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SOŠ a VOŠ

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Jeden jediný bod obsahovalo mimořádné jednání zastupitelstva, které se konalo 26. března. Důvod? Bylo nutné vytipovat
akci, na níž se pokusíme získat peníze od Středočeského kraje
z Fondu rozvoje obcí a měst. Žádosti bylo možné podávat pouze
měsíc, od 16. března do 16. dubna. Z grantu, ve kterém je
500 milionů korun, se mohou financovat pouze opravy cest,
školek, škol, hasičských zbrojnic, radnic či veřejných osvětlení.
Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že prioritou bude rekonstrukce 1. mateřské školy. O nutnosti se školkou něco dělat,
svědčí i rozhodnutí hygieny, která konstatovala, že zdejší kuchyně za současného stavu neodpovídá platným vyhláškám.
A pokud by nebyla do konce roku opravena, musela by se zavřít
a jídlo zřejmě dovážet odjinud.
Město má už připravený projekt, který řeší kompletní renovaci suterénu. Náklady nejsou právě malé – předpokládá se, že
celková renovace přijde na 11 milionů korun.
Čtyři miliony z této částky by mělo stát vybudování zázemí
pro mateřské centrum, se kterým se tady počítá. To se ale stane pouze tehdy, když na něj přijdou evropské dotace. Březnice
o ně požádala už v loňském roce, kdy odevzdala projekt do Regionálního operačního programu.
Dotace z kraje by měla pomoci opravit zbytek – tedy kromě
kuchyně a dalšího stravovacího provozu se také plánuje výměna rozvodů topení a elektřiny v celé školce, vzduchotechniky,
kanalizace, vody, sanace zdiva, částečné zateplení budovy a vybudování nového vstupu do opravených prostor. Zda peníze
do města přijdou, se dozvíme v červnu.

PRODEJE NEMOVITOSTÍ
O tři týdny později se konalo řádné jednání zastupitelstva,
na kterém se kromě jiného prodávaly pozemky a další nemovitosti.
Nové vlastníky má dům číslo 82 V Koleji – manžele H.
z Březnice, kteří k němu získali i část zahrady o velikosti
528 metrů čtverečních. Za vše zaplatili 850 736 korun.
Další parcely v Počapské ulici byly prodány L. P. Po geometrickém zaměření si přidá ke svému pozemku další dva, které
město nevyužívá. Město si naopak od vlastníka odkoupí osm
metrů čtverečních a tím se stane průjezdná obecní parcela
u řeky. Do obecní pokladny navíc přibude 144 405 korun.
Další peníze do rozpočtu města přijdou i z prodeje 24 899
metrů čtverečních v průmyslové zóně. V. N. požádal o koupi šesti parcel, na kterých chce vybudovat fotovoltaickou elektrárnu.
Zastupitelům předložil kladné stanovisko ČEZu, že bude
vyrobená elektřina napojena do distribuční sítě. Téměř
tři čtvrtě hodiny trvala diskuse, zda prodat, či neprodat.
Zazněly argumenty pro - provoz nezatíží životní prostředí,
stavba nebude potřebovat napojení na veřejnou sí vodovodu
ani kanalizace a kladem je i částka 3,8 milionů korun, která
přijde do obecního rozpočtu.
Proti prodeji hovořilo to, že se město zbaví velké části pozemků v průmyslové zóně najednou, které připadnou jednomu
zájemci, a že na nich bude zaměstnáno mnohem méně lidí, než
když by se parcely využily pro jiné podnikání.

Foto Městská knihovna

Nakonec velice těsným počtem hlasů prodej prošel.
Bytové družstvo Rožmitálská požádalo zastupitelstvo o převod dvou pozemků o výměře 266 a 234 metrů čtverečních.
Dům číslo 33 je totiž postaven na parcelách města. Prodejem
dojde k narovnání vlastnických vztahů a nájemci panelového
domu si pak můžou koupit byty do osobního vlastnictví. Podle
zásad prodeje pozemků by každý metr čtvereční vyšel na
750 korun. Zastupitelé využili výjimky, kterou jim dokument
povoluje, a rozhodli o snížení ceny o 30 procent. Konečná částka je 525 korun za metr čtvereční.
Byty v domě číslo 208 nad kulturním domem již byly
v minulém období privatizovány. Pouze jeden je ve vlastnictví
města. A právě o něj požádal L. R. a nabídl 310 tisíc korun
za jeho odkoupení. Zastupitelstvo však prodej neodsouhlasilo,
nebo v bytě bydlí nájemník.

POZEMKY NA STADIONU VYŘEŠENY
Vyřešeny také byly vlastnické vztahy k pozemkům na stadionu. Město odkoupí od soukromého vlastníka zbývajících 15 968
metrů čtverečních, za které zaplatí 1 596 800 korun, a konečně
se stane majitelem všech parcel v tomto areálu.
Při přípravě projektu rekonstrukce místní komunikace Martinice bylo zjištěno, že dva pozemky o celkové výměře 365
metrů čtverečních pod plánovanou opravou cesty vlastní stát.
Březnice proto požádala o jejich bezúplatný převod do svého
vlastnictví.
(pokračování na str. 2)
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POZEMKY NA STADIONU VYŘEŠENY
(dokončení ze str. 1)

I další bod jednání se týkal této komunikace. Dohoda mezi
městem a vlastníkem pily v Martinicích, společností FB Stav
cz, upravuje poměr peněz, které dají na financování cesty
v případě získání dotace z Regionálního operačního programu.
Jak město, tak majitel zaplatí polovinu.

KANALIZACE MARTINICE
Přestože máme už tři roky zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace v Martinicích, nedaří se městu
získat potřebnou dotaci na její realizaci. Na Operačním programu životního prostředí, ani na Ministerstvu zemědělství zatím
žádost neuspěla. Další šancí je podání dokumentů do Fondu
životního prostředí Středočeského kraje. Žadatel z tohoto programu může získat až sedm milionů korun a povinné spolufinancování dělá 25 procent.
Přitom vybudovat kanalizaci v Martinicích je velmi potřebné, nebo se tato obec nachází přímo v ochranném pásmu
II. stupně našich vodních zdrojů.
Také další bod zasedání byl o vodě. Hlubyně uvažuje o tom,
že by jí přiváděla do obecního vodovodu více. Jednou z variant,
kde ji získat, je připojit se na březnický řad. Vzhledem k tomu,
že z prameniště v Martinicích získáváme 15 litrů za vteřinu
a využijeme jen asi polovinu, zastupitelé záměr napojení Hlubyně podpořili.

O DOTACÍCH
Město podalo v loňském roce několik žádostí na získání
dotací. Uspěli jsme zatím třikrát.
Státní peníze půjdou na opravu válečných hrobů obětí 2. světové války na místním hřbitově, kde Ministerstvo obrany přispěje 224 tisíci, což je 80 procent nákladů a město přidá zbývajících dvacet procent. Peníze očekáváme v červnu.
Také se bude realizovat další etapa stavebních prací na stadionu. Z grantu Sportu a volného času Středočeského kraje
Březnice dostane 201 tisíc a ze svého přidá dalších 40 procent.
Za to se zrekonstruuje tribuna, kde je třeba odstranit staré nátěry na všech dřevěných konstrukcích a konstrukci nově ošetřit.
Zastupitelstvo také odsouhlasilo opětovné podání žádosti
do Regionálního operačního programu, odkud bychom mohli
získat peníze na úpravy konventu. V tomto projektu je však
letos jen 60 milionů na všechny projekty, proto šance na získání
dotace je jen velmi malá.
Bez ohledu, jak to s dotací dopadne, chce město v co nejbližší
době zprovoznit alespoň galerii a muzeum, které budou ve východní části budovy. Ta může fungovat samostatně, i když
ostatní části ještě nebudou opraveny.
Mnozí jste na dnech otevřených dveří viděli, že je velká část
prací již hotova. K dokončení interiérů - podlah, instalaci okenic, dveří a malování - pomohou peníze, získané z Programu
regenerace Ministerstva kultury. To dá 1 125 000 korun a město přispěje, jak stanoví podmínky, stejnou sumou.

BUDOU UKAZATELE RYCHLOSTI
VE MĚSTĚ?
Zastupitelé diskutovali i o potřebě umístnit v Březnici ukazatele rychlosti. Jsou vytipované tři oblasti, kde by zařízení
přispělo k bezpečnosti chodců.
Na silnici 1/19 u škol, dále v Počapské ulici a třetí místo se
nachází na Tochovické u Kotova mlýnu. Kraj zřídil Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje a právě odtud by mohly na ukazatele přijít peníze, a to až
150 tisíc na jedno zařízení. Spoluúčast obce je 20 procent.

Nová alej
na stadionu
U stadionu stojí nová alej.
V sobotu 18. dubna se sešlo několik členů sportovního klubu i další příznivci kopané a zasadili nové
lípy místo vykácených stromů. Ty zakoupilo město,
opěry k nové zeleni dodá
Sublima. Všem patří poděkování.

KOLIK PENĚZ DOSTANOU SPOLKY
A SPORTOVNÍ KLUBY?
Zastupitelé při schválení rozpočtu odsouhlasili na činnost
spolků a sportovních klubů částku 951 tisíc korun. Samozřejmě, že požadavky organizací byly vyšší, proto se hledal systém,
jak peníze rozdělit.
Jedním kriteriem bylo splnění podmínek smlouvy z loňského
roku. Kdo neodevzdal včas vyúčtování nebo doručil žádost po
daném termínu, nemá nárok v letošním roce na žádné finance.
Stejně tak bylo jasné, že vyšší sumy získají organizace, které se
starají o majetek města, nebo část dotace dávají do provozu
obecního zařízení a část využívají na svou činnost.
Požadavky na granty spolků zhodnotily finanční výbor i výbor pro sport a mládež a jejich členové navrhli jednotlivé sumy.
Tam, kde se neshodli, rozhodovali zastupitelé hlasováním.
V rozpočtu zůstane i určitá finanční rezerva, která může být
dodatečně přidělena.

ODVOLÁNÍ RADNÍCH NEPROŠLO
Na závěr veřejného zasedání byl zařazen jeden doplňující
bod, který předložili tři zastupitelé. Žádali o odvolání dvou
radních – Danuše Tůmové a Jana Haška a odůvodnili to tím, že
se málo účastní jednání rady. Oba radní vysvětlili, proč k tomu
došlo a zároveň oznámili, že tyto důvody už pominuly a proto
se svého mandátu nechtějí vzdát.
O jejich osudu však rozhodovali ostatní zastupitelé, a to
v tajném hlasování. Nadpoloviční většina se postavila proti
odvolání Danuše Tůmové i Jan Haška, proto ke změně ve vedení města nedojde.
Jana Krajmerová
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ZPRÁVA K PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BŘEZNICE
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Březnice dne
16. dubna 2009 byla všem přítomným v rámci projednávání návrhu Akčního plánu rozvoje pro rok 2009 předložena zpráva
o činnosti pracovní skupiny a plnění Strategického plánu rozvoje našeho města.
Zastupitelé města si připomněli, že Akční plán rozvoje města, ke kterému se dnes vše stáčí jako k nositeli hlavních finančních investic rozvoje pro daný rok, je pouze jednou částí celého
dokumentu, na který se nyní již přestal dávat ten správný
důraz a to na „Strategický plán rozvoje města Březnice“ jako
celek.
Byla zhodnocena činnost pracovní skupiny Strategického plánu rozvoje města Březnice od doby (21. 6. 2007), kdy byla pověřena zpracováním návrhu SPRMB až po současnost. Vlastní
dokument byl dopracován do konečné podoby, kdy veškeré projekty jsou evidovány podle jednotlivých klíčových oblastí a číselného kódu tak, jak stanoví Strategický plán rozvoje města.
Ale vrame se ke Strategickému plánu rozvoje jako celku.
Protože, a vědomě či nevědomě zastupitelstvo města v uplynulém roce pracovalo na naplňování jednotlivých globálních
cílů daných přijatým dokumentem, aniž by k tomu bylo cokoli
řečeno. Proto si zastupitelstvo města připomenulo jednotlivé
směry např.:
Klíčová oblast č. 1 – Podnikání, zaměstnanost a infrastruktura:
– podpora výstavby nových hal firem Metamax a Bova
– výstavba PENNY Marketu

–
–
–
–

spolupráce městské a státní policie
vytipování, prodej a realizace lokalit pro bytovou zástavbu
rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad
prořez a následná výsadba stromů

Klíčová oblast č. 3 – Kultura, vzdělávání a sociální rozvoj:
– otevření vysoké školy
– otevření Střediska výchovné péče
Klíčová oblast č. 4 – Volný čas, sport a cestovní ruch:
– podpora rozšíření sportoviš (Vitality)
– podpora sportovních a zájmových organizací…..
V zásobníku projektů je dnes evidováno 18 projektových
záměrů.
Ze zásobníku do registru projektů bylo zařazeno 108 projektových záměrů.
Z tohoto registru projektů bylo navrženo do Akčního plánu
rozvoje města pro rok 2009 na 1. místě všechny nezrealizované
akce z Akčního plánu na rok 2008 a na 2. místě bylo doplnění
o akce, kde je předpoklad získání dotace s tím, že finanční plnění města je v souladu se schváleným rozpočtem města pro letošní rok. Současně některé akce dobíhají z loňského roku a jsou
zařazeny do schváleného rozpočtu města na rok 2009.
Závěrem je nutné si připomenout, že Strategický plán rozvoje města Březnice, jehož součástí je i Akční plán, je tvárný
a může být neustále doplňován, upřesňován. Musí odpovídat
danému času a potřebám obyvatel města.

Klíčová oblast č. 2 – Bezpečnost, bydlení a životní prostředí:
– rozšíření počtu městských strážníků

Pinkava František
místostarosta

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ Březnice
(sociální a bytová komise)

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
➩
➩
➩
➩

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

V Ě C I , K T E R É N Á M , P R O S Í M N E D Á V E J T E : elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek,
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční
dne:

v Březnici
18. 6. 2009

místo: GARÁŽ – kotelna K 16 za KD
čas: 8.00 – 16.00 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.
Informace na tel č. 318 403 166 nebo 318 403 161, mob. 733 656 855
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na

www.diakoniebroumov.org
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P - přítomen
O - omluven
N - nemoc
A - nepřítomen, neomluven
Po - příchod v průběhu jednání, omluven
Od - odchod v průběhu jednání, omluven

Vážení spoluobčané, dovoluji si vám předložit opravenou tabulku účasti
zastupitelů na veřejných zasedáních Zastupitelstva města Březnice za rok
2008. Jako zastupitel města jsem nemohl nereagovat na nesprávné údaje,
které byly zveřejněny v minulých BN.
Stanislav Bartoníček

5/2009

Je však krásné vědět,
že je tu někdo,
kdo nás tím vším bude
od narození provázet.

Vše nejlepší ke Dni matek.

VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
75 let Karel Pfleger
Březnice 130
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech,
kteří dali do doby uzávěrky Březnických novin
svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VZPOMÍNKA
Dne 18. května 2009 uplynou
dva roky, kdy nás navždy a tiše
opustil pan Jan Kristek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Kristkova a Stupkova

JEEP WRANGLER CLUB V BŘEZNICI
Zveme všechny příznivce amerických vozů a zvláště příznivce legendární značky Jeep k návštěvě prezentace vozů
Jeep Wrangler Clubu na náměstí v Březnici.

Výstava cca 50 vozů Jeep Wrangler proběhne 1. 5. 2009 od
13.30 hodin na březnickém náměstí. K vidění budou modely Jeep Wrangler od 80 let minulého století až po současnost.
Zároveň se zájemci mohou od členů našeho klubu dozvědět zajímavé informace o vývoji této legendární značky.

„Představení Jeep Wrangler Clubu“
Jeep Wrangler Club
Czech Republic sdružuje majitele klasických
Jeepů Wranglerů, tedy
přímých nástupců legendárních válečných Jeepů
Willys. Klub vznikl cca.
před 4 lety, kdy jej založilo několik nadšenců se zájmem o tato auta a hodnoty, které jsou s nimi
spojeny.
Jeep Wrangler Club za
dobu své existence prošel
poměrně velkým vývojem
a dnes sdružuje cca 50 členů z celé ČR. JWC má
také spoustu příznivců,
mezi které patří např.

i Honza Vyčítal. Dnes má JWC status občanského sdružení
a snaží se svým členům nabídnout zajímavou a pestrou činnost.
Organizujeme velké množství různých akcí, počínaje akcemi vyloženě offroadového charakteru, až po akce rodinné a poznávací.
Snažíme se, aby naši členové v rámci klubových akcí poznali
krásy a zajímavosti v ČR i zahraničí. Aktivně se také zapojujeme do veřejných akcí a různých zajímavých setkání. Pravidelně
se účastníme Aviatické pouti Jana Kašpara v Pardubicích, kde
se v loňském roce pod vedením JWC, ve spolupráci s pořadateli
a Agenturou Dobrý den, podařilo vytvořit český rekord
v nejdelší souvislé koloně vozů Jeep. V loňském roce jsme také
doprovázeli přes území České republiky expedici Matthiase
Jeschkeho - Extrem Grand Tour Paris - New York Transcontinental.
Naši členové se snaží ale také pomoci tam, kde je třeba, a tak
například JWC v loňském roce navštívil dětský domov na Zbraslavi, kde jsme připravili malou ukázku našich aut pro děti.
Podstatné je i to, že Jeep Wrangler Club není jen klub o autech,
ale hlavně o lidech. Za dobu existence zde vzniklo mnoho nových přátelství mezi lidmi a troufám si říci, že jsme opravdu
dobrou partou lidí.
Tuto klubovou atmosféru možná nejlépe vystihuje naše klubové
motto:
„Jeep Wrangler není jen offroad, Jeep Wrangler to je životní styl“ .
Standa Valenta
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných
orgánů obce, je-li jejich členem a hájit zájmy občanů….
Tolik částečná citace ze Zákona o obcích. Jaká je však
realita? V současné době se Rada města Březnice schází
v počtu 3 nebo 4 členů (viz tabulky). Stává se tedy, že
o důležitých a základních věcech v činnosti města rozhodují pouze 3 lidé. Jak toto rozhodnutí vypadá?
S návrhem musí souhlasit všichni tři, jinak nemůže být
návrh přijat.
MO ČSSD v Březnici přijala na svém jednání jednohlasně usnesení, že vyzve paní D. T. - členku RM, která
kandidovala za ČSSD, aby zvážila své další setrvání
v Radě města. Paní D. T. na tuto výzvu reagovala tak,
že v žádném případě z RM neodstoupí. Svoji dlouhodobou nízkou účast na jednáních zdůvodnila tím, že je pracovně vytížena. Jen pro informaci, zaměstnavatel je povinen uvolňovat zaměstnance pro výkon funkce.
Dále uvedla, že se o všem, co se na jednáních RM děje,
informuje. Tento přístup k plnění funkce člena RM
je pro MO ČSSD neakceptovatelný. Na jednání Zastupitelstva města byl podán návrh na odvolání 2 členů RM,
a to paní D. T. a pana J. H. K návrhu se připojili i někteří další zastupitelé. Při projednávání tohoto návrhu
nám však bylo sděleno, že jednání rady nejsou o účasti,
a že RM rozhoduje pouze o „drobnostech“. V následném
hlasování většina zastupitelů, na rozdíl od svých postojů před projednáním, tento návrh nepodpořila.
MO ČSSD se zároveň distancuje od některých rozhodnutí ZM, se kterými zásadně nesouhlasí. Tato rozhodnutí nejsou přijata v zájmu občanů našeho města, ale pouze v zájmu určitých lobistických skupin. Konkrétní
postoj jednotlivých zastupitelů však zjistíte pouze v zápisu z jednání Zastupitelstva města. Bohužel, zastupitelé opakovaně neschválili náš návrh, aby bylo na úřední
desce zveřejněno hlasování zastupitelů jmenovitě, tak
jak se každý zastupitel k projednávané věci staví.
Ve volebním programu ČSSD, který podpořilo velké
procento našich občanů, bylo na jednom z prvních míst
zprovoznění městského rozhlasu. Jak si ale vysvětlit
hlasování některých zastupitelů, kteří kandidovali pod
tímto programem, a slib daný voličům neplní? Zprovoznění městského rozhlasu se nám nepodařilo prosadit,
místo něho byl zřízen SMS infokanál, o který je však
minimální zájem. V rámci státního rozpočtu na rok 2009
jsme měli v loňském roce možnost získat dotaci na tento
záměr, chybělo však jediné – podat žádost s projektem
na příslušné ministerstvo.
Rádi bychom čtenářům připomněli článek z BN č. 12/2006,
kde jsme vyzvali členy všech politických stran, které
jsou zastoupené ve vedení města, aby se pokusili pro
město získat finanční prostředky. Za celé uplynulé období se tak nestalo.
MO ČSSD se v rámci svých politických aktivit znovu
angažuje. Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci
tribuny na stadionu. Dále jednáme o získání pětimilionové dotace z fondu FROM na rekonstrukci kuchyně
v 1. MŠ. MO ČSSD se snaží v této oblasti pomoci i okolním obcím. Ale o tom až někdy příště.
Za MO ČSSD Jiří Štěrba
a Stanislav Bartoníček
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Prezenční listina na jednání RM v roce 2007
RM č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Krajmerová
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Pinkava
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Teska
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P

V plném počtu jednala RM celkem 11x
RM jednala nekompletní celkem 14x
z toho 5x pouze ve třech

Tůmová
P
P
P
P
P
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
P
N
P
P
P
P
P
P
P

Hašek
P
P
P
P
P
N
N
P
P
N
P
P
N
N
P
N
P
N
P
P
P
N
od 16.10
od 16.15
N

tj. 44 %
tj. 56 %
tj. 20 %

Prezenční listina na jednání RM v roce 2008
RM č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Krajmerová
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Pinkava
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Teska
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P

V plném počtu jednala RM celkem 15x

Tůmová
P
P
N
P
N
P
P
P
od15.40
od15.53
P
P
od17.15
N
P
P
N
N
N
od15.40
od16.10
od15.53
P
od15.45

Hašek
P
P
N
N
N
N
P
od16.15
od15.50
P
od16.05
od16.10
N
N
od15.40
od15.40
P
N
P
P
P
P
P
P

tj. 62,5 %

(když pomineme pozdní příchody)

RM jednala nekompletní celkem 9x
z toho 5x pouze ve třech

tj. 37,5 %
tj. 20,8 %

Prezenční listina na jednání RM v roce 2009
RM č.
1
2
3
4
5
6

Krajmerová
P
P
P
P
P
P

Pinkava
P
P
P
P
P
P

Teska
P
P
P
P
P
P

V plném počtu jednala RM celkem 1x
RM jednala nekompletní celkem 5x
z toho 2x pouze ve třech
P - přítomen

N - nepřítomen

Tůmová
P
P
N
N
P
P

Hašek
P
N
N
N
N
N

tj. 16,6 %
tj. 83,8 %
tj. 33,3 %

Začátek jednání v 15.30 hod.
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SPCCH INFORMUJE
Slavnostní atmosféru navodilo vystoupení dětí 1.MŠ a ZŠ v Březnici v úvodu jarní členské schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami, která se konala v Kulturním domě dne 14. dubna 2009. Vystoupení bylo nádherné. Děti děkujeme! Schůzi zahájila
a řídila paní Věra Ježková.
Přišlo celkem 170 členů a 10 hostů. U prezence obdrželi členové ZO SPCCH tašku od firmy DMA s propagačními materiály na kompenzační pomůcky.
Součástí schůze byl opět ,,Den zdraví“ kde si mohli
přítomní zakoupit různé produkty zdravé výživy i léčebné kosmetiky.
Předsedkyně ZO SPCCH, paní Vlasta Forejtová, podala všem přítomným přehlednou zprávu o činnosti ZO za
minulý rok. Vzpomenula těch, kteří nás opustili a požádala všechny přítomné aby povstáním a tichou vzpomínkou uctili jejich památku. Kromě jiného informovala o
akci tísňové volání ,,Život 90“. Poděkovala paní starostce Janě Krajmerové, která po změně vedení Středočeského kraje usilovně jedná o tom, aby náhradní klíče
zájemců byly uloženy v Domově důchodců.
Předsedkyně vyslovila poděkování členkám výboru a
úsekovým pracovníkům za jejich obětavou a nezištnou
pomoc. Poděkovala také za dobrou spolupráci zástupcům okresních výborů SPCCH a STP i sluchově a zrakově postiženým a poděkovala i vedoucí pečovatelské
služby v Březnici.

Fotografie z dubnové schůze SPCCH.

Foto Miloš Pop

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Někdy úmyslně, jindy nechtěně, zapomínají občané hradit místní poplatky. Při nesplnění této povinnosti se
může částka několikrát navýšit podle článku 35, odstavce 1, vyhlášky 1/2004.
„Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část zvýší
správce poplatku na trojnásobek.”
Pokud nechcete, aby se Vás týkalo výše uvedené
ustanovení, musíte do konce června uhradit
400 korun za svoz odpadu za osobu.
O s v o b o z e n i o d p l a c e n í jsou tito občané
• osoby nevidomé, nebo držitelé průkazek ZTP – P.
• osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Pro účely
této vyhlášky se za dlouhodobý pobyt považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Poplatník je povinen
tuto skutečnost prokázat (zdravotním pojištěním v cizině, dokladem o pobytu v cizině, případně čestným
ohlášením).
• klienti domovů důchodců.
• osoby ve výkonu trestu na základě potvrzení věznice.
• osoby trvale hlášené na úřední adrese, o kterých je
správci poplatku známo, nebo zjistí, že se na území
města nezdržují.
MěÚ Březnice

Foto Městská knihovna

Informace o kulturním vyžití členů podala paní Julie
Placáková. O dalších připravovaných akcích, o divadlech, poznávacích zájezdech a rekondicích si mohli členové přečíst ve Zpravodaji, který obdrželi spolu s pozvánkou.
V diskusi vystoupili hosté: za Město paní starostka
Jana Krajmerová, paní Labudová za Pečovatelskou službu, dále za OV SPCCH paní Kasíková, za OV STP paní
Burianová a za sluchově postižené paní Fišerová.
Tradičně bylo připraveno pro všechny malé pohoštění,
za které patří vřelý dík našim sponzorům. Paní Ježková
poděkovala všem za účast a pozvala všechny na podzimní členskou schůzi.
Členové ZO, během schůze, přispěli peněžním darem
na celostátní akci ,,Kuře“ Pomozte dětem. Vybralo se
celkem 1.265,- Kč, které budou nadaci odeslány.
Všem moc děkujeme.
Za výbor SPCCH Jana Štefanová

Jaroslav Krotký - Ze Stráže v máji, olej 75 x 55, 1966

5/2009

HISTORIE

BŘEZNICKÉ NOVINY

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ
KVĚTEN

7

KVĚTNOVÉ
PRANOSTIKY

8. 5. 1978

pořádal AMK Svazarm na březnickém náměstí motoristickou
soutěž automobilů o pohár SČSP.

První květen deštivý - polím a loukám škodlivý.

15. 5. 1651

se zástupci města obrátili na vdovu po Přibíku Jeníškovi
z Újezda se žádostí o přímluvu, aby jim byla novým majitelem udělena a potvrzena městská privilegia.

Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.

15. 5. 1926

byly ukončeny stavební úpravy nádraží (započaly v listopadu
1925). Byl zřízen nový peron a čekárna. Tímto dnem začal
jezdit nový rychlík z Prahy do Protivína.

V květnu-li se hrom ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.
Není-li květen příliš studený, ani
mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

18. 5. 1985

pořádalo Městské kulturní středisko estrádní vystoupení
jihočeského dechového orchestru Budvarka.

Je-li už máj zahradníkem není stodol milovníkem.

19. 5. 1914

byla na zdejším hřbitově pochována loutkářka Arnoštka
Kopecká, vnučka zakladatele českého loutkářského umění
Matěje Kopeckého. Zemřela ve věku 72 let v č. p. 54.

Čas ledových mužů a svaté Žofie bez
deště nemine.

20. 5. 1925

bylo dokončeno předláždění okresní silnice městem, přičemž
se vydláždil též pruh od radnice k vozovce.

Roj, který se v máji rodí, za plný vůz
sena stojí, v červnu rojení nestojí za
zvonění.

20. 5. 1955

byl Hotel Musil přejmenován na Hotel Tatran (nyní Hotel
Vlčava).

Má-li Filip hromy v průvodu, značí
to brzký déš a úrodu.

28. 5. 1818

předal Josef M. z Kolovrat Muzeu království českého v Praze
96 vzácných pergamenových rukopisů a 379 tisků.

Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.

Čerpáno z Březnických zpravodajů.

Připravila Kateřina Štěrbová

Připravila Kateřina Štěrbová

Kdo byli Dr. Ing. Josef Kittrich a Ing. Josef Hrubý?
V Březnických novinách se v několika posledních číslech v souvislosti s místním
náměstím několikrát objevila dvojice jmen architektů Dr. Ing. Josefa Kittricha a Ing.
Josefa Hrubého. V této souvislosti by bylo vhodné přiblížit dnešnímu čtenáři obě tyto
osobnosti spjaté s naším městem. O jejich zdejším působení svědčí čtyři jejich realizované návrhy.
Na prvním místě se jedná o školní buAčkoli obchodních center je jak naseto, sotdovu (nynější základní škola) s památníva pamatují na odpočinek svých zaměstkem před ní stojícím.
nanců tímto způsobem. Z tehdejších techDalší realizací je nynější březnické nánických novinek lze ještě zmínit potrubní
městí. Čtvrtou a ze zmíněných čtyř popeněžní poštu, vytápění vedené stropy,
slední je pomník Hanuše z Kolovrat, kteskluzný sběr odpadu a další. Vzpomínám,
rý byl odhalen v červenci 1939. Lze se
že žádná cesta do Prahy se nemohla obejít
domnívat, že nebýt druhé světové války
bez návštěvy Bílé labuti v ulici Na Poříčí.
mohla být řada jejich projektů pro BřezZejména v dobách, kdy na trhu pořád něco
nici dále rozšiřována.
chybělo, bývala Bílá labu poslední, ale
Oba architekti působili v Praze, kde
často marnou nadějí. Tím výčet významtaké vznikla podle jejich návrhu mimoných realizovaných projektů této dvojice
řádně zdařilá budova obchodního domu
samozřejmě nekončí. Po druhé světové
Bílá labu. Tato skutečnost dokládá zceválce působil Dr. Ing. Josef Kittrich jako
la jednoznačně jejich odborné kvality.
profesor Českého vysokého učení techZa zmínku stojí několik pozoruhodností
nického na Fakultě architektury v Praze.
tohoto obchodního domu, který byl pro
Ing. Josef Hrubý se vedle architektonicveřejnost otevřen 18. března 1939, tedy 3
ké tvorby věnoval i grafice (dřevoryty).
dny po okupaci nacistickým Německem.
Z výše uvedeného vyplývá, že březničtí
Ve své době to byl jeden z největších a nejradní, kteří ve druhé polovině 30. let mimodernějších obchodních domů v Evropě.
nulého století pro Březnici „objevili“ arPozoruhodné je průčelí budovy, které tehchitekty Kittricha a Hrubého měli neody bylo největší zasklenou plochou ve
byčejně šastnou ruku a jejich rozhodnustřední Evropě. V budově byly krom výtatí zaslouží náš obdiv a dík! Nutno dodat,
hů u nás prvně instalovány jezdící schody,
že jejich volba Kittricha a Hrubého tehkteré vedly do 1. patra. Návštěvníkům
dy vyžadovala i značnou odvahu, nebo
byla k dispozici vyhlídková terasa a pro
se rozhodli pro tvůrce mladé. Jestliže se
zaměstnance k odpočinku sloužila menší
Ing. Josef Hrubý narodil v roce 1906,
terasa s lehátky a slunečníky! Tato vymopak mu v letech, kdy pracoval na projektu
ženost není do současné doby překonána.
pro Březnici, bylo teprve kolem třicítky!

Projekt pomníku Hanuše z Kolovrat
(z archivu autora článku)

Pokud jde o další architektonická řešení v následujících dobách a to včetně desetiletí posledních, Březnice na architekty již takové štěstí (až na několik výjimek) neměla. Dnešním naším radním
lze přát, aby se jim podařilo v nejrůznějších výběrových řízeních navázat na vysokou úroveň prvorepublikovou; bylo by
to lepší, než aby se pokračovalo ve stavebním trendu následujících desetiletí.
MUDr. Jiří Beran

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MC

Mateřské centrum

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

KVĚTEN 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až
pátek 9.00 – 12.00 hod.
v pondělí
od 14.30 hod. VÝTVARNÁ DÍLNA pro školáky a předškoláky
od 17 hod. FRANCOUZŠTINA pro mírně
pokročilé

v úterý
od 10 hod. ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY PRO NEJMENŠÍ od Martiny
od 17 hod. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
ve středu
od 8 hod. ANGLIČTINA pro mírně poročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 12.30 hod. ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO
PŘEDŠKOLÁKY – logopedická a grafomotorická cvičení pro předškoláky s Lenkou
Neklovou
od 13.45 hod. DIVADELNÍ DÍLNA s Ivou
Češkovou
v pátek
od 8 hod. ANGLIČTINA pro mírně poročilé
s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 hod. SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ a TANEČKY pro nejmenší

Malá scéna Ivy Češkové - krátká dopolední
představení pro malé diváky (15. a 29. 5.)
od 14.00 hod. ANGLICKY, PROSÍM –
angl. konverzace pro děti od 10 let
od 19.00 hod. ANGLIČTINA pro začátečníky,
dospělé
BŘIŠNÍ TANCE – sobotní nebo nedělní
odpoledne, více info na tel. 318 682 031

Mimořádné akce v květnu 2009:
4. 5. - 7. 5. Sbírka hraček pro ukrajinskou
MŠ - v době provozu MC. Již podruhé sbírka
hraček pro ukrajinskou MŠ Boronyavo.Prosíme
všechny dárce, aby použité hračky byly čisté,
nerozbité a funkční.
7. 5. v 15.30 h. Drátující právník, JUDr.
Berchtold – ukázka a výroba dárečků z drátů k
příležitosti Dne matek.
12. 5. – 15.30 h. REFLEXNÍ TERAPIE-přednáška z cyklu ZDRAVĚ? HRAVĚ!
MANŽELÉ PYTLOVI, dlouholetí reflexní terapeuti představí tuto léčebnou metodu a její použití v běžném životě.
15. 5. – celorepubliková kampaň Sítě MC v ČR –
Přij te pobejt – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉM CENTRU BŘEZNICE –
ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE, KTEŘÍ
V MC JEŠTĚ NEBYLI A RÁDI BY SE TAM
PODÍVALI A ZÁROVEŇ OBĚ MŠ NA POHÁDKU VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU V PODÁNÍ DIVADELNÍHO SOUBORU ÚSMĚV
ZE ZŠ BĚLČICE – 10 a 11 hod. – vstup zdarma
23. 5. v 15.00 h. KOLA A KOLEČKA – cykloodpoledne na stadionu v Březnici
ve spolupráci s K.G.B.o.s a BIKE CLUBEM
BRDY BŘEZNICE
28. 5. – v 16.00 h. ZELENÉ POTRAVINY –
seminář z cyklu Zdravě? Hravě! Povídat
bude ing. Kristýna Špinková. Informace o zelených potravinách by ráda předala maminkám,
které řeší nejen různé zdravotní problémy u svých
dětí (ekzémy, alergie, astma, snížená imunita), ale
i přemýšlejí o důležitosti jejich správné výživy.

KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, O.S.
BIKE CLUB BRDY BŘEZNICE
MATEŘSKÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE

zvou všechny příznivce kol
na akci

KOLA
OLEČKA
OLA,, K
KOLEČKA
ANEB VELKÝ ZÁVOD NA MALÝCH STROJÍCH
• závody na odstrkovadlech, tříkolkách a kolech pro děti
všech věkových kategorií
• závod pro rodiče, rodinný závod a další zábavné cyklistické disciplíny

SOBOTA 23. května 2009
v 15.00 hod. • STADION BŘEZNICE
STARTOVNÉ v každé kategorii: 20,- Kč
Podpořili nás:
MĚSTO BŘEZNICE, AUTHOR AGENCY PRAHA, BESIP PRAHA

Seřite brzdy, promažte řetězy, naleštěte sedla a PŘIJEĎTE! TĚŠÍME SE NA VÁS!
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INFORMACE Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V BŘEZNICI

Agropodnikání na VOŠ a SOŠ v Březnici
V podvědomí veřejnosti zůstává naše škola stále „ ZEMĚDĚLKOU“. Mezi ostatními obory Sociální péče a Výpočetní
technika, které se na naší škole vyučují je s nejmenším počtem
všech studentů v celém čtyřletém studiu tohoto oboru takovou
malou Popelkou.Všichni známe a máme rádi tuto pohádku
a přejeme té odstrkované a přehlížené dívence úspěch. Snad
proto je u agropodnikání tak velké množství různých akcí a
soutěží, aby se tento obor, jako ta Popelka z pohádky dostal do
popředí.
V minulých létech jsem v březnických novinách informoval
o různých akcích právě u tohoto oboru. V celé naší republice je
32 středních zemědělských škol. V minulém týdnu proběhla na
VOŠ a SZeŠ v Benešově konfrontace dovedností a vědomostí
studentů 4. ročníků. Každá škola vyslala svého nejlepšího zástupce, který měl předvést jízdu a couvání traktorem s přívěsem, poznat plevelné i kulturní rostliny, plemena zvířat, vypočítat přírůstek, odhadnout hmotnost koně, orientovat se
v zemědělské technice, vypočítat odměnu, odpisy hmotného

majetku a plnit mnoho dalších náročných úkolů během dvou
dnů.
Naše škola vybrala na tuto soutěž Barboru Pihávkovou, která
jediná ze třídy uměla couvat s traktorem a měla i odpovídající
vědomosti. Vedla si poměrně dobře i v Benešově, kde obsadila
22. místo a nechala za sebou deset chlapců. Byla zde také takovou malou Popelkou vybranou z dvanácti spolužáků. Jiné školy
si volili reprezentanta z daleko většího počtu svých studentů.
Čekají nás další soutěže a my na ně budeme dále vysílat své
žáky. Byli bychom však rádi, abychom mohli vybírat z více studentů.
Myslete si co chcete, ale zemědělství a výživa národa nikdy
nezanikne a tomuto oboru bude opět patřit budoucnost a proto
se budeme snažit, aby studium zemědělských oborů na naší
škole dále pokračovalo.
O další soutěži v jízdě zručnosti s traktorem, která se bude
konat v SOU Blatná budu informovat v příštím čísle.
Ing. Jiří Beran, vedoucí praxe

RECYKLOHRANÍ - třídění odpadů
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice se také
zapojila do třídění odpadů.
Ve škole i na domově mládeže máme umístěny barevné boxy
pro třídění papíru, plastů a skla. Nyní k těmto sběrným nádobám přibyl koš na baterie a akumulátory. Přihlásili jsme se
k nové hře pro školy, která byla vyhlášena pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jde o školní recyklační program RECYKLOHRANÍ, který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Program je spojený s osvětovou činností v problematice nakládání
s odpady ve školských zařízeních v ČR.

Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií
a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které si
budou moci směnit za zajímavé odměny: např. školní pomůcky,
sportovní náčiní, vstupenky do naučných či zábavných parků apod.
Školní recyklační program umožní deklarovat žákům jejich
ekologické myšlení a podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady. Organizátory tohoto projektu jsou Asekol,
Ecobat a EKO-KOM.
V rámci programu RECYKLOHRANÍ mohou žáci plnit různé
úkoly a soutěže.
Ing. Pavel Čámský, zástupce ředitelky

PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE
Ve středu 8. dubna 2009 nás, studenty 4. ročníků, čekala
písemná maturitní zkouška z českého jazyka.
Před osmou hodinou jsme se všichni dostavili do tříd tak, jak
jsme byli předem rozděleni.
Zástupci tříd maturitních ročníků měli nelehký úkol – vylosovat ze tří obálek tu jednu, ve které se skrývala čtyři témata.
Nikdo jsme pořádně netušil, jak to všechno dopadne, jediné
co jsme si přáli bylo, abychom splnili rozsah stránek a hlavně,
aby tam bylo nějaké téma, na které bychom se rozepsali. Celí
netrpěliví jsme seděli ve třídě, než přišla paní učitelka s paní
ředitelkou a napsala nám vylosovaná témata na tabuli.
V první chvíli nám všem bylo jasné, že úvaha či vyprávění
budou tou správnou volbou. Přibližně polovina z nás psala úvahu na téma „Je dobré mít peníze a věci, které si za ně můžeme
koupit, ale je také dobré jednou za čas se přesvědčit, že máte
něco, co se za peníze koupit nedá“. Druhá polovina se rozhodla
pro vypravování na téma „Ten den rozhodl“.
Ostatní témata zněla „Být báječnou mámou/báječným tátou
znamená“ (charakteristika) a „Ještě jednou se tam vrátím“
(umělecký popis).
Musím říci, že témata se povedla. Každý mohl psát dle toho,
na co se cítil více, tzv. bylo z čeho vybírat. Dopoledne nám
uteklo velice rychle. Někteří studenti byli hotovi ještě hodinu
před odevzdáním.
A co říci závěrem? Řekla bych, že první část maturitní zkoušky jsme zvládli dobře. Te už nás čeká praktická zkouška

Studenti si losují téma k maturitní práci.

a v červnu naše studium zakončíme ústní zkouškou a tak
i zúročíme ty čtyři roky strávené na střední škole, kde jsme
měli opravdu o zábavu i učení postaráno.
Přeji všem letošním maturantům hodně štěstí a nezapomeňte:
„Za zkoušku to stojí!“
Zapsala: Rážová Lenka
studentka třídy 4.CS, VOŠ a SOŠ Březnice
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OZNÁMENÍ
V sobotu dne 16. 5. 2009 od 8 do 12 hodin
uskuteční město Březnice sběr

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 16. 5. 2009 od 9 do 11.30 hodin
uskuteční město Březnice sběr

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Tento sběr zajiš�uje
1. březnická komunální, s.r.o.

Tento sběr zajiš�uje
1. březnická komunální, s.r.o.

ve vyjmenovaných obcích dle tabulky

V areálu garáží
1. březnické
komunální s.r.o.
odbočka
u SOŠ – VOŠ
z Rožmitálské ulice
ke garážím

Název obce
Zadní Poříčí
Přední Poříčí

sběr
od

do

9.00

9.30

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. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

Jmenovitý seznam nebezpečného odpadu, který
bude vybírán a likvidován:
1. pneumatiky
2. olověné akumulátory
3. barvy tekuté, práškové a obaly od barev
4. oleje motorové, převodové a obaly
5. brzdová kapalina
6. prošlé léky a léčiva
7. kyseliny
8. zaolejované hadry a hadry od barev
9. monočlánky a malé baterie
10. zářivky, výbojky

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

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

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, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

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, elektro, sporáky,
pečící trouby, mikrovlnné trouby, ……

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

Jaroslav Havelka
jednatel společnosti

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 N A B Í Z Í M E k pronájmu prostorný a nezařízený byt
168 m2 včetně sklepa v areálu VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340. Byt má 3 velké pokoje, vstupní předsíň, kuchyni
včetně kuchyňské linky a plynového sporáku. Koupelna je po
rekonstrukci, samostatná toaleta.
Vytápění a ohřev vody samostatným plynovým kotlem
s možností přitápění kachlovými kamny. Nájemní smlouva
na 2 roky s možností prodloužení. Upřednostňujeme zaměstnance školy. Volný ihned. Kontakt: tel. 318 682 961.
 P R O N A J M U byty v Březnici 1+KK, 2+KK, 3+1.
Nové podlahy, nové kuch. linky. Cena dohodou.
Tel. 777 199 920.
 S T Ř Í H Á N Í psů malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Tel. 606 629 013.
 P R O N A J M U byt 2+KK v Březnici – dlouhodobě.
Telefon 605 083 737.
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AMIDO - letecké snímky s.r.o. h l e d á
pro posílení týmu vhodné kandidáty
na pozice OBCHODNÍK

Karel LEITERMANN
Jan BRINDZA





Nabízíme:
- zázemí stabilní a prosperující společnosti s celorepublikovou působností
- nadstandartní výdělky
- zaškolení a marketingovou podporu
- činnost pouze v regionu blízkém Vašemu bydlišti
- upřednostňujeme práci na ŽL (30. - 50.000)
- pracovní poměr nevylučujeme
- nástup ihned nebo dle dohody

RENOVACE PARKET A DŘEVĚNÝCH PODLAH
ODBORNÁ MONTÁŽ
ZAMĚŘENÍ A ROZPOČET ZDARMA

Vzorkovna podlahových krytin
v prodejně „KRBY PINC“

u restaurace Asie (Příbram VII, Žežická 180)

Cena bez DPH

Karel LEITERMANN
mob. 777 294 349
e-mail: info@podlaha.net

Jan BRINDZA
mob. 608 283 948
e-mail: brindza@seznam.cz

www.podlaha.net

EVA VOKÁLOVÁ

PEDIKÚRA
(suchá)
•
•
•
•
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ošetření zarostlých nehtů
odstranění kuřích ok
gelové nehty na nohou
reflexní masáž plosky nohou

Dr. Jurenky 200, 262 72 Březnice

RUDOLF V
ANĚ
K
VANĚ
ANĚK

SPECIALIZOVANÝ
prodej

• anténní technik
technikyy, satelitních kompletů
sestavených dle přání, HD TV přijímače
k LCD televizorům
• SET TOP BO
Xů, včetně montáže a zaškolení
BOXů,
Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač.

Tel. 318 665 296, 602 482 114

Požadujeme:
- obchodního ducha
- aktivní přístup k práci
- komunikační dovednosti a reprezentativní vystupování
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- ŘP skupiny B, ochota cestovat
- praxe v přímém prodeji vítána
Pracovní náplň:
- získávání nových zákazníků
- prezentace produktu u zákazníků
- samostatné uzavírání obchodních smluv
Kontakt:

Jitka Větrovcová, tel. 724 773 973
e-mail: jitka@amido-leteckesnimky.cz

LUBOŠ ROM
• zemní práce
• montáž vodovodních
a kanalizačních přípojek
• prodej písků a štěrků
včetně dovozu

BŘEZNICE
tel. 723 913 040

O P R AV Y

myèek, sušièek,
praèek všech

znaèek

Jan HOŠNA
tel. 318 634 939
737 844 613

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Špičkové bavorské krmení pro psy

AUTOPŮJČOVNA

Dovoz krmení
až do domu zdarma

cena vozu na den od 350 Kč

ODTAHOVÁ SLUŽBA

➩ Při osobním vyzvednutí zboží v sídle

Dog center Ajax s.r.o. ve Volenicích u Březnice
sleva 5%

AUTODOPRAVA do 3,5 t

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ

➩ CENÍK a další informace na www.dogcenter.cz

OPEL Astra – Vectra
od r. v. 1998 – havarované – včetně n.d.

➩ OBJEDNÁVKY na e-mail:

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

Telefon 602 485 252, 723 346 346

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
– VŠE PRO DIGITÁLNÍ TELEVIZI
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
➩ prodej televizorů, satelitů, set top-boxů,
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
příslušenství k audio-video technice,
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
televizních karet Skylink a CS Link
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
- včetně kupónů
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
➩ možnost předladění na prodejně zdarma
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
➩ dovoz sat. kompletu (televize) zdarma
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
AKCE v letácích, denním tisku, v prodejně
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
BŘEZNICE, L. Kuby 327 (pod vlak. nádražím)
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
tel. 773 610 020
1234567890123456789012345678901212345678901234567

SikySat

Marie Kováříková
pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.
Vám nabízí

*
*
*
*
*

objednavky@dogcenter.cz

Pojištění osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

Na Tržišti 503, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045

PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS
PRODEJ STAVEBNÍCH STROJŮ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA STAVEBNÍ STROJE
PRODEJ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ KE STAVEBNÍM STROJŮM
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

PRODEJ PÁSŮ NA BAGRY

PRODEJ OLEJŮ Shell
LIPLANT s. r. o., Sedlice 14 (areál farmy)

262 42 Rožmitál p. Tř.
Jeníček Pavel +420 721 658 232
servis@liplant.com

800 213 216

www.liplant.com, info@liplant.com

LIPLANT s. r. o., Osnice 1 (areál stavebnin)
252 42 Jesenice u Prahy
+420 241 410 941
pujcovna@liplant.com
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Petr Ivančák
IČ 63801175

Servis a prodej PC a příslušenství (servis
i u zákazníka).
Barevný počítačový tisk
až do formátu A3
na nažehlovací potisky na trička (vhodné např. jako
originální dárek)
■ na silný papír (např. jako poukázky, nebo kartičky)
■ barevný tisk na laserové tiskárně (ideální pro Vaši
prezentaci) – max. A4
■ na fotopapír až do formátu A3
Laminování – zatavení listu papíru do ochranné fólie
Termovazba – vytvoření brožury se zprávou, nebo
prezentací
„Potisk“ CD a DVD technologií LightScibe –
jedinečný vzhled Vašich CD a DVD
PC pracoviště s kanc. aplikacemi a přístupem
na internet
Záchrana dat z havarovaných nosičů – ve spolupráci
s profesionální partnerskou organizací
Čištění vnitřku PC od prachu (detailní info
o jednotlivých službách v prodejně)
■
■

PRODEJNA:
ul. Dr. Jurenky 203, Březnice
tel.: 318 618 599 • petr.ivancak@volny.cz
www.volny.cz/petr.ivancak

Otevřeno

Po, St, Pá

14.00 – 18.00
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Dr. Jurenky 202
Březnice
tel./fax +420 318 682 619
mobil 723 305 815
e-mail: olivertour@seznam.cz

DOPŘEJTE SI DOVOLENOU
i v letošním roce
• Jedete na dovolenou a necháváte doma Váš počítač? Dopřejte
i jemu trochu péče. V letošním roce ZDARMA ke každému
zájezdu slevová poukázka na vyčištění Vašeho PC od firmy
Petr Ivančák Březnice (www.volny.cz/petr.ivancak)
• ŠROTOVNÉ NA DOVOLENOU: sešrotujte svou dovolenou
u rybníka a LEŤTE K MOŘI (obdržíte 1.000,- Kč / osoba –
bližší podmínky u Vašeho prodejce zájezdů, akce: CK EXIM
TOURS Praha)
• 2009 ROKEM KOMBINACÍ = kombinace pobytů na řeckých
ostrovech KOS + RHODOS, kombinace pobytů v Egyptě
HURGHADA + LUXOR
• VÍKEND NA MALLORCE za 1.990,- Kč / osoba, letecky, bez
stravy, možnost dokoupení polopenze, povinné příplatky:
taxy a palivový příplatek (3 580); odlety: čtvrtek přílety:
neděle (např. 14. - 17. 5. 2009)
• RAKOUSKO pobyty na břehu jezera nebo v horách, 2 DĚTI
ZDARMA pobyt i polopenze, možnost RYBAŘENÍ ☺, opět
i v letošním roce RAKOUSKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
• NETRADIČNÍ DOVOLENÁ = pronájem říčních lodí a hausbótů
po celé Evropě, nepotřebujete kapitánské oprávnění , inspiraci hledejte např. na: www.holandskonalodi.cz

DOPŘEJTE SI RADOST
z cestování i v letošním roce

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZPRÁVY Z KOPANÉ
Vážení sportovní příznivci. Jaro je v plném proudu a s ním
i boje na fotbalových trávnících. Jak jsem Vás již informoval
v minulém článku, zimní příprava A mužstva dospělých proběhla velice úspěšně a všichni jsme netrpělivě očekávali, jak
naši kluci tyto výsledky zúročí v bojích o mistrovské body. Ještě je třeba doplnit, že jsme v posledním přípravném utkání,
hraném 21. 3. jako generálka poprvé na přírodní trávě, porazili
doma Trhové Dušníky 5 : 3, když naše branky dávali: Žid Josef 2,
Černý, Zárybnický a Češka Václav.
A pak již přišla na řadu utkání soutěžní. Rozjezd našeho
mužstva byl trochu pomalejší a zejména v prvních poločasech
dost nervózní. Důležitost těchto zápasů svazovala našim hráčům nohy a tak můžeme děkovat hlavně naší útočné síle za to,
že se nám povedlo náš náskok v soutěži již ve třetím kole dokonce o bod navýšit. Skóre z dosud odehraných čtyřech zápasů
17-6 hovoří jasně o tom, kde je naše síla a kde máme ještě nějaké rezervy.
A jestliže jsou góly kořením fotbalu, tak jak už by mohla lépe
vypadat pozvánka pro diváky, než 23 vesměs krásných branek –
i když těch sedm není zrovna radostných. Ale je třeba sportovně přiznat, že i soupeři mají svoji sílu a také chtějí vyhrávat.
Své soutěže začala i ostatní mužstva a to také vcelku úspěšně. Z tohoto rámce vypadá pouze družstvo přípravky na jehož
kvalitu je jeho soutěž příliš vysoká a zatím sehrálo zápasy
s prvními dvěma celky tabulky. Ostatní mužstva pokračovala
ve svých kvalitních výkonech z podzimu.
A mužstvo dospělí:
Krásná Hora – Březnice

2 : 5 (2:2)

branky – Černý M., Žid Martin, Žid Josef, Nepivoda M., Žid Marek

Březnice – Tochovice

4 : 2 (1:2)

Milín – Březnice
branky – Čáslava, Novotný
Přípravka:
Březnice – Sedlčany
1.FK Příbram – Březnice

1 : 2 (0-1)

1 : 19 a 0 : 24
13 : 0 a 24 : 0

OBNOVA ZELENĚ V AREÁLU
STADIONU
V minulém vydání těchto novin jsem se v článku „zprávy
z kopané“ zmínil o vykácení většího množství stromů v areálu
stadionu. Tento krok byl učiněn vzhledem k nutnosti zvýšení
bezpečnosti sportovců, diváků i dalších účastníků akcí na stadionu. Stromy již byly přestárlé a každou chvíli se ulomila některá z větví. Jedna z nich dopadla v loňském roce dokonce nedaleko skupinky mladých skautek, které mají na stadionu své
zázemí. Vedení města proto požádalo dendrologa o znalecký
posudek stavu zeleně. Výsledkem bylo doporučení okamžitého
pokácení nebezpečných stromů a zároveň plán nového osázení
areálu. Celá akce kácení jen potvrdila nutnost zásahu – ač některé z pařezů vypadají velice zachovale, ve vyšších partiích
stromů byla spousta vyhnilých míst u starých mohutných větví.
V současné době jsou již podél kurtů vysázeny krásné, vzrostlé
a zdravé stromy a ještě do vydání tohoto čísla novin se bude
pokračovat ve výsadbě i v zadní části areálu. Zbývá už jen poděkovat vedení města za celou akci, která opět přispěla ke zkrášlení celé sportovně-odpočinkové oblasti města.

branky – Mepivoda M. 3, Zárybnický M.

Nový Knín B – Březnice

2 : 2

(2:1)

branky – Nepivoda M., Žid Martin

Březnice – Dobříš B
6 : 0 (2:0)
branky – Žid Martin 2, Nepivoda M., Burger, Češka V., Černý M.
B mužstvo dospělí:
Narysov – Březnice B

2 : 1 (1:0)

branka – Volf J.

Březnice B – Jablonná

5 : 2

(5:0)

branky – Volf J. 2, Mikuláš J., Soldát S., Petráň M.

Březnice B – Bohutín B

3 : 0

kont. utkání bylo ukončeno v 7. minutě pro malý počet hráčů hostů

Dorost:
Březnice – Obecnice

11 : 0 (11:0)

utkání bylo po 1. poločase ukončeno pro nedostatečný počet hráčů hostů
branky – Volf 4, Choura 3, Češka, Blovský, Petrovic, Barek

Rožmitál – Březnice
Březnice – Drahlín

0 : 0
6 : 0 (3:0)

branky – Choura 2, Plechata 2, Blovský, Ferko

Pičín – Březnice

8 : 0

branky – Blovský 3, Plechata 2, Češka, Petrovic, Barek

Žáci:
Březnice – Tochovice

3 : 2 (3-0)

branky – Slavík 2, Novotný

AVK BŘEZNICE
Volejbalový oddíl, jako součást klubu SK Březnice 1918 si od letošního roku vzal do své režie oba kurty na
stadionu. Rozšířil tak možnost sportování, jak pro členy SK, tak i pro širokou veřejnost o další sportovní
odvětví. Na obou kurtech je samozřejmě možno hrát zápasy i turnaje ve volejbalu a nohejbalu, na kurtu číslo
1 je možno hrát i tenis. Vše za velmi výhodných podmínek, které jsou vyvěšeny na nástěnce AVK Březnice
umístěné vedle kurtů. Kurt si lze zamluvit na pravidelné i jednorázové sportování na telefonních číslech uvedených na stejné nástěnce v „Provozním řádu kurtů“.
Za SK Březnice 1918 Jiří Nepivoda
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SILNIČNÍ BĚH ROŽMITÁL - BŘEZNICE 53. ROČNÍK
Dne 12. 4. se konal již 53. ročník tradičního silničního běhu
na 10 km Rožmitál – Březnice, který společně pořádají Spartak
Rožmitál a SK Březnice 1918 za velké podpory obou měst.
Zde přinášíme výsledky sportovců, kteří se umístili na stupních
vítězů v jednotlivých kategoriích:
Kategorie A - muži do 39 let:
Poř. Číslo Jméno

Čas

Kat. RN

Oddíl

1

25

Fekl Daniel

31,35

A

78

AK Kroměříž

2

15

Bureš Petr

32,21

A

80

ACIS PF Plzeň

3

19

Minařík Petr

33,56

A

76

AK Zlín

B

64

Lokomotiva
Beroun

Kategorie B - muži 40 - 49 let:
1

404

Klika Antonín

33,01

2

412

Soukup Radomír 33,48

B

68

AC Tábor

3

402

Jansa Jiří

B

66

Atletika Písek

33,58

Kategorie C - muži 50 - 59 let:
1

504

2

507

3

506

Korytár Ján

36,33

C

52

Rokycany

Kříž Vladimír

42,07

C

58

Ski Klub PB

Kuncl František

46,57

C

50 Ski Klub Příbram

Kategorie ZV - ženy nad 40 let:
1

311

Černá Jaroslava 44,23 ZV

62

SK Tochovice

2

312

Lukášová Zlata

45,46 ZV

68

AC Falcon
Rokycany

3

303

Žechková Svatava 46,23 ZV

67

Příbram

Muži: Okresní pohár

Kategorie D - muži 60 - 69 let:
1

606

Svoboda Václav

41,39

D

49

SŽDC Praha

1

32

2

604

Kučera Otakar

43,15

D

45

Přeštice

2

419

Švarc Petr

34,38

B

66 Tri Klub Příbram

Sokol Kobylisy

3

1

Hochmut Milan

35,27

A

87 Spartak Rožmitál

3

610

Mucha Petr

44,57

D

47

701

Hlusička Josef

46,38

A

81 Oxygen Příbram

Ženy: Okresní pohár

Kategorie E - muži nad 70 let:
1

Dražan Jaroslav 34,24

E

38

Liga 100 Praha

1

311

Černá Jaroslava 44,23 ZV

62

SK Tochovice

303

Žechková Svatava 46,23 ZV

67

Příbram

307

Fialová Lucie

74 Oxygen Příbram

2

706

Kopecký Zdeněk

47,27

E

37

Budvar

2

3

702

Putschogl Jaroslav 49,34

E

39

TJ Sokol Písek

3

52

Z

Celková účast: 129 závodníků Počasí: 21°C - slunečno - jasno

Kategorie Z - ženy do 39 let:
1

313

Rabasová Jana

39,25

Z

87

AC Falcon
Rokycany

2

306

Piklová Alice

40,35

Z

73

Větřní

3

316

Reimonová Jana 44,19

Z

83

Žižkovský Tygři

Srdečně Vás zveme na 54. ročník silničního běhu
na 10 km ROŽMITÁL – BŘEZNICE
který se bude konat o velikonoční neděli 4. 4. 2010
v 10.30 hodin

KULIČKOVÉ TURNAJE DOSPĚLÝCH SE STÁVAJÍ POPULÁRNÍMI
Mnoho dospělých i dospívajících lidí tráví stále více času
sportovními turnaji v kuličkách. Soutěží se na nejrůznějších
úrovních - od amatérské po vrcholovou. Ti nejlepší se účastní
turnajů jako mistrovství republiky, mistrovství světa, turnaje
mistrů a dalších soutěží organizovaných kluby sdruženými
v Českém kuličkovém svazu.
Hráči stále častěji zakládají kuličkové kluby. To jim umožňuje účastnit se kromě turnajů jednotlivců i národní teamové soutěže a bojovat o titul nejlepšího klubu v České republice.

Kuličky - nejstarší sport?
Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva.
Nejstarší nalezená kulička pochází z Egypta a datuje se do roku
3000 let před n. l. Ve starověku se kuličky hojně hrávaly na území Římské říše. Oblíbili si je např. Caesar či Romulus Augustus.
Novodobá historie kuliček se začíná psát v roce 1998. Tehdy
byla uspořádána série 4 turnajů, které se hrály podle pravidel,
jak je známe dnes. O rok později, v srpnu 1999, byl založen
Český kuličkový svaz.
Základní pravidla kuliček
1. Hrají vždy 2 hráči proti sobě. Kuličky mají barevně odlišeny. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do důlku.
2. Nejdříve každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.

3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá
to samé jeho soupeř.
4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen
do svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.
5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu,
přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak
může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru.
Zápas se většinou hraje na 2 - 3 vítězné hry.
7. Čára hodu je vzálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 10 cm.

Turnaj ve vaší obci
Možná, že i ve Vašem městě se občas konají kuličkové turnaje. Možná že ne. Pak máte skvělou šanci být právě Vy klíčovou
osobou, která přinese turnaje v kuličkách do své obce. Kuličky
činí výjimečným sportem také fakt, že turnaj může snadno zorganizovat i jediný pořadatel.
A již se rozhodnete pro vlastní turnaj nebo máte chu zúčastnit
se některého, potřebné informace naleznete na internetových
stránkách Českého kuličkového svazu - http://www.kulicky.com.
Petr Šejba, Český kuličkový svaz
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OBCE BY MĚLY BÝT V OCHRANĚ
PŘÍRODY SEBEVĚDOMĚJŠÍ
Zástupci největších obcí v okrese se zúčastnili semináře
o tom, jak chránit v obcích přírodu. Jejich zájem o téma svědčí
o tom, že chtějí kvalitu státní správy v ochraně přírody zlepšit.
Seminář se konal v úterý v Ekocentru Zelená pumpa, které sídlí v Q-klubu. Pořádala jej ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, jíž se Zelenou
pumpou spojuje společný projekt podpořený Norskými fondy.
Zástupce České inspekce životního prostředí Karel Kerouš
hned v úvodu uvedl, že z důvodu snižující se kvality státní
správy na úřadech se lidé čím dál méně na tyto úřady s problematikou ochrany přírody obracejí. Raději hned kontaktují
inspekci. Ochrana přírody v obcích se týká zejména ochrany zeleně, a protože se kácení a necitlivá úprava stromů v poslední
době množí, množí se i podněty od občanů, které inspekce přijímá. A často je výsledek jejího šetření pro obec či vlastníka pozemku nákladný – platí se vysoké pokuty za porušení zákonů,
ke kterému dochází právě z neznalosti problematiky.
Zástupcům obcí Sedlčany, Dobříš, Březnice, Rožmitál, Milín,
Mirovice a dalších byl vyložen zákon 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a byly podrobně vysvětleny povinnosti a pravomoce
obcí z něho vyplývající, zejména ve vztahu k povolování či zastavování kácení zeleně. Například pravomoc nařídit zastavení
kácení stromů, dle Kerouše, obce téměř nevyužívají, jako by o ní
nevěděly. Stejně tak obce nevyužívají možnost udělovat pokuty
za zanedbanou péči o zeleň, která často vede právě ke kácení,
které by v případě správné průběžné péče nutné nebylo.
Zmíněna byla i problematika znaleckých posudků, na základě kterých se kácení či úprava zeleně povoluje. Tyto posudky
mohou mít různou kvalitu, která je však také závislá na zadání, které obec posuzovateli dá. Kerouš obce pobídl, aby poža-

davky posudku, který je pro obec vodítkem při rozhodování
(není tedy zavazující), specifikovaly co nejpřesněji. Obce by se
měly chovat sebevědoměji i v případě kácení podle zvláštních
předpisů, které jim oznamují různé instituce (např. správci
povodí či silnic). I zde mají právo, neobsahuje-li oznámení stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení, kácení zastavit.
V další přednášce Michala Kubelíka z ČSOP Zvoneček se zástupci obcí dozvěděli, jak o zeleň v obci správně pečovat, aby se
předešlo následným radikálním řešením či vystavení se pokutě. Množství dobrých i špatných příkladů poukázalo na problematiku výsadby i ošetřování zeleně, včetně spolupráce s odbornými firmami. Závěr semináře, který přednesla Radka Pešoutová ze Státního fondu životního prostředí, byl věnován problematice financí, tedy přestavení dotačních titulů především
z Operačního programu Životní prostředí, které mohou obce
využívat k čerpání peněz pro péči o zeleň. V některých případech je totiž právě nedostatek financí důvodem, proč není obecní zeleni věnována péče, která jí náleží.
Hojná účast zástupců obcí na semináři svědčí o tom, že obce
problematiku ochrany přírody v obcích považují za důležitou
a chtějí ji vykonávat dobře.
Další informace:
Mgr. Linda Klvaňová, 774 432 075, info@zelenapumpa.cz
Michal Kubelík, 606 131 028, michal.kubelik@centrum.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti.

CO CHYSTÁ KULTURNÍ GANG BŘEZNICE?
Kulturní gang Březnice je občanské sdružení, které v Březnici
pořádá kulturní a sportovní akce, ale také se snaží z nevyužitého
prostranství starého kluziště vedle koupaliště vytvořit upravený, uklizený a příjemný prostor pro setkávání občanů města
na různých kulturních, společenských a sportovních akcích.

festivalu. Stále je ale náš festival postaven na nekomerční bázi. Převážnou část prací kolem organizace
festivalu konají členové a příznivci ve svém volném
čase zadarmo, vstupné je stanoveno vždy v nejnižší
možné hranici a příjmy z něj zdaleka nepokryjí ani náklady na vystoupení skupin. Proto je pro nás důležitá
každá finanční či jiná podpora, velmi si jí vážíme
a oceňujeme odvahu každého partnera jít s námi do tohoto projektu.
Z rockfestu se stala tradiční součást kulturního života regionu
a patří neodmyslitelně k závěru léta (koná se vždy první sobotu v září – letos tedy 5. 9. 2009).
Vybudoval si své místo mezi letními festivaly v okolí a i díky
tomu se nám daří zvát stále známější a kvalitnější hudební
skupiny a interprety.
LETOŠNÍ PROGRAMOVÉ PECKY:

Fotografie z loňského Rockfestu v Březnici.

Na květen jsme společně s Bike Clubem Brdy Březnice a MC
Pampeliška Březnice přichystali závody na kolech pro děti
i jejich rodiče na stadioně (bližší informace – viz plakát)

• BLUE EFFECT • ŠKWOR • PLEXIS • APPLE JUICE
• STO ZVÍŘAT • BAHRAINN • BURANA ORFFCHESTER • ODYSSEA • SIMPLE MUFFIN • THE STREETFIGHTERS

Naším největším počinem je ROCKFEST BŘEZNICE.

A pozor letos novinka! Nabízíme originál trička ROCKFEST
BŘEZNICE – v různých barvách a velikostech.
Kdo přijde v tomto tričku na rockfest, získává slevu
na vstupném 50,- Kč.

Postupným vývojem a nadšením se nám podařilo dospět ke kvalitnějšímu zázemí, dobrému jménu i profesionálnější organizaci

S L E D U J T E www.rockfestbreznice.wgz.cz
A DOZVÍTE SE VÍC!
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Rozpis plánovaných akcí ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY
1.
17.
23.
24.
20.
5.
11.
19.

5.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
7.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

10.00
odpoledne
10.00
14.00
11.00
15.00
odpoledne
10.45

Březnice - náměstí
Rožmitál pod Třemšínem - náměstí
Příbram
Sedlčany - (park chovatelů)
Jihlava
Hvož any - letní restaurace „VAGON“
Pňovice
Soběslav

1.
2.
9.
15.

8.
8.
8.
8.

2009
2009
2009
2009

14.00
14.00
14.00
15.00

16. 8.
19. 9.
25. 9.
4. 10.

2009
2009
2009
2009

14.00
15.00
17.00
18.00

29. 11. 2009
13. 12. 2009

17.00
18.00

Keblov - (okres Benešov)
Věšín - hřiště
Jerusalem - (u Příbrami)
Lomnice nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec)
Předmíř - (okres Strakonice)
Buš - náves
Senomaty - (okres Rakovník)
Rožmitál pod Třemšínem
Společenské centrum
Březnice - Náměstí
Rožmitál pod Třemšínem
Společenské centrum

tradiční koncert
21. ročník Festivalu dechových orchestrů
keramické trhy
tradiční koncert
13. setkání hornických měst
tradiční koncert „Balkovy Hvož any“
výročí založení 120 let SDH
Mezinárodní festival dechových orchestrů
Kubešova Soběslav
Keblovské dechovky 2009
tradiční pou ový koncert Rožmitálské Venkovanky
koncert Rožmitálské Venkovanky
festival dechových hudeb
pou ový koncert
oslava posvícení
den železničářů
tradiční Podzimní koncert
zahájení adventu
tradiční Vánoční koncert

w w w. v o l n y. c z / v e n k o v a n k a

MÁJOVÝ KONCERT ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY V BŘEZNICI
Jak ten čas letí! Rok uplynul jako voda a blíží se tradiční 1. máj. A my vás zveme na krásně prožité dopoledne
při pěkných písničkách a skladbách v podání Rožmitálské venkovanky řízené kapelníkem Josefem Janouškem.
Věříme, že nás počasí ani letos nezklame a proto zveme vás, všechny občany našeho města, na další prvomájový
koncert Rožmitálské venkovanky a to v pátek 1. května 2009 od 10 do 12 hodin na březnické náměstí.
Jako každý rok se těší na vaši účast pořadatel ZO KSČM Březnice.

FANCLUB ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY MĚL DALŠÍ VALNOU HROMADU
Na začátku jara, přesně 28. 3. 2009, pořádal Fanclub Rožmitálské Venkovanky výroční valnou hromadu. Volba na místo konání byla jasná. Stejně jako v loňském roce jsme zvolili
k našemu setkání známý hostinec „Na Dolině“ v Hutích pod
Třemšínem.
Po 17. hodině byl už sál slušně zaplněný členy fanclubu i muzikanty z naší kapely a tak mohl předseda Jan Uhlíř všechny
přítomné pozdravit a zahájit schůzi. Hodnotili jsme minulý rok
a zvláště pak reprezentační ples, který pravidelně pořádáme
v únoru. Domluvili jsme se i na pořádání zájezdů v roce 2009
s naší kapelou. Rožmitálská Venkovanka bude náš kraj reprezentovat opět na řadě akcí v různých koutech naší vlasti.

Po skončení oficiální části setkání následovalo občerstvení
ve formě výborných pečených kolen dle receptu Standy Knížete, který je touto pochoutkou známý v celém rožmitálském kraji. Všichni zavzpomínali na společné akce, které fanclub pořádal a zazpívali i zatancovali u známých písniček v doprovodu
muzikantů v čele s kapelníkem Pepou Janouškem.
Náš fanclub má v současnosti přes 60 členů a budeme rádi,
když budeme mít možnost přivítat i někoho z Vás.
O zájezdech pořádaných naším fanclubem na vystoupení Rožmitálské Venkovanky, na kterých vítáme i širokou veřejnost,
Vás budeme informovat.
Na akcích fanclubu a Rožmitálské Venkovanky se těší a krásné
jarní dny přeje
František Haš, tiskový mluvčí Fanclubu
Rožmitálské Venkovanky (frantisek.has@seznam.cz)

Reakce Rožmitálské Venkovanky
Milí fanclubáci, děkujeme za pozvání na krásné setkání našeho/
Vašeho fanclubu!
10. 4. 2009 tomu bylo již 5 let, co byl Fanclub Rožmitálské
Venkovanky založen. Tehdy se ve Společenském centru v Rožmitále p. Tř. sešlo asi 10 zakládajících členů. V současnosti náš
fanclub čítá více než 60 členů - samých skvělých lidí, kteří
nezkazí žádnou legraci, rádi a od srdce si zazpívají a hlavně
podporují náročnou práci 18 muzikantů, kteří si říkají Rožmitálská Venkovanka. Za všechno moc děkujeme a těšíme se na
setkání nejen na našich vystoupeních…
Rožmitálská Venkovanka
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VEČER NA ZÁMKU
s Prof. MUDr. Janem Kilianem, DrSc.
MUDr. Janem Kilianem,
DrSc., emeritním přednostou Stomatologické kliniky
Fakultní nemocnice Plzeň
a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, která
se bude konat při příležitosti jeho životního jubilea (narozen 29. 5. 1934). Prof. Kilian nejen zavzpomíná na
své dětství a mládí v Březnici, ale dostane se i k jiným
tématům, mezi která bude
zcela určitě patřit dnešní
medicína. K atmosféře večera
přispěje i vystoupení plzeňského dechového kvarteta,
které je složeno ze dvou
příčných fléten (hrají sestry
Ivana a Lenka Rukavičkovy), klarinet (Pavel Egermaier) a basklarinet (Dalibor
Bárta). Kvarteto, které již
březničtí znají z vystoupení
na posledním setkání rodáků a přátel Březnice o pouti
roku 2008, zahraje (tak jako Sestry Ivana (stojící) a Lenka Rukavičkovy
Foto Blechová
posledně) nejznámější skladby Jaroslava Ježka z 30. let minulého století. Nedejte si proto tuto příležitost prožít příjemný jarní večer v dobré společnosti ujít!
MUDr. Jiří Beran

E

D

Vás zve na akce a události
2009
1. a 2. 8.

Oživené prohlídky zámku
divadlo, šerm, tanec
24. 10.

Setkání s Andrejem Krobem
– div. režisérem, zpěv Sylvie
Krobová a uvedení divadelní hry
V. Havla: Audience
v úpravě M. Velebného
divadelní večer
12. 12.

Vánoce na zámku Březnice
hudební a divadelní vystoupení,
vánoční výstava, prodejní tržiště
Vás zve na výstavy
1. 4. – 31. 10.

Tajemné bytosti
brdských lesů
výstava v zámeckém sklepení
8. 6. – 14. 6. 2009

Základní umělecká škola Březnice

Výstava dřevěných loutek

si Vás dovoluje pozvat

s ukázkou jejich výroby:
E. Houdková
červenec 2009
D. Nová: „Šperk a žena“

na koncert

srpen 2009
J. Beran: „20. léta 20. století

FLÉTNOVÉHO SOUBORU

– nehistorická interpretace“
- fotografie
výstavní bašta,
není-li uvedeno jinak

CAPELLA FLAUTA

kontakt:
tel., fax: 318 682 179
e-mail: breznice@stc.npu.cz
w w w. z a m e k- b r e z n i c e . c z

v úterý 12. května 2009
od 18.00 hodin
v hudebním sále Zámku Březnice
Jako hosté vystoupí ADAM ZÁVODSKÝ (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky
a ALŽBĚTA BARTÁKOVÁ (klarinet)
ze třídy pana učitele Antonína Žaluda.

E

D
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Městské kulturní zařízení Březnice a Nadace Český hudební fond
Vás zvou na

KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU

PUELLA TRIO
7. května 2009 v 19 hodin
Reprezentační sál MěÚ
Vstupné 50 a 30 Kč. Děti MŠ a ZŠ zdarma.

E

D

PUELLA TRIO / Komorní soubor
Terezie Fialová - klavír / Lenka Matějáková - housle / Markéta Vrbková - violoncello
Komorní soubor vznikl v roce 2003 na Konzervatoři
v Brně.
V dnešní době patří k nejtalentovanějším triím mladé generace. Od roku 2005 se připravuje pod vedením Guarneri Tria Prague a komorní hru studuje na Hochschule
für Musik Luzern ve Švýcarsku ve třídě prof. Ivana
Klánského a prof. Marka Jerie.
Puella trio je pravidelně zváno na mezinárodní festivaly,
jako je Moravský Podzim, Talentinum, Festival Emy Destinové, Allegro Vivo, Meclennburg Vorpomenn – Německo, Flaneries Reims – Francie… S úspěchem se
účastní také mezinárodních soutěží. V roce 2004 získalo
Čestné uznání na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí. Roku 2005 2. cena na mezinárodní soutěži Marie Yudiny v Petrohradě, 2006 2. cena ve finále mezinárodní soutěže Rovere d’Oro

v italském San Bartolomeu a v roce 2007 – 3. cena na
Charles Hennen Concours v Heerlenu (Holandsko).
A právě díky této soutěži získalo pozvání na mezinárodní kurzy ve Weikersheimu (Německo) pod vedením prof.
Mathiase Kirschnerreita, Volkera Jacobsena a Miro
Quartet (USA), kde vyhrálo hlavní cenu kurzů pro nejlepší komorní soubor.
Puella trio je uvedeno na prémiové listině mladých Klubu přátel hudby Nadace ČHF. Kromě České republiky
koncertovalo na Slovensku, v Rusku, Srbsku, Ma arsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Holandsku, Francii a Itálii. V listopadu 2007 natočilo své debutové CD,
které je skvěle hodnoceno českou i zahraniční kritikou.
Připravila Dana Tuháčková
(zdroj: www.puellatrio.cz)

Městské kulturní zařízení a Městské muzeum v Březnici
Vás zvou do

Městské obrazárny - Galerie Ludvíka Kuby
umístěna v prostorách zámku Březnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
květen, červen, září – pouze svátky a víkendy
červenec, srpen – úterý - neděle

9 - 12

9 - 12

13 - 16 hod.

13 - 17 hod.

Rezervace vstupenek a návštěvy obrazárny mimo výše uvedené časy
- pouze po objednání na tel. 318 682 153.
Vstupenky k zakoupení v pokladně zámku Březnice.

V měsíci září jsou připraveny akce k 50. výročí otevření
- vstup do Městské obrazárny pro širokou veřejnost ZDARMA.
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KAKTUSY UŽ ZASE KVETOU ...
Jaro je tady, kaktusy se probudily ze zimního odpočinku, dostalo se jim tepla a vody a tím začalo jejich růstové období. Druhá polovina května a celý červen je čas,
kdy nejvíce kaktusů vykvétá krásnými, některé exotickými květy.
Vím, že v dnešní uspěchané době není moc času na
koníčky, ale někdy je třeba se oprostit od všedních starostí a potěšit se něčím hezkým.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které nejsou náročné na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze, od Patagonie v Jižní Americe až k padesáté rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný. V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů
v Mexiku a nejjižnějších státech USA.
V Jižní Americe je centrum s největším množstvím
rodů a druhů Severozápadní Argentina a Bolivie, ale
kaktusy rostou téměř ve všech státech.
Aby se u nás ve sbírkách kaktusům dobře dařilo, musíme jim připravit takové podmínky, které se co nejvíce
přibližují podmínkám, ve kterých rostou na svých přírodních stanovištích. V prvé řadě je to dostatek světla
a tepla v letním neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro zdárný růst je voda. Tou, v době plného růstu, nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem, ale
také by neměly mít stále mokrou zem. Zálivka by měla
být nárazová a vydatná. Další závlahu provádíme až po
úplném proschnutí zeminy. Nejlépe je zalívat ráno nebo
večer. Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená sluncem.
Zeminu používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku.

V zimním období (listopad - únor) by kaktusy neměli
růst, protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché a chladné zimování (6 – 10°C) je jednou z nejdůležitějších podmínek pro květenství v příštím roce. Dospělý,
zdravý a dobře pěstovaný kaktus kvete každým rokem.
Nevěřili by jste, kolik lidí se u nás tímto koníčkem zabývá a těší se ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho
lidí pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více na balkonech a ti, kteří mají možnost si udělat na zahrádce malý
skleník či pařeniště, mají radost a úspěchy určitě největší.
Já pěstuji kaktusy již více než 30 let, mám velmi velkou sbírku kaktusů a sukulentů, na kterou se jezdí dívat kaktusáři z celých Čech i ze zahraničí. Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce neví. Proto bych
chtěl pozvat všechny, co mají rádi květiny a třeba je nemohou sami pěstovat, aby se zdarma přišli podívat na
hezké rostliny, které umí vykouzlit i nádherné květy.
Skleníky jsou otevřeny každý čtvrtek od 13.00 do
17.00 hodin nebo po domluvě na tel. 723 044 489.
Vladimír Ježek, Náměstí 3, Březnice

BALKONOVÁ ZAHRÁDKA
Pokud nejsme vlastníky zahrady a rádi bychom přece jen pěstovali
vlastní květiny a zeleninu, můžeme začít se zahradničením na balkoně,
terase či okenním parapetu. Mezi jednoznačné
favority našich oken patří pelargónie. Aby se rozvinuly v plné kráse, potřebují
pravidelnou zálivku a každý týden přihnojovat vhodným
hnojivem. Pokud o ně budeme dobře pečovat, pokvetou
od května až do prvních mrazíků. Odkvetlé květy a suché listy je třeba odstraňovat.

Předpokladem k úspěchu pěstování zeleniny na balkoně je především dostatečně velká nádoba, vhodný substrát, dostatek živin a pravidelná zálivka. Nejlépe se tak
pěstují papriky, rajčata a různé bylinky. Rajčata potřebují slunečné a chráněné místo. Když dozrávají, potřebují každý týden hnojit. Papriky mají podobné nároky
jako rajčata, ale měly by růst přirozeně, takže je nezaštipujeme. Pro pěstování v samozavlažovacích nádobách
jsou vhodné i některé drobné druhy ovoce, jako jsou jahody a borůvky. Jahody zasadíme do propustné, mírně
kyselé zeminy a dáme na slunné místo. Pokud máme
omezené prostory, vybereme si do nádob květiny i zeleninu kompaktního růstu.
Čerpáno: Praktická moderní žena
Městská knihovna

MO ČSSD Březnice a ve spolupráci s panem Tomáškem
V á s v š e c h n y s r d e č n ě z v o u v rámci oslav

DNE DĚTÍ

na

ZÁBA
VNÉ ODPOLEDNE
AV
s doprovodným programem pro děti – soutěže, opékání buřtů

TRÁŽ
Sobota 3 0 . k v ě t n a 2009 od 14 hodin na S
ST
ŽII
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PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
ZAPEČENÉ POKRMY
Zelenina zapečená s hermelínem

Velké návštěvnosti se těšila ukázka paličkování, která přilákala do Městské knihovny velký počet malých i velkých návštěvníků. Svoji zručnost si mohli vyzkoušet děvčata i chlapci.
Foto Městská knihovna

V dubnu jste si
mohli v Městské
knihovně
a Infocentru
prohlédnout
výstavu kroužku
paličkování
při Domu dětí
a mládeže
Příbram.
Foto
Městská knihovna

2 kedlubny, 2 mrkve, 1 pórek, 250 g brokolice, 1 cibule
1 lžička másla
150 g plnotučné smetany
100 ml mléka
2 vejce
sůl, bílý pepř, muškátový oříšek
125 g hermelínu
2 lžíce sekané petrželky
voda
Kedlubny a mrkev oloupeme a nakrájíme na plátky. Pórek očistíme a omyjeme, horní, zelenou část nakrájíme na nudličky,
dolní cibulky na kolečka. Brokolici omyjeme, rozebereme
na růžičky. Vše povaříme v osolené vodě asi 5 - 7 minut, necháme
okapat. Cibuli oloupeme, jemně pokrájíme. Vymastíme formu
máslem, vložíme do ní okapanou zeleninu a posypeme cibulí.
Smetanu smícháme s mlékem a vejci, osolíme, opepříme, okořeníme strouhaným muškátem a nalijeme na zeleninu. Vložíme do předehřáté trouby (200°C) a zapékáme 20 minut. Hermelín nakrájíme na plátky, rozložíme na předpečený pokrm
a dopékáme ještě 5 minut. Podáváme sypané petrželkou.

Zapečená krůtí směs
600 g vařeného nebo pečeného krůtího masa
4 lžíce másla
2 lžíce hladké mouky
mléko (dle potřeby)
1 cibule
1 stroužek česneku
150 g žampiónů
sůl, černý pepř
tuk na vymazání formy
30 g strouhaného sýra
1 citrón
Polovinu masa nakrájíme na kostičky, druhou umeleme. Společně je osmahneme na oloupané cibulce, zpěněné na polovičním
množství másla a odstavíme. Ze zbylého másla a mouky připravíme světlou jíšku, kterou zalijeme mlékem a za stálého
míchání provaříme na bešamelovou omáčku. Smícháme ji
s masem, přidáme nadrobno nakrájené žampióny, osolíme, opepříme, promícháme a vložíme do vymaštěné zapékací formy.
Povrch posypeme strouhaným sýrem. Zapékáme ve středně vyhřáté troubě. Podáváme s bramborem nebo s bílým pečivem.

Dobré rady pro zapékání

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - Počaply
Na pátek 27. března 2009 se těšily všechny děti, které rády
tančí a skotačí. V místní hasičárně se totiž konal - Dětský maškarní bál. Po uvítání již nastal taneční rej princezen, čarodějnic
a dalších pohádkových a dobrodružných postaviček. Pro děti
bylo připraveno občerstvení, různé soutěže o sladkosti a nechyběla ani tombola, ze které si každý odnesl nějakou maličkost.
V tříhodinovém programu se jistě nikdo z dětí nenudil a domů
odcházely vytancované a pobavené.
Hana Koňasová

Vymaštění formy – Na vymaštění formy zásadně používáme
změklé máslo nebo margarín, abychom ji rovnoměrně vytřeli.
Znečištěný okraj otřeme, aby se na něm náplň zbytečně nepřipalovala.
Vejce – Hrají důležitou roli, protože spojují různé přísady.
Rozšlehaná vejce pokrm také nakypří.
Vhodné zapékací formy – Keramické, hliněné nebo kameninové formy se hodí na pokrmy z křehkých a choulostivých
přísad, protože dobře a šetrně vodí teplo. Kromě toho v nich
pokrm utvoří chutnou kůrku. Ta brání tomu, aby se pokrm vysušil. Ve formách ze žáruvzdorného skla vidíme jednotlivé vrstvy zapékaného pokrmu. Můžeme v nich pokrm i zmrazit a péct
později. Tyto formy se dobře čistí, a pokud se pokrm připeče,
snadno je ve vodě odmočíme. Kovové formy hliníkové nebo
z nerezové oceli vodí velmi rychle teplo. Formy litinové nebo
smaltované zase déle teplo drží a tak zpomalují vychladnutí
pokrmu. Teflonové formy se snadno čistí a jsou lehké.
Čerpáno Zapékaná jídla

Připravila Kateřina Štěrbová
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Děkujeme všem čtenářům, kteří prostřednictvím kupónů hlasovali pro Knihu svého srdce v naší knihovně.
Během 14 dnů se podařilo získat více než 83 000 hlasů a velký podíl na tom mají právě knihovny!
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů pokračuje. V sobotu 9. května od 20 hodin
bude vyhlášeno TOP 100, tedy 100 titulů, které získaly nejvíce hlasů. Hlasovat se bude již jen o knihách, které
budou zařazeny do TOP 100. Hlasovat se bude přes web, ale také mobilem. Knihy budou seřazeny podle
abecedy a každý titul bude mít své číslo.
Způsob hlasování bude ještě upřesněn. Bližší informace získáte v Městské knihovně a Infocentru.
Hlasujte o knize svého srdce!

Městské kulturní zařízení a Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou

na prodejní výstavu obrazů

VLADIMÍRA
MENCLA
ČESKÁ KRAJINA
V OBRAZECH
V prostorách
Městské knihovny a Infocentra

od 5. 5. do 29. 5. 2009

Fotografie
z velikonoční
výstavky, která byla
v Městské knihovně
a Infocentru.
Děkujeme panu
Strakovi,
rodičům a dětem
z MC Pampeliška
a 2. MŠ
za výrobky,
které v knihovně
vystavili.
Foto Městská knihovna

HUDEBNÍK A MALÍŘ
VLADIMÍR MENCL
Hudebník a malíř - spojení dvou uměleckých profesí, které sice není běžné,
ale v historii dosti známé. Vzpomeňme
hlavně na Cyrila Boudu a nám tak dobře
známého Ludvíka Kubu. Do skupiny
umělců mnohostranného zájmu patří
také Vladimír Mencl, hudebník a malíř,
klavírní virtuos, docent na pražské Akademii múzických umění, člen Asociace
hudebních umělců a vědců, člen Unie
výtvarných umělců v Praze.
Hudbě a malířství se Vladimír Mencl
věnoval již od dětství. Základy malířské
tvorby získal u nestora jihočeských výtvarníků profesora Adolfa Trägera.
V Praze, kde studoval klavírní hru na
AMU, pokračoval v soukromém studiu u
výtvarníků Jaroslava Otčenáška a Jana
Rambouska. Je těžké říci, která z obou
činností je pro Vladimíra Mencla důležitější. Přikládá oběma stejnou váhu, neodděluje jednu od druhé. V posledních
létech začíná malířství převažovat. Své
obrazy vystavoval na více než 150 autorských výstavách u nás i v zahraničí. Jeho
obrazy jsou v galeriích i soukromých
sbírkách v Rakousku, Německu, Holansku, Francii, Americe.
Vladimír Mencl se narodil v Českých
Budějovicích a jeho obrazy jsou inspirovány především jihočeskou krajinou.
V obrazech najdeme řadu citlivých momentů, které vypovídají o lásce k české
krajině. Není reportérem, nesnaží se jen
o povrchní zachycení skutečnosti. Jde
mu o víc – po malířsku zhudebnit krásu
české krajiny.
(čerpáno z textu PhDr. Jaroslava Hlaváčka)

Připravila Petra Bartoníčková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Dne 12. 5. 2009 budou Městská knihovna a Infocentrum
z provozních důvodů uzavřeny.

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Od 5. 5. – 29. 5. – „Česká krajina v obrazech“ – prodejní výstava malíře
Vladimíra Mencla

■

25. 5. od 19 hodin – projekce „KOSTARIKA – Cesta do ráje“

■

Tématická výstavka knih – Rozkvetlá zahrada

Dětské oddělení na ZŠ
■

14. 5. od 15 hodin – „Malování na chodníku“- 6. ročník soutěže na téma
„Mimozemš ané“

■

28. 5. – Jarní hry dětí podle Josefa Lady – beseda pro 1. ročníky ZŠ

Městské kulturní zařízení
a Městská knihovna a Infocentrum
Vás zvou na projekci

Jana Zárybnického

25. 5. od 19 hodin
v Městské knihovně a Infocentru
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Havlíčková Gabriela – Ruční výroba
papíru – naučíte se používat přírodní
materiály, barvit papír a tvořit vzory pomocí formiček
Boylan Penny – Malujeme na sklo –
kniha vám představí různé techniky malování a zdobení skleněných povrchů
Špillarová Lenka, Špillar Václav –
Severní Amerika – Krajem zlatokopů
– cestopisná kniha
Carson Ben, Murphey Cecil – Zlaté
ruce – životopisný příběh kluka narozeného v černošském ghettu, který má
spoustu snů, ale ještě více problémů a přece se stane známým neurochirurgem…
Herriot James – Yorskhirské povídky
– kniha známého spisovatele-zvěrolékaře
Ingólfsson Viktor A. – Před úsvitem
– Islandská detektivka
Jones Sadie – Štvanec – kniha nominovaná na prestižní britskou cenu 2008
Viewegh Michal – Román pro muže
– další titul známého českého autora
Zvelebil Jan – Na vandru s Reflexem II. – Češi jsou všude! Jak se jim
vede?
Donutil Miroslav – Ptejte se mě, na
co chcete, já, na co chci odpovím –
kniha populárního herce a vypravěče
Ivasienko Michal – Na kolech pod
Mt. Blanc - …jak se cestuje se třemi
dětmi k nejvyššímu vrcholu Evropy
Nesvadbová Barbara – Pohádkář –
kniha známé české spisovatelky
Ciccone Christopher, Leigh Wendy
– Život s Madonnou – překvapivé vyprávění bratra slavné zpěvačky
Granger Ann – Kdo jinému jámu
kopá – Případ Mitchellové a Markbyho
– inspektor a jaho kolegyně vyšetřují další záhadnou vraždu
King Stephen – Ostrov Duma Key –
román, který čtenáře provede tajemnými
kouty lidské paměti, temnými vodami
představivosti a zubatými nástrahami
uměleckého talentu
Blake Jennifer – Sněžné srdce – další román z cyklu Mistři meče
Hillová Susan – Dobrý motiv pro
vraždu – román v duchu nejlepších tradic anglické detektivní školy
Prošková Magdalena – Květiny pro
každou příležitost – návody k aranžování květin
Nothombová Amélie – Můj soukromý nepřítel – psychologický román
Keil Gisela – Zalévání, hnojení, přesazování – rady pro úspěšné pěstování
pokojových rostlin, speciální rady při onemocněních rostlin a napadení škůdci
Komárek Vladimír – Řeči s Pavlínou
– Vladimír Komárek vede řeči se svými
návštěvami a přáteli
Soukupová Petra – K moři – próza začínající autorky se značně vymyká kontextu současné české literatury, v centru autorčina vyprávění jsou životy několika obyčejných lidí formálně propojených rodinnými vztahy, ale lidsky velmi vzdálených
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A SPOLEČENSKÉ AKCE

3. 5. neděle v 18 hodin

PEKLO S PRINCEZNOU
Komediálně laděná česká pohádka o lásce, která
je silnější než samotné peklo a lidská chamtivost… Hrají: T. Voříšková, Z. Adamovská,
P. Nárožný, J. Mádl, V. Postránecký …
Vstupné 39 Kč

Q

95 minut

Přístupno

Q

6. 5. středa v 18 hodin

FALCO
Hudební drama s titulky. Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse Hölzela, známého po celém světě pod jménem Falco.
Vstupné 42 Kč

Q

109 minut

Doporučeno od 12 let

Q

10. 5. neděle v 18 hodin
Skutečný příběh člověka, který musel za svou
sexuální orientaci zaplatit tím nejcennějším,
co člověk má - životem.
Vstupné 44 Kč

Q

128 minut

Doporučeno od 12 let

Q

13. 5. středa v 18 hodin

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1
Jacques Mesrine, největší francouzský gangster
všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Na každou novou „fušku“ se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek
měnil k nepoznání. Proto byl přezdíván „mužem tisíce tváří“…
Vstupné 49 Kč

Q

138 minut

Doporučeno od 15 let

Q

17. 5. neděle v 18 hodin

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1
Druhý díl francouzského filmu.
Vstupné 44 Kč

Q

90 minut

Přístupno

Q

Zámek Březnice o t e v ř e n
mimo pondělí od 9 do 16 hod.

Q

17 hodin

Terezie FIALOVÁ – klavír
Eva KAROVÁ – housle
Markéta VRBKOVÁ – violoncello
Reprezentační sál MěÚ Q 19 hod.

14. 5. Veřejné zasedání
zastupitelů
Q

přísálí 17 hodin

21. 5. Školení k volbám
8.30 – 12.00 hodin

PRODEJNÍ AKCE
4. – 5. 5.
14. 5.

KD – salónek
KD – sál

PŘIPRAVUJEME :
Zájezd do Jihočeského divadla
Otáčivé hlediště Český Krumlov

ČAROSTŘELEC
25. 6. 2009
Romantická pohádková opera
v režii Zdeňka Trošky

20. 5. středa v 18 hodin

LÁSKA ON-LINE
Hořká švédská komedie. Strhující lovestory plná
napětí a vzrušení! Snímek je natočen dle úspěšného románu Samota ve dvou.
Vstupné 39 Kč

109 minut

Doporučeno od 15 let

VÝSTAVA
v Městské knihovně a Infocentru

OCAS JEŠTĚRKY

5. 5. - 29. 5. – „Česká krajina
v obrazech“ – prodejní výstava
malíře Vladimíra Mencla

Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře ve
věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí
žena i se synem, a jeho svět se hroutí.

25. 5. od 19 hod. – projekce
„KOSTARIKA – Cesta do ráje“

Q

Q

24. 5. neděle v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Q

Q

110 minut

Přístupno

Q

31. 5. neděle v 18 hodin

EL PASO
České drama zavede diváky do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky,
přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme…
Vstupné 39 Kč

Q

98 minut

Q

denně

Beseda:
pátek 22. 5., hudební sál, od 19 hod.
Večer na zámku s prof. MUDr.
Janem Kilianem, DrSc.,
březnickým rodákem
a emeritním přednostou Stomatologické kliniky FN Plzeň a Lékařské
fakulty UK v Plzni
hudební doprovod – dechové kvarteto
Vera Kvartet Plzeň
L. Rukavičková – flétna, I. Rukavičková
– flétna, P. Egermaier – klarinet,
D. Bárta – basklarinet
pořádá OS Bozeň – Spolek rodáků
a přátel Březnice ve spolupráci
se správou st. zámku Březnice
Koncerty:
úterý 12. 5., hudební sál, od 18 hod.
CAPELLA FLAUTA – soubor
zobcových fléten ZUŠ Březnice
– umělecký vedoucí T. Bláha
sólisté: A. Závodský – klavír,
A. Bartáková – klarinet
sobota 16. 5., hodovní sál, od 18 hod.
Hvězda mého života – příběh Filipiny Welserové
komponovaný hudební recitál milostných renesančních písní
A. Strejček – průvodní slovo,
CHAIRÉ Příbram – soubor dobových
nástrojů, umělecký vedoucí – J. Krček
vzpomínka na milostný příběh
F. Welserové a Ferdinanda Tyrolského
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179; e-mail: breznice@stc.npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

Přístupno

27. 5. středa v 18 hodin
VÉVODKYNĚ !DOPORUČUJEME!
Historické koprodukční drama nás přenese do
18. stol. a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany
(K. Knightley), praprapratetičky Lady Diany.
Vstupné 42 Kč

KVĚTEN 2009

7. 5. BHV – Koncert komorního
souboru PUELLA TRIO

KD

MILK

Zámek Březnice

5. 5. Kladení věnců
Hřbitov

5/2009

KULTURA

Přístupno

Dětské představení:
6. 5. v 9 hodin ČAROVNÉ DĚDICTVÍ
Připravujeme:
NOUZOVÝ VÝCHOD, VALKÝRA, NORMAL
! SRPEN – FILMOVÝ FESTIVAL NEJEN
PRO MLADÉ !
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.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Vás zvou na

6. ročník

MAL
OVÁNÍ NA CHODNÍK
U
MALOVÁNÍ
CHODNÍKU
na téma:

MIMOZEMŠT’ANÉ

14. května 2009 v 15 hodin
na asfaltových plochách u Kulturního domu
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný termín

INFORMACE na dětském oddělení knihovny

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 6 vyjde 29. 5. 2009 – uzávěrka
čísla je 20. 5. 2009 (ve 12 h.)  ročník V.  distribuováno zdarma  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
 připravilo MěKZ – e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
 sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

