě březnické ZUŠ se v tomto programu představilo
ještě dalších 10 uměleckých škol.
Vystoupení byla velmi pestrá, slyšeli
jsme trio fagotů, xylofon, kvartet lesních
rohů, klavír, housle, ale i zpěv. Dvouhodinový program utekl velmi rychle a po
něm byl pro všechny účinkující přichystán oběd. Odpoledne přehlídka pokračovala na různých místech – na kolonádě,
v divadle, na zámku a také v již zmíněném kostele. Pro děti bylo toto vystoupení velkým zážitkem, hlavně setkání
s takovým počtem muzikantů.
Naši školu reprezentovali členové
flétnového souboru: D. Sýkora, A. Bartáková, M. Hudečková, M. Berkovcová,
L. Hanzlíčková, pí. uč. K. Bláhová a kapelník p. uč. T. Bláha. Obě přehlídky se
velmi vydařily a naše škola se jistě zapsala hlouběji do mysli široké veřejnosti.
Za ZUŠ Březnice
Klára Bláhová

ZVEME VÁS NA
VELKÝ POPULÁRNÍ
KONCERT!

Srdečně zveme všechny čtenáře Březnických novin na

1. setkání heligónkářů,
které se koná v neděli 10. 6. 2007 od 14.00 hodin
v Uzeničkách u Blatné.
Vstupné 65 Kč
V místním kulturním domě se představí mnoho známých heligónkářů
z blízkého i vzdáleného okolí.
Tento festival je začleněn do projektu „Heligónkářská liga“.
Bližší informace naleznete na stránkách www.umuzikantu.cz

Březnický komorní orchestr a smíšený
pěvecký sbor připravily pro letošní červnový koncert program z populárních, stále oblíbených, skladeb. Začneme sice vážně první skladbou, ale pak už se rozezní
ohňostroj jiskřivých kompozic „velkého
populáru.“ V programu uslyšíte mimo
jiné Koncertní polku pro klarinet a orchestr Lehké prsty od A. Langra, sólo pro
fagot Starý bručoun Julia Fučíka, ale také
výběr z valčíků Johana Strausse a slavný
Radeckého pochod. Příjemným osvěžením
bude Pět veselých polek z Rokycanska
s vtipnými lidovými texty a svižnou hudbou Josefa Bartovského. Původně jsme
toto vystoupení zamýšleli jako promenádní koncert pod širým nebem (Rajská zahrada v Konventu, nebo nádvoří zámku
apod.), ale vzali jsme v úvahu nestálé
červnové počasí a také skutečnost, že promenádní koncerty se konají v odpoledních hodinách, kdy většina z Vás v tuto
roční dobu tráví své volné chvíle na zahrádkách. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro tradiční koncert v hudebním
salonku březnického zámku. Přesto
v budoucnu bychom rádi uskutečnili „čistokrevný“ promenádní koncert. Budeme
vděčni za každý podnět, nápad, námět
a radu, kterou nám můžete sdělit prostřednictvím kteréhokoliv člena pěveckého sboru nebo orchestru. Chceme hrát pro
radost sobě i Vám.
Už te se těšíme na setkání s Vámi

9. června 2007 od 19 hodin
v hudebním salonku březnického zámku.
Ladislav Staněk
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ZPRÁVY OKRESNÍ KYNOLOGICKÉ RADY
Letošní rok jsme se rozhodli Vás více
informovat o dění v kynologickém světě
v našem kraji. Okresní rada sdružuje většinu kynologických klubů na našem okrese a některé kluby se zájmem o spolupráci i mimo okres. Jsou to kluby v Příbrami, Březnici, Rožmitále, Milíně, Sedlčanech, Hořovicích a Komárově. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná pomoc umožňuje jednotlivým klubům rozvíjet sportovní kynologii a překonávat obtížná období. Mnohaletou tradici má také soutěž
zaštítěná okresní radou, Meziklubová
kynologická liga. Do ligy jsou zařazeny
hlavní závody výše uvedených klubů, pořádaných v průběhu kalendářního roku
a s jejími výsledky bychom Vás chtěli
průběžně seznamovat. Ligová soutěž je
založena na bodovém hodnocení prvních
pěti míst v každé kategorii ligového závodu a závodníkům reprezentujícím jeden klub jsou body sčítány do soutěže
družstev. První závodem, jehož výsledky
se započítávají do MKL byl závod O pohár Štít Slivice v Milíně 28. dubna. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Průběžné pořadí družstev:
1. DCA Rožmitál pod Třemšínem
2.-3. ZKO Milín, ZKO Hořovice
4. ZKO Březnice
5. ZKO Sedlčany
6. ZKO Příbram

8
5
4
3
2

bodů
bodů
body
body
body

Za zvláštní pozornost stál výkon Jiřího
Špringla se psem Fox, který za ukázkově
provedenou stopu obdržel plný počet
100 bodů. Stejně tak velmi kvalitní výkon Lenky Novotné a psa Gerro v disciplíně obran, které plný počet bodů unikl
pouze o jeden. Poslušnost nejlépe před-

vedla Monika Šindelářová se svým Brittem, kterou rozhodčí ocenili 96 body.
Tyto a mnoho dalších zajímavých výkonů
dokazují, že lze sportovní kynologii dělat dobře a současně pro radost psovoda
i psa. Pořadatelům závodu patří poděkování za dobrou organizaci a vytvoření
příjemného prostředí. Dalšími závody
v pořadí jsou Podbrdský pohár v Komárově 26. května a závod O pohár firmy Dog
center Ajax v Rožmitále pod Třemšínem
a Volenicích 23. a 24. června.
Roman Šmatlák, jednatel OKR

Pořadí v kategorii ZM:
Jana Petrusová, Gila, ZKO Dobříš
Pavel Čížek, Akim, ZKO Hořovice
Alice Ladrová, Fifi, DCA Rožmitál p.Tř.
Miroslav Čípel, Kety, DCA Rožmitál p.Tř.
Radka Häuslerová, Orsa, ZKO Hořovice
Pořadí v kategorii ZVV1:
Petr Maršík, Fár, ZKO Milín
Markéta Pribelská, Agbar, ZKO Bělčice
Jiří Špringl, Fox, ZKO Chrustenice
Michaela Babíková, Ari, ZKO Příbram
Milan Chvojka, Xero, ZKO Dobříš
Pořadí v kategorii ZVV2:
Lenka Novotná, Gerro, DCA Rožmitál p.Tř.
Monika Šindelářová, Britt, ZKO Březnice
Radek Kubeček, Ricky, ZKO Sedlčany
Roman Šmatlák, Arés, DCA Rožmitál p.Tř.
Karel Petrovic, Čejný, DCA Rožmitál p.Tř.

Kategorie ZVV2, Monika Šindelářová, Britt, Lenka Novotná, Gerro, Radek Kubeček,
Ricky

NA SKATEPARKU PŘIBUDE VENKOVNÍ STŮL
NA STOLNÍ TENIS
Již po několika málo měsících fungování skateparku v Březnici se ukázalo, že
vznikl areál, který v hojné míře navštěvují nejen teenageři, ale i mladší děti
a jejich rodiče.
V současné době jsou zde umístěny
překážky pro skate, in-line a BMX kola
a streetballový koš. Několik rodičů
a dětí, dále příznivci a členové místních
občanských sdružení MC Pampeliška
Březnice a Bike club Brdy Březnice, se
rozhodli, že vlastní iniciativou přispějí
k dalším potřebným úpravám na tomto
prostranství a pomohou městu s jeho
„dotvořením“. Od slov nebylo daleko
k činům a tak na konto MC, které celou
aktivitu „zaštiuje“, začaly přicházet potřebné finanční prostředky:
2 000 korun věnovali pořadatelé Rockfestu Březnice, 1 000 korun Mateřské

centrum Pampeliška Březnice, 3 100 korun jsme získali při prvním exhibičním
vystoupení v tomto areálu ze sponzorských darů a 4 900 korun vynesla Březnici aktivita dvou skupinek koledníků
při Tříkrálové sbírce. Dopravu již objednaného pingpongového stolu přislíbila
zdarma zajistit příbramská firma. A tak
na skateparku v dohledné době přibude
nový prvek.Těšíme se z toho, že do nedávné doby nevyužité veřejné prostranství ožilo a že jsme se na tom mohli podílet k radosti své i ostatních příchozích.
Za všechny, kdo s realizací nápadu pomohli:
Dáša a Marek Nesvedovi
P.S: J e d n a m o u d r o s t z á v ě r e m :
„Právo kritizovat má ten, kdo má odvahu pomáhat.“
Abraham Lincoln

Jezdecký klub
v Březnici
pořádá

16. června 2007
na farmě Xaverov

JEZDECKÉ
ZÁVODY
10.00 - veřejný trénink
12.30 - zahájení jezdeckých závodů
Zajímavý program za účasti koní
ze středočeského,
jihočeského a západočeského kraje.
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DRAHENICE CUP 2007
Rok se s rokem sešel a v Drahenicíh už to zase pomalu začíná „vřít“.
Po roce se zde v sobotu 7. 7. 2007 od ranních hodin opět začnou sjíždět volejbalová a hlavně fotbalová družstva nejen
z celého kraje, ale dokonce i z Evropy. Letošním zpestřením by
měl být tým španělských legionářů, kteří přislíbili účast po
shlédnutí našich webových stránek www.labakan.cz!
Turnaje se zúčastní 10-12 mužstev, která budou rozdělena
do 2 skupin. Po odehrání základní části, kde se hraje systémem
„každý s každým“, bude následovat čtvrtfinále, do kterého
postoupí první čtyři týmy z každé skupiny. Poté semifinále
a o vítězi se rozhodne ve velkém podvečerním finále.
Mezi účastníky budou domácí Labakan Drahnenice F.C.,
účast přislíbil tým Buzic, který bude obhajovat loňské prvenství nebo třeba nevyzpytatelní mladíci ze Škvořetic.

O dobrou náladu se budou po celý den starat staří známí DJs
z Myštic, kteří nás budou bavit českými i světovými hity. Proběhne mnoho soutěží pro diváky a to i pro ty nejmenší.
Na místě bude dostatek dobrého jídla, pití a možná dojde i na
zmrzlinové pochoutky.
Po skončení sportovních klání a vyhlášení vítězů bude následovat tradiční večerní veselice, na kterou vás všechny zveme.
Návštěvníci se mohou těšit i na noční překvapení.
Na všechny hráče, trenéry, fanoušky i fanynky a v neposlední
řadě i na sluníčko se těší VAŠI LABAKANI!!!
T A K N E Z A P O M E Ň T E A 7. 7. 2007 v Drahenicích
naviděnou.
Labakan Drahenice F.C.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MO ČRS Březnice uspořádala již tradiční rybářské závody
a to 5. května pro dospělé rybáře na rybníku Hluboký v Dobré
Vodě a o den později, v neděli 6. května pro děti na Sázce
v Březnici. Bohužel, i když bylo více než měsíc před závody
krásné počasí, při sobotních závodech přesně v 6,30 se signálem Start začalo pršet. A stejně tak pršelo i v neděli při dětských závodech.
I přes tuto nepříjemnost však považujeme závody za velmi
podařené. Závodů pro dospělé se účastnilo 92 startujících, což
již dlouho nepamatujeme a přes již zmíněnou nepřízeň počasí
se jim i rybářsky zadařilo.
Své vítězství z předchozího roku zopakoval p. Jiří Benda,
který nachytal ryby v úctyhodné délce 833 cm. Získal tak 1 cenu
- krásné sportovní kolo v hodnotě téměř 4 tis. Kč. Na dalších
místech se umístil p. Václav Pek se 190 body a třetím byl p. Bohumil Fišer se 179 body. Závodů pro děti se účastnilo 20 startujících ve věku od 4 do 15 let, samozřejmě vždy v doprovodu dospělého. Také tady bylo dosaženo pozoruhodných výsledků. Vítězem se stal Marek Mrázek s 232 body, druhé místo obsadil
Jan Novotný se 199 body a na třetí příčce se umístil Stanislav
Podlešák se 171 bodem. Tito a dalších 5 v pořadí obdrželo hodnotné ceny. Drobné dárky však dostaly všechny startující děti.
V rámci dětských závodů bylo na dobrovolném vstupném vy-

bráno 1221 Kč, které tak jako každoročně, putovaly na humanitární účet „Kuře“. Pro dobrou náladu všech byla organizátory zvolena i „miss Bejby“. Pětiletá miss Veronika Malkovská
pak dostala živou cenu, která byla větší než ona - metrového
sumce.
Doufáme, že příští rok, až budeme pořádat již 18-tý ročník
závodů pro dospělé a 6-tý ročník závodů pro děti, bude k nám
Svatý Petr konečně příznivěji nakloněn a po mnoha letech nám
zařídí lepší počasí.
Viktor Rejzl – jednatel MO ČRS
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PROČ JSOU ROSTLINY BAREVNÉ?
Typická barva pro rostliny je bezesporu zelená. A právě na zeleném barvivu
uloženém v chloroplastech je založen jejich důmyslný způsob získávání potravy
ze slunce a vody.
První kvetoucí rostliny se na Zemi objevily přibližně před 80 miliony let. Listy
jsou zelené díky chloroplastům a květy
jsou barevné díky takzvaným chromoplastům. V nich jsou uložena červená a oranžová barviva – karotenoidy a žluté xantofyly. Purpurové, fialové a modré zbarvení
mají na svědomí anthokyany, barviva rozpuštěná v buněčné šávě. Jakou barvu vytvoří, je ovlivněno kyselostí této šávy –
v zásaditém prostředí dávají vznik červené, v kyselejším se zbarví modře.
Barevný odstín květin dotváří komplexy s různými kovy (př. hliník, železo).

Důležitým krokem rostlin je způsob
rozmnožování – opylení. Jsou bu rostliny samosprašné (např. ječmen). Většina
rostlin je však cizosprašná – k rozmnožování dochází mezi různými rostlinami.
Pyl může putovat od jedné rostliny ke
druhé několika způsoby. Nejjednodušší
způsob zvolily rostliny větrosnubné neboli anemofilní (všechny druhy travin).
Jejich pyl roznáší vítr na ostatní rostliny,
tudíž ho produkují velké množství. Květy těchto rostlin jsou nenápadné.
Většina rostlin zvolila k předání pylu
zvířecí říši, tudíž těmto rostlinám se
říká hmyzosnubné. K přenosu pylu je jistě nejvhodnější hmyz, ale pomáhají mu
i ptáci a savci. Opylovač získává z květů
potravu a zároveň část pylu přenáší na
jiné rostliny.
Velikou škálu
barevných květů
a vůní vytvářejí
rostliny právě
kvůli hmyzu. Ten
však vnímá barvy
jinak než lidé.
Např. včela registruje i paprsky
kratší vlnové délky (UV paprsky)
včetně ultrafialových, ale nevnímá
barvu zelenou
a červenou. Tyto
barvy zaznamenává jako nevýrazné
šedivé. Zelenou

barvou vidí např. pampelišku nebo štírovník.
Rostliny mohou své barvy – z pohledu
hmyzu – dokonce měnit. Např. nerozvité
květy vlaštovičníku neodrážejí UV paprsky, zatímco rozvinuté ano. Zrovna tak
nerozvité květy třezalky či jasmínu –
zřejmě proto, že teprve po rozvití vystaví slunci korunní plátky, které UV paprsky odrážejí. Středové kvítky květenství
starčeku zase hnědnou, zatímco okrajové
zůstávají žluté. Po této změně přestanou
opylovače přitahovat. Květy kaštanu
koňského se ze stejného důvodu po opylení mění ze žlutých na červenavé. Existují i rostlinní chameleoni, kteří mění
barvu květu v průběhu jediného dne
(např. plamenatka).
Barva květů však může samotné květy chránit. Zdá se, že zatímco výrazné,
zářivé barvy přitahují opylovače, na
strávníky, kteří mají zálusk na celý květ,
působí jako varovný signál. Většina výrazných barev působí v přírodě jako jedovatá.
Připravila Martina Brettlová

PĚŠÍ VÝLETY Z BŘEZNICE
Turistické značky na Náměstí před
kostelem nás mohou inspirovat k nejedné vycházce do okolí.
Můžeme vyrazit po červené značce alejí do Boru (2,4 km) a dále až na rozcestí
u Dobré Vody. Pokud budeme pokračovat
po červené, dojdeme až na Orlík. Rozhodneme-li se pokračovat po žluté značce,
můžeme vystoupit na vrch Stražiště
(506 m – 1 km). Zde se nachází hřbitov
s kostelíkem z roku 1360. Z cesty pod
kostelem je hezký výhled k Mirovicím.
Do Dobré Vody se vrátíme stejnou cestou.
Tak 0,5 km východně od železniční zastávky dojdeme po silnici ke zřícenině
Hrochova hrádku ze 13. století. Zachovaly
se jen valy, příkop a část zdiva paláce.
V případě, že zvolíme na Náměstí
v Březnici barevné značení modré - směr
Horčápsko (4 km), půjdeme otevřenou
krajinou okolo velikého rybníka. Pokračujeme směrem na Tochovice. Vznik Tochovic se datuje do 12. století. Dominantu obce tvoří empírový zámeček a kostel

sv. Martina. Dnes je obec známa především jako středisko dostihového sportu.
Délka vycházky je 6,5 km.
Vydáme-li se z březnického náměstí
po žluté stezce směrem na Martinice
(3,5 km), pokračujeme k bývalému Simínskému mlýnu (5 km). Dále po žluté,
dojdeme do Hudčic. Cestu k domovu
můžeme zvolit bu stejnou a nebo půjdeme po žluté do Bubovic. Zde se nabízí
příjemná zastávka u kostela sv. Václava
ze 14. století. Odsud je to už necelé 2 km
po hlavní silnici do Březnice. Budeme-li
pokračovat po žluté značce navštívíme
před návratem domů ještě Hlubyni.
Vhodný výlet pro mototuristy. Stačí
dojet do Roželova. Odtud je možné snadno vystoupit na vrchol Třemšína (822
m), kde se nachází barokní poutní kaple
z roku 1771 a zbytky gotického hradiště,
které bylo v 19. století romanticky upraveno. Východně od vrcholu pramení Lomnice (studánka Hrčilka) a v tzv. Myší díře
pramení řeka Vlčava. Procházka vede

Foto Městská knihovna

starými smíšenými lesy s původní květenou. Z Třemšína se vrátíme touže cestou.
Délka vycházky (dle vlastní úvahy) je 6
až 8 km.
Připravila Martina Brettlová
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KULTURA / VOLNÝ ČAS

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY
PŘÍRODY
V Městské knihovně a Infocentru proběhla v měsíci květnu výstava Ochrana
fauny ČR Votice. OFČR je nevládní, neziskovou organizací, která vznikla za pomoci dobrovolníků na počátku roku
1998. V současnosti působí v rámci Středočeského a Jihočeského kraje. Od roku
2003 je Stanice pro zraněné živočichy ve
Voticích členem Národní sítě stanic pro
handicapované živočichy. Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Stanice má vlastní veterinární ošetřovnu. Nejčastějšími
pacienty stanice jsou ptáci. Ze savců jsou
to netopýři, veverky a vydry. Během celého roku pořádá Ochrana fauny ČR celou
řadu akcí, které jsou určeny školám, zájmovým sdružením i široké veřejnosti.

6/2007

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Těsto bude déle vláčné
Těsto na moučník bude déle krásně vláčné, pokud část tuku nahradíme olejem.

Žloutky do těsta
Pokud do těsta budeme přidávat vaječné
žloutky, předem je trošku vyšleháme,
třeba jen vidličkou, spolu s jednou lžící
horké vody. Těsto bude nejen krásně
křehké, ale i o hodně měkčí.

Koláče s drobenkou

317 813 178 nebo na e-mailovou adresu:
info@ochranafauny.cz.
Poměrně novodobou tradicí je Červen
– měsíc myslivosti a ochrany přírody, která byla zavedena Československou mysliveckou jednotou v roce 1959.
Patronem myslivosti je svatý Hubert.

Stanici pro zraněné živočichy ve Voticíh můžete navštívit od 1. 4. do 2. 9.
2007 po celý týden mimo pátku od
13 do 16 hodin. Dotazy z oblasti ochrany
přírody můžete telefonovat na číslo

Redakce

Namísto hrubé mouky můžeme použít
na drobenku dětskou krupičku. Koláče
pak budou mnohem křehčí i chutnější.

Třený ovocný koláč
•
•
•
•
•
•
•

4 vejce
250 g krupicového cukru
125 g másla
300 g polohrubé mouky
1/2 balíčku vanilkového cukru
1 prášek do pečiva
vlažné mléko, ovoce

Drobenka :
130g polohrubé mouky, 100g krupicového
cukru, 3 lžíce másla – rukou rozemneme
Žloutky s cukrem a máslem utřeme do
pěny, postupně přisypeme polohrubou
mouku smíchanou s vanilkovým cukrem
a práškem do pečiva a podle hustoty těsta můžeme přidat i trochu vlažného
mléka. Nakonec vmícháme pevný sníh
z bílků. Těsto nalijeme na vymazaný
a moukou vysypaný plech a poklademe
ovocem (kompotované necháme řádně
okapat). Povrch trochu pocukrujeme
a posypeme drobenkou. Upečeme ve středně vyhřáté troubě.
Redakce
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Čtenářům Březnických novin
přejeme krásné léto,
příjemnou dovolenou
a všem dětem jedinečné prázdniny.
Zaměstnanci MěKZ Březnice
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

4. 6. – 30. 6. – výstava fotografií pana Karla Vilikovského na téma
Cestování Evropou

■

Exkurze žáků ZŠ

■

1. 6. – 30. 6. – tematická výstavka knih – Kam za dovolenou

Dětské oddělení na ZŠ
■

Beseda – Historie dne dětí

■

Výstavka knih – Co všechno se dá dělat o prázdninách

V červnu bude oddělení dětské knihovny otevřeno
do 27. 6. 2007.
Provozní doba v červenci bude každé pondělí od 8 do 12 h.

CENY MAGNESIA LITERA 2007
Letošní ročník Magnesia Litera se pyšnil rekordním počtem přihlášených titulů – bylo jich 297 v 11 kategoriích. Cenu
čtenářů si odnesl společenský román ze
současnosti Jaroslava Rudiše – Grandhotel, nakladatelství Labyrint. Literu
za prózu získal titul Peníze od Hitlera
z autorského pera Radky Denemarkové, nakladatelství Host. Je to příběh

šestnáctileté dívky, která přežila koncentrační tábor a vrací se domů. Zjišuje
však, že nemá kam. V této kategorii byl
nominován také román Herec od spisovatele Jiřího Kratochvíla.
Všechny uvedené tituly si můžete
vypůjčit v Městské knihovně a Infocentru.
Připravila Petra Bartoníčková
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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 vstoupily 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
Jenny Nowak, Katrin Ebrová –
Smích šakalího boha – příběh ze starého Egypta
Margaret Atwoodová – Slepý vrah –
příběh bohaté mladé ženy s mužem na
útěku, zasazený do třicátých let
Věra Sládková – Malý muž a velká
žena aneb vlak dětství a naděje –
autobiografický román na jehož základě
vznikl televizní seriál
Janice Woods Windle – Nespoutané
ženy – historický román
Andrew Morton – Monica – Můj příběh – pravdivý příběh Monici Lewinské
Colin Falconer – Zběsilost – detektivní příběh ze třicátých a čtyřicátých let
Ingo Schulze – Obyčejný storky –
román z východoněmecké provincie
Kate Grenvillová – Lilianin příběh –
román současné australské autorky, který byl i zfilmován
Nicolas Ancion – Čtvrté patro – neotřelý humor se prolíná s melancholickým
steskem a vztekem
Arturo Pérez – Reverte – Hřbitov
bezejmenných lodí – detektivka, kde
nechybí tajemství, záhadná žena a poklad
Michal Černík – 33 životů – upřímné
a otevřené rozhovory s našimi předními
populárními osobnostmi
Siegfried Wittewer, Setlev Mueller
– Nejrychlejší cesta do nemocnice –
aneb jak si zaručeně zničit zdraví
Whitley Strieber – Den poté – planeta Země se skutečně rozzuřila, nastává
doba ledová, přežijeme?
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

3. 6. neděle v 18 hodin

ERAGON

1. 6. Koncert
MAXIM TURBULENC

„Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce…“ Americký dobrodružný příběh odehrávající se v děsivé a překrásné zemi jménem
Alagaesie.

7. 6. Schůzka Baráčnické obce
„Bozeň“ Březnice

Vstupné 39 Kč

Q

104 minut

Přístupno

Q

6. 6. středa v 18 hodin
!!! DOPORUČUJEME !!!
Historické drama je filmem Miloše Formana.
Film patří k nejzajímavějším a nejprovokativnějším kostýmním historickým projektům posledních let. Film získal Cenu Goya: nejlepší
kostýmy a vizuální efekty.
Q

117 minut

Doporučeno od 15 let

Q

10. 6. neděle v 18 a ve 20 hodin

VRATNÉ LÁHVE
!!! DOPORUČUJEME !!!
„Zdeněk Svěrák & Jan Svěrák. Aby mohlo být
vítání, musí být napřed loučení…“ Ústřední
dvojici české smutné komedie skvěle vytvářejí
Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová.
Aktuální problémy, životné postavy, humorné
i vážné situace a dialogy, které mají jiskru…
Vstupné 44 Kč

Q

103 minut

Přístupno

Q

13. 6. středa v 18 hodin

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Největší evropský animovaný film, podívaná pro
malé i velké. Příběh desetiletého Arthura je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou dokázat
velké věci…
Vstupné 35 Kč

Q

103 minut

Q

18 hodin

KD – salónek

Q

16 hodin

16. 6. Jezdecké závody

GOYOVY PŘÍZRAKY

Vstupné 44 Kč

KD – sál

farma Xaverov

Q

12.30 hodin

17. 6. Schůzka filatelistů
KD – salónek

Q

9 – 11 hodin

21. 6. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – salónek

Q

16 hodin

21. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK
HUDBY s BIG BANDEM
PŘÍBRAM a jeho sólisty
KD – sál

Q
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19 hodin

28. 6. „DĚTI DĚTEM“
pořad ZŠ Březnice
KD – dopoledne pro žáky ZŠ
KD – 18 hodin pro veřejnost

VÝSTAVY
4. 6. – 30. 6. – výstava fotografií
pana Karla Vilikovského
na téma Cestování Evropou
Městská knihovna a Infocentrum

ZÁMEK
BŘEZNICE
o t e v ř e n denně mimo pondělí
od 9.00 do 17.00 hod.

Služby: Kavárna bude v měsíci červnu
otevřena denně mimo pondělí od 10 do 17 h.
Výstava:
od 5. 6. do 24. 6.
výstavní bašta v parkánové zahradě,
10 – 17 hod.
Lenka Holá – „Krajka na Březnici“
Koncert:
sobota 9. 6. v hudebním sále od 19 h.
BŘEZNICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
A BŘEZNICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
pátek 22. 6. na nádvoří zámku od 20 h.
GINEVRA
V. Plecitý – kytara, J. Handlová – klávesy,
M. Černohorský – kontrabas, R. Plecitá –
flétny, klávesy, E. Čechová – buben, bonga, M. Skala – kytara
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 68 21 79
E-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

Přístupno

Q

17. 6. neděle v 18 hodin

MAHARAL – TAJEMSTVÍ
TALISMANU
Český dobrodružný rodinný film s prvky fantasy, který svým žánrem nemá zatím v české produkci obdobu a dětského diváka jistě pobaví.
Prázdninový příběh inspirovaný doloženou legendou o talismanu je zasazen do prostředí Starého Města…
Vstupné 39 Kč

Q

100 minut

Městské kulturní zařízení v Březnici

p ř i j m e zaměstnance
do Městského muzea a Městské galerie Ludvíka Kuby
Bližší informace na tel. 723 506 602 (paní Tuháčková)

Přístupno

Q

20. 6. středa v 18 hodin

KRÁLOVNA
„Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena
Frearse (Nebezpečné známosti) za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny Diany…“
Vstupné 39 Kč

Q

103 minut

DREAMGIRLS
Americký muzikál odehrávající se v nejrůznějších prostředích spjatých s hudbou. Atmosféru
dotváří efektní svícení, kostýmy i výprava. Pozornost na sebe strhuje především neznámá Jennifer Hudsonová (finalistka americké soutěže
Hledá se superstar 2004).
Q

131 minut

Doporučeno od 12 let

Q

27. 6. středa v 18 hodin

MOJE SUPERBEJVALKA
Americká fantastická komedie. „On jí zlomil
srdce. Ona jemu všechno…“ Rozpad vztahu
nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených
stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný…
Vstupné 39 Kč

Q

97 minut

Q

na Státním zámku Březnice

Doporučeno od 10 let

Q

24. 6. neděle v 18 hodin

Vstupné 44 Kč

GALERIE LUDVÍKA KUBY

Doporučeno od 12 let

P Ř I P R A V U J E M E : PRÁZDNINY PANA
BEANA, SAW3, 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.

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
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. 6 vyjde 31. 5. 2007 – uzávěrka
je 18. 6. 2007 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravila
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