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VOŠ a SOŠ

CO SE DĚLO O PRÁZDNINÁCH
V BŘEZNICI?
Prázdniny a dovolené skončily. Doufám, že jste si užili slunce
i krásných teplých dnů a odpočinuli si. Přesto se ještě vrátím
k létu a několika úspěšným akcím.

SETKÁNÍ RODÁKŮ O BŘEZNICKÉ POUTI
V sobotu 2. srpna se po roce – opět v době pouti – uskutečnilo setkání několika desítek rodáků i přátel města Březnice.
Sešli se v parku u busty Hanuše z Kolovrat. Po přivítání vedením města a předsedou občanského sdružení Bozeň Jiřím
Beranem se konal malý výlet na Vinici k opravené kapličce svatého Josefa. Právě od tohoto sdružení získalo loni město dar
43 tisíc korun a za něj opravilo střechu kapličky. Rekonstrukce
pokračovala i letos a přišla zhruba na 30 tisíc, z nichž přibližně dvě třetiny věnovalo město. Za tyto peníze se dokončily
úpravy celého objektu – ten má nyní i novou fasádu, vymalovaný interiér a obnovený oltář. Upravené je i okolí kapličky.
Ocenění patří všem, kteří se o obnovu postarali, přispěli na
ni finančně nebo akci podporovali. Stejně tak děkuji Karlu Baumrukovi, který rodáky na místo odvezl a tuto cestu jim věnoval
jako sponzorský dar.

O PRODEJI BÝVALÝCH KASÁREN
Již dva roky je město vlastníkem bývalých kasáren v Dobré Vodě,
kde sídlila jednotka Hradní stráže. Už po nabytí majetku od Ministerstva obrany zastupitelé rozhodli, že prodají celý areál – tedy
budovy, pozemky, ocelokolnu i ostatní drobné stavby – jednomu
zájemci. Těch se nakonec objevilo několik a o jejich nápadech
a podmínkách jsem vás průběžně informovala. V červnu se objevili další dva a bylo jen na zastupitelích, komu nemovitost prodají.
První – společnost Autometal Zalužany – chtěla využít hlavní budovu pro bydlení a administrativu, hala měla sloužit jako
sklad a k výrobě a renovaci filtrů. A firma dokonce plánovala
i rozšíření haly.
Druhá společnost – Ekopuring z Prahy – má záměr ekologicky zpracovávat suroviny a vracet je zpět do výroby. Firma likviduje vyřazené lednice z prvovýroby, tedy poškozené skelety bez
motoru a náplně. Vybírá z nich polyuretanovou pěnu, kterou
drtí a dále ji chce využít jako izolaci do tepelných akumulátorů
a na výrobu korpusů slunečních kolektorů. I ostatní plasty, které při recyklaci vzniknou, budou dále zpracovány, a to na výrobu akustických desek.
Společnost by ráda využila hlavní budovu pro administrativu, dílenské provozy, kontrolní středisko jakosti, hygienické
zázemí a jako ubytovací kapacitu pro školení techniků. Kovová
hala by pak sloužila jako prostor pro skladování a hrubou výrobu, tedy demontáž, drcení a lisování. Postupně by tady firma
chtěla vytvořit zhruba čtyřicet pět pracovních míst. Někteří
zastupitelé využili nabídky společnosti prohlédnout si její provoz v Žatci a tak se seznámit se záměry i výrobním procesem.
Vzhledem k tomu, že objekt – jako každá neobydlená stavba
– pustne a navíc město stojí jeho zabezpečení zhruba sto tisíc
korun ročně, zastupitelé už chtěli areál prodat. Nakonec se rozhodli pro druhou společnost. Ta bude kupní cenu hradit z úvěru, a tak i banka ještě jednou prozkoumá celý záměr a ověří si
i platební schopnost společnosti.

Setkání rodáků a přátel města

Foto Bc. Dana Tuháčková

Z ČERVNOVÉHO A SRPNOVÉHO
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé schválili bez výhrad závěrečný účet města za rok
2008 a také rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011. Tento
dokument monitoruje předpokládané příjmy a výdaje pro další
období. Vychází se z něj i při sestavování rozpočtu obce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo na funkci přísedící okresního
soudu zastupitelku Janu Bendovou a také schválilo nové členky
finančního výboru – Janu Bendovou a Janu Kasíkovou.
Odsouhlasena také byla rekonstrukce sociálního zařízení ve
velké třídě 2. mateřské školy. Při rozšíření a úpravách před
dvěma lety nebyla tato část budovy opravována a kvůli nedostatku peněz se přesunula do druhé etapy. Jenže malý počet
umyvadel i záchodů neodpovídá současným hygienickým normám a hrozilo by tak snížení počtu dětí ve třídě. To si v současnosti, kdy už tak přesahuje zájem rodičů možnosti školky,
město nemůže dovolit. Proto se rozhodlo renovaci schválit
a uvolnit na ni 230 tisíc korun. Za ně budou vyměněny rozvody
vody, kanalizace, nainstalovány nové toalety, umyvadla, sprchový kout a zbude i na nové obklady a dlažby.
(pokračování na str. 2)
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(dokončení ze str. 1)

NOVÉ OSVĚTLENÍ V POČAPSKÉ ULICI
V Počapské ulici společnost ČEZ provádí rekonstrukci elektrických rozvodů, při které by měla být zvětšena jejich kapacita. Navíc budou veškeré dráty nyní vedeny v zemi, což je samozřejmě dobře, protože nehrozí jejich zničení třeba padajícími
stromy při vichřici. Tato pozitivní akce ale způsobila problém
městu. Dráty na sloupech totiž napájely veřejné osvětlení, a to
už nyní nebude možné.
Město si proto nechalo vypracovat projektovou dokumentaci
a v této ulici bude muset vybudovat zcela nový systém veřejného osvětlení. I když se s ČEZem dohodlo, že například použije
jeho výkopy a obě stavby provede zároveň firma Elektrostav
Strakonice, jiná možnost vlastně neexistuje, protože stavební
práce probíhají jak v našich chodnících, tak na komunikaci
1. třídy, přesto za vše zaplatí zhruba 620 tisíc.

NOVÉ MATEŘSKÉ CENTRUM
KONCEM ROKU
Zastupitelstvo odsouhlasilo několik dokumentů, které jsou
nutné pro podepsání smlouvy k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na nové mateřské centrum
v suterénu školky. Celkovou částku 3,671 milionu korun nejprve město celou uhradí ze svých prostředků, ale 92,5 procenta
mu bude zpětně proplaceno.
Takže vše - vybudování nového vstupu, stavební úpravy suterénu, výměny rozvodů, izolace, zateplení suterénu, nové vnitřní zařízení včetně několika herních prvků – přijde Březnici na
300 tisíc. Zbytek se zaplatí z dotací stejně jako náklady na projektovou dokumentaci, výběrové řízení, propagaci projektu či
technický dozor investora. Předpokládá se, že by nové prostory
mohly začít fungovat už ke konci tohoto roku.

POSTAVÍ SE GARÁŽ PRO SANITKU
O bezúplatný převod 60 metrů čtverečních na vybudování
garáže pro sanitu rychlé záchranné služby požádalo Územní
středisko záchranné služby Středočeského kraje. Jak jsem vás
již informovala, před nedávnem bylo vozidlo vykradeno a garáž
je tedy nutná. S tím souhlasili i zastupitelé, když všichni zvedli ruku pro přístavbu garáže u městské polikliniky, kterou zaplatí Středočeský kraj.
O odkoupení dvou parcel – 44 a 233 metrů čtverečních požádala A. S. Ta chce postavit na svém pozemku za sokolovnou
rodinný dům, ale územní plán jí to neumožňuje, nebo na malé
parcele by nedodržela poměr zastavěné plochy a zeleně. Pokud
by získala 270 metrů obecních pozemků, dané podmínky
už splní. Zastupitelstvo proti tomu nic nenamítalo a odsouhlasilo záměr prodeje, a to včetně snížení navrhované ceny 756
a 707 korun za metr čtvereční o třicet procent. Vzalo totiž
ohled na to, že v blízkosti je ochranné pásmo vodovodního řadu
i blízkost skladu propanbutanových bomb, tedy objektu se zvýšeným požárním nebezpečím.
Prodeje dalších dvou pozemků - parcely v cihelně i cesty
uvnitř areálu pivovaru - byly zatím odloženy.
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řízení, ale získali jsme již informaci, že o částce bude rozhodovat zastupitelstvo kraje v září. Peníze od nadačního fondu tak
budou přidány k těm městským a případně krajským. Sdružení za zájem a hlavně finanční dar děkujeme.
Během léta proběhlo na radnici několik výběrových řízení,
která učinila vítěze následných akcí. Opravu tribuny na stadionu bude realizovat firma Sector, Josef Bláha. Za více než
400 tisíc korun, z nichž jedna polovina pochází z obecní a druhá z krajské kasy, se opraví dřevěný pláš celé budovy.
Válečné hroby na místním hřbitově renovuje za 164 tisíc
VIVA Hudčice. Povinná spoluúčast města je 56 tisíc. Upraveno
by mělo být i bezprostřední okolí pomníku.
Zastupitelé také odsouhlasili smlouvu o dílo se společností
EC Consulting, která má zpracovat projekt na revitalizaci centrální části města Březnice. Celá akce je rozdělena do dvou částí, nejdříve vznikne studie a po jejím odsouhlasení bude teprve
vypracován návrh pro územní řízení. V minulých novinách sice
vyšla informace, že tento dokument už existuje, ale je to trochu
jinak. Dokument sice máme, ale ještě nebyl zcela konzultován
se všemi orgány veřejné správy a některá stanoviska jsou záporná. Město samozřejmě využije podněty z návrhu k další obnově
určených lokalit. O následujícím postupu prací budete podrobně informováni.
Operační program životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, krajský úřad - tam všude Březnice zaslala zpracovanou
žádost na výstavbu kanalizace v Martinicích a doufala, že na ni
získá dotaci. Jenže neuspěla. Požadavky obcí totiž mnohokrát
převyšují možnosti jednotlivých institucí.
Zastupitelstvo rozhodlo, že na konci roku zruší příspěvkovou
organizaci Městské kulturní zařízení. Na dění ve městě se to
ale neprojeví, jde jen o organizační změnu.

NÁVŠTĚVA BŘEZNICE U ZLÍNA
První červencový víkend se uskutečnil zájezd do Březnice na
Moravě. Pětapadesát našich občanů se zúčastnilo slavnostního
otevření nového sportovního areálu, na který obec získala finanční prostředky z evropských fondů.
Velké množství diváků, výborná atmosféra v prostorách nového areálu i na stadionu - tak lze charakterizovat sobotní odpoledne na Moravě. Součástí kulturního programu bylo i přátelské fotbalové utkání mezi oběma Březnicemi, v němž naši hráči, výrazně povzbuzovaní roztleskávačkami, nakonec těsně zvítězili 4:3. Podstatný však nebyl výsledek, ale to, že se lidé dobře bavili.

RADARŮ NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI
BUDE VÍCE?
Ochrana bezpečnosti chodců ve městě je nejenom prioritou
města, ale i Nadačního fondu Bozeň v Březnici. Ten ze svých
prostředků poskytne finanční dar 50 tisíc korun na umístění
měřiče rychlosti u VOŠ a SOŠ v Březnici. Město již zpracovalo
záměr a podalo žádost o dotaci na další tři měřiče na krajský
úřad do fondu dopravy. Zatím neznáme výsledek grantového

Poděkování patří nejen fotbalistům, ale všem, kteří na Moravu vycestovali. A samozřejmě obci Březnice, která nás na tuto
krásnou akci pozvala.
Jana Krajmerová, starostka
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KDO DĚLÁ NEPOŘÁDEK
KOLEM KONTEJNERŮ?
Nepořádek kolem kontejnerů v různých částech města už
nejde přehlédnout. Přitom vina rozhodně není na straně města,
to zajistilo dostatečné množství nádob na tříděný odpad, jednalo s firmou Rumpold, která změní a posílí systém vyvážení.
I 1. březnická komunální pravidelně čistí stanoviště, ale...
V tomto případě jde často o lidskou neukázněnost, kterou žádný sebe lépe fungující systém nevyřeší.
Velmi často jsou totiž kontejnery prázdné, a přesto se odpad
válí kolem. A to nejen ten separovaný, ale kolem i zapáchající
pytle s netříděnými odpadky, běžně se tady válejí věci, které
s tříděním nemají nic společného. Ráda bych upozornila
i na to, že tyto kontejnery slouží výhradně občanům
a podnikatelé mají povinnost likvidovat svůj odpad
sami. Kartony od zboží z obchodů do nádob na papír
nepatří!
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Město Březnice
v y p i s u j e výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU KULTURY, SPORTU
A CESTOVNÍHO RUCHU
Základní požadavky:
■

■
■
■
■

vysokoškolské, bakalářské nebo vyšší odborné
vzdělání se zaměřením na uvedenou činnost
znalost práce na počítači (Word, Excel)
lustrační osvědčení
bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů)
předložení koncepce řízení a dalšího rozvoje
kultury, tělovýchovy a sportu ve městě
(max. 2 strany strojopisu formátu A4)

Podrobné náležitosti přihlášky, bez kterých nebude
přihláška do výběrového řízení zařazena
a bližší údaje o výběrovém řízení, včetně formuláře
najdete na úřední desce MěÚ Březnice a dále na
http://www.breznice.cz/zamestnani-volna-mista/
Předpokládaný nástup 1. 12. 2009
Formulář přihlášky spolu s požadovanými dokumenty
doručte na podatelnu MěÚ Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice
do 18. 9. 2009, 12:00 hodin
a to v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OK“

Foto Miloš Nusl

Vážení občané, prosím vás proto o pomoc.
Pokud někoho přistihnete, jak odhazuje odpad mimo vyhrazená místa nebo dává ke kontejnerům na tříděný odpad cokoli,
co tam nepatří, oznamte to na městský úřad nebo městskou polici. Přestupková komise již v současné době řeší několik případů, kdy je nebo bude uložena pokuta za nesprávné ukládání
odpadů. Zřejmě až využití maximální výše, která činí 50 tisíc
korun, naučí i ostatní dodržovat pořádek.
Jana Krajmerová, starostka

Dočká se březnický vodojem opravy?
Foto: Josef Benda
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NADAČNÍ FOND BOZEŇ INFORMUJE
Pravidelný čtenář Březnických novin již jistě zaznamenal
existenci Nadačního fondu Bozeň. Jedná se o jednu ze tří zdejších organizací, které nesou jméno Bozeň ve svém názvu, vedle
Obce baráčníků Bozeň a Bozně – Spolku rodáků a přátel Březnice. Tyto tři organizace jsou navzájem zcela nezávislé, jméno
Bozeň v jejich názvu však vyjadřuje příslušnost k bozeňskému
mikroregionu. Jméno se odvozuje od někdejšího slovanského
hradiště, jehož valy lze doposud nalézt nad údolím Vlčavy mezi
Počaply a Dobrou Vodou.
Nadační fond Bozeň je ze všech tří zmíněných organizací
nejmladší. Má za sebou jen něco málo než jeden rok existence.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o organizaci nepolitickou mající
charakter občanské iniciativy. Členové správní rady nadačního
fondu nejsou za svoji práci odměňováni jinak než vědomím
toho, že přispívají k uskutečňování obecně prospěšného díla.
Zájmem nadačního fondu je podpora místního rozvoje v oblasti
sociální, kulturní, tělovýchovné a v neposlední řadě též podpora ochrany přírody v našem mikroregionu, a to ve spolupráci
s příslušnými institucemi a místními orgány státní správy.
Z finančních prostředků získaných od dárců může nadační fond
přispět k uskutečnění některých akcí, o jejichž významu a prospěšnosti bude na všech zúčastněných stranách panovat shoda.
Tomuto pojetí odpovídá též heslo Nadačního fondu Bozeň:
„Společně za jeden cíl“. V žádném případě nejde o to, že by
nadační fond svými aktivitami nahrazoval práci příslušných
institucí a orgánů, ale jde o podnícení veřejného zájmu o řešení
určitých otázek a pomoc jejich řešení finančním příspěvkem.
V letošním lednovém čísle Březnických novin byla otištěna
informace o projektech, které nadační fond chystá na tento rok.
Nyní předkládáme veřejnosti zprávu o výsledcích. Lze říci, že
navzdory hospodářským komplikacím, které vlastně celý svět od
počátku roku postihují, se daří plánované cíle se zdarem plnit.
Oslovení dárci byli níže uvedeným projektům nakloněni a tomu
odpovídala i jejich ochota finančně na jejich realizaci přispět.
Prvním projektem bylo vybavení několika učeben Základní
školy Březnice školním nábytkem. V tomto případě každý jistě
uzná, že je důležité, aby školní dítka trávila hodiny školního
vyučování sedíce zdravě. Je totiž obecně známo, že již ve školním věku se hojně vyskytují různé poruchy páteře, zádového
svalstva a pohybového aparátu vůbec. Na tyto účely vydal Nadační fond Bozeň v roce 2008 částku 120 000,- Kč a v tomto
roce částku 240 000,- Kč.
Druhým projektem, jehož řešení probíhalo současně s předešlým, byl příspěvek na vybavení Domova Březnice, poskytova-

tele sociálních služeb (dříve se tato instituce označovala jako
domov důchodců), antidekubitálními postelemi a speciálními
křesly. Význam tohoto projektu je jistě mimo veškerou pochybnost. Jelikož každý asi má určitou zkušenost se seniorem
v rodině (a každý jednou zestárne), není obtížné ocenit význam
takových lůžek, které umožňují lépe předcházet proleženinám
představujícím smrtící komplikaci u ležících osob.
Na tento účel Nadační fond přispěl částkou 100 000,- Kč
a stejnou částkou přispěl také Krajský úřad Středočeského kraje. Obecně řečeno v zájmu nadačního fondu je, aby se na řešení
určitého problému spolupodílely i jiné instituce.
Třetí projekt plánovaný na tento rok pamatuje na zvýšení
dopravní bezpečnosti v ulicích města, zejména školních dětí
v blízkosti Základní školy v Březnici. Řada obcí v okolí si již
pořídila měřiče rychlosti, pro něž se vžilo nepřesné označení
„radar“. V našem městě by se našlo míst vhodných k umístění
takového zařízení určitě víc, ale Rožmitálská ulice, kudy chodí
děti do školy, je zcela jednoznačně na prvním místě. Nadační
fond Bozeň nabídl obci příspěvek ve výši 50 000,- Kč na jedno
takové zařízení, které bude v blízkosti škol. Zastupitelstvo
města tento příspěvek na svém zasedání 13. 8. 2009 schválilo
a vedení města uvažuje o pořízení ještě dalších.
Konečně částkou 20 000,- Kč nadační fond přispěl mateřskému centru Pampeliška na nákup vybavení pro aktivity dětí
a maminek. Všechny uvedené projekty dobře odpovídají smyslu
nadačního fondu.
Čtenář těchto řádků může sám posoudit význam výše popsaných akcí. Měl by však mít na paměti, že jejich hodnotu nelze
měřit jen ekonomicky, nebo nejde jen o samotnou výši finančního příspěvku, ale i o rozměr sociální a etický.
První rok existence byl též obdobím získávání zkušeností.
Očekávání, že bude obtížné získávat dárce ochotné přispět na
jednotlivé projekty, se naplnilo. Vedle toho se však ukázalo i to,
že například jednání s některým z příjemců daru není vůbec
jednoduché. Zde je třeba poznamenat, že naše společnost obecně nemá doposud téměř žádnou zkušenost s činnostmi spadajícími do rámce nadací a nadačních fondů, tudíž představy veřejnosti mohou být různé. Někteří si představují, že stačí obrazně
řečeno natáhnout ruku a peníze bez vynaložení jakéhokoli
vlastního úsilí budou. Jiní se zas mohou v duchu některých
povahových vlastností, jimiž náš národ oplývá, snažit domýšlet
kdejakých postranních úmyslů. K získaným zkušenostem tudíž
patří i ta, že přesvědčit o dobrých úmyslech nebývá snadné.
MUDr. Jiří Beran za Nadační fond Bozeň

O POUŤOVÉM SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
Březnické noviny v čísle 7-8/2009 přinesly pozvánku na zmíněné setkání, o němž nyní na tomto místě bude podána zpráva.
Zahájení se zúčastnila paní starostka Jana Krajmerová, která
přítomné uvítala a pohovořila o dění ve městě. Město Březnice
setkávání rodáků a přátel soustavně podporuje.
Dále byla věnována vzpomínka dvěma dřívějším předsedům
Bozně – Spolku rodáků a přátel Březnice. Jednalo se o pana
Hugo Kohouta (10. 10. 1921 – 22. 11. 2006), který byl v čele
Bozně odhadem dvě desítky let. V Březnici se sice nenarodil,
ale prožil zde část dětství a mládí. K Březnici přilnul a toto
pouto trvalo po celý jeho život, během něhož působil v Tachově
a posléze v Praze.
Další osobností Bozně byl pan Ludvík Fürst (10. 6. 1911 –
6. 8. 1976). Vedle svého úřednického povolání v Praze se věnoval nejstarší i novější historii Březnice a okolí, kterou studoval
(pokračování na str. 5)
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O POUŤOVÉM SETKÁNÍ RODÁKŮ
A PŘÁTEL
(dokončení ze str. 4)

z původních pramenů, jimiž jednou byly vykopávky a jindy staré písemnosti. Zasloužil se o archiv a muzeum. Své poznatky
z historie hojně publikoval především v regionálním tisku.
V Březnickém kulturním přehledu, který byl skromným předchůdcem dnešních Březnických novin, psával v 60. a v 70. letech příběhy z historie (Starobřeznické miniaturky) a přehled
událostí, který nazval Březnický historický kalendář. Tato rubrika je v Březnických novinách dodnes a hojně z Fürstových
údajů čerpá. Ludvík Fürst byl dlouholetým předsedou Bozně.
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice,
uctilo památku obou zmíněných udělením titulu čestného
předsedy sdružení in memoriam.
Dále pak bylo vzpomenuto 70. výročí odhalení pomníku hraběte Hanuše z Kolowrat. Tomuto výročí je věnován samostatný
příspěvek v tomto čísle. Vztahuje se k němu i dopis paní JUDr.
Dominiky Kolowrat-Krakovské, který toto číslo Březnických
novin rovněž přináší.
Díky ochotě pana Karla Baumruka se mohli účastníci setkání
dopravit jeho autobusem téměř až ke kapličce sv. Josefa v lese
Na Vinici, o jejíž opravu se občanské sdružení Bozeň – Spolek
rodáků a přátel Březnice stará. Této možnosti skutečně četní
účastníci využili a autobus byl zcela obsazen. Na místě pak byl
mimo jiné vysloven dík firmě Kastav, která letos opravila omítky a provedla nátěry, a firmě Střechy, s. r. o., která loni zhotovila novou střechu. Tyto práce sjednává o. s. Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice, a hradí je z finančních darů. Všem dárcům patří dík!
Odpoledne se uskutečnil v parkánové zahradě zámku koncert plzeňského dechového kvarteta (Vera kvartet), které hojným posluchačům nabídlo jak skladby z klasického repertoáru
tzv. vážné hudby tak skladby Jaroslava Ježka, které patří ke
klasice české populární hudby.
Počasí letošnímu setkání přálo, panovala vskutku přátelská nálada, kdo chtěl, mohl si dne pěkně užít!
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SŇATEK V BŘEZNICI uzavřeli
26. 6. 2009 - Zámek Březnice
Anu Lepasaar, Estonsko a Jiří Tintěra, Praha 5
Jana Samková, Příbram a Pavel Žůček, Příbram
3. 7. 2009 - Reprezentační sál MěÚ Březnice
Jaroslava Williamsová a Jiří Janoušek, oba Březnice - Martinice
Zámek Březnice
Veronika Badalcová a Oldřich Suchan, oba Rožmitál p. Třemšínem
4. 7. 2009 - Zámek Březnice
Lucie Kolářová, Písek a Vladimír Brůna, Praha 6
Reprezentační sál MěÚ Březnice
Sandra Mezihoráková, Příbram a Milan Faltus, Hradec Králové
Zámek Březnice
Olga Černíková, Plzeň a Václav Kraus, Plzeň
8. 7. 2009 - Reprezentační sál MěÚ Březnice
Pavla Hanzalová, Březnice a René Koplík, Březnice
11. 7. 2009 - Zámek Březnice
Andrea Tóthová, Příbram a František Přibyl, Příbram
Reprezentační sál MěÚ Březnice
Jaroslava Šobková, Kladno a Jiří Mišinec, Březnice
17. 7. 2009 - Reprezentační sál MěÚ Březnice
Lucie Folbergerová, Hornosín a Ladislav Vrbský, Hornosín
Zámek Březnice
Petra Doubková, Příbram a aAleš Malý, Hvož any
Jana Steinerová, Obecnice a Jaroslav Pelcner, Smolotely
18. 7. 2009 - Zámek Březnice
Veronika Prokopová, Praha 8 a Jan Mikula, Praha 9
7. 8. 2009 - Zámek Březnice
Lenka Chybová, Příbram a Jaroslav Roj, Příbram
8. 8. 2009 - Zámek Březnice
Markéta Světlíková, Praha 10 a Michal Ševčík, Písek
Zámecká kaple Březnice
Kateřina Vitásková, Buková u Příb. a Jan Hrobař, Velké Meziříčí
22. 8. 2009 - Zámek Březnice
Zuzana Hessová, Hutě pod Třem. a Vladimír Šourek, Sedlice
Zámek Březnice
Kateřina Hájková, Příbram a Václav Kala, Příbram

ZLATOU SVATBU oslavili
Jaroslav a Pavla Hofmanovi, Březnice 404
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

MUDr. Jiří Beran

VÝROČNÍ ODHALENÍ POMNÍKU HRABĚTI HANUŠI Z KOLOWRAT V BŘEZNICI
V červenci 1939 byl slavnostně odhalen pomník Hanuši z Kolowrat – Krakovskému (narozen 12. 9. 1794, zemřel 26. 6. 1872).
Tuto událost si dnes můžeme připomenout z několika důvodů.
Rok 1939 byl prvním rokem druhé světové války. Od března
toho roku bylo území Čech a Moravy okupováno německou armádou, byl zřízen Protektorát Čechy a Morava, říšským protektorem byl v tu dobu K. von Neurath. Prezident Dr. Emil
Hácha rozpustil Poslaneckou sněmovnu a senát. Slovenský
sněm odhlasoval a vyhlásil vytvoření Slovenského státu. A to je
jen velmi stručný výběr z velké řady děsivých událostí, k nimž
v první polovině roku 1939 došlo.
V kontextu těchto událostí je třeba hodnotit tehdejší odhalení Kolowratova pomníku. Uvědomíme-li si další vývoj událostí
až do roku 1945, o nichž mohl sotva někdo mít již roku 1939
tušení, pak odhalení pomníku Hanuši z Kolowrat bylo činem
hrdinským! Lze si představit, že již roku 1939 mohla být oslava vlastence a lidumila Hanuše z Kolowrat pokládána za akt
směřující proti protektorátním poměrům a v důsledku mohlo
dojít i na tvrdý postih těch, kteří se na odhalení pomníku, které bylo v té době veřejně prezentováno jako významná národní
slavnost, osobně podíleli.
Vznik pomníku byl pečlivě připravován. Významnou roli
v této souvislosti měl „Bozeň“, Spolek rodáků a přátel města
Březnice v Praze. Tehdejší starosta Březnice Josef Kropš, přejal

od přípravného výboru pomník do opatrování města. O péči,
která byla pomníku věnována, svědčí mimo jiné to, že jeho podstavec je zhotoven dle návrhu architektů Dr. Ing. Josefa Kittricha a Ing. Josefa Hrubého, kteří předtím své schopnosti osvědčili návrhem březnické školy a náměstí a v Praze např. návrhem obchodního domu Bílá labu. Ing. Hrubý se podílel posléze i na projektu tzv. Bruselského pavilonu, který Československo reprezentoval na výstavě Expo 58 v Bruselu. Busta je odlitkem zhotoveným dle originálu sochaře Poppa, který je umístěn
na schodišti Národního muzea v Praze. Tato skutečnost dokládá význam osobnosti Hanuše z Kolowrat, který dnes bývá
připomínán spíše pouze v souvislosti s historkou o dráteníku
Janu Gallikovi, kterého nenechal umrznou v nepohodě a postaral se o něj. Tento lidský skutek by však nemohl být důvodem
k tomu, aby Kolowratova busta zdobila schodiště Národního
muzea vedle bust těch osobností, které se významně zasloužili
o vlast a národ. Kolowrat byl u zrodu tehdejšího Vlastivědného
muzea, přispěl do jeho sbírek, zúčastnil se založení Matice české, podporoval dostavění chrámu sv. Víta i postavení Národního divadla. Naši předkové si před 70 lety byli významu Hanuše
z Kolowrat dobře vědomi! Je chvályhodné, že původní busta
byla po 70 letech uložena do bezpečí a na její místo je dána
replika, jejíž zhotovení v tomto roce zajistilo Město Březnice.
MUDr. Jiří Beran
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ZÁŘIJOVÉ PRANOSTIKY

ZÁŘÍ

Prší-li často v září, z lesů se dlouho
voda paří.

2. 9. 1805

vyhořely některé domy na jižní straně náměstí a na Valech –
celkem asi 150 čísel popisných.

O svatém Matouši vlaštovka nás
opouští.

2. 9. 1930

započato s betonováním vodojemu na Stráži. Ing. Josef Stocký doporučil umístit na něj městský znak.

Je-li na svatého Matouše pěkný den,
mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

6. 9. 1926

ustaven „Rybářský spolek“; přihlásilo se 25 členů a předsedou byl zvolen Václav Otta, jednatelem J. Zoubek, pokladníkem E. Pelikán.

Po svatém Matouši čepici na uši.

otevřena v Březnici hospodářská výstava.

Svatý Václav v slunci září, sklizeň
řípy se vydaří.

8. 9. 1863
15. 9. 1915
17. 9. 1833
18. 9. 1914
21. 9. 1738
28. 9. 1894
29. 9. 1946

dokončeny stavební práce na nové radnici.
se v Březnici narodil Ing. Jan Tille, rektor české techniky,
zemský poslanec a spisovatel.
při stavbě radnice se zřítil štít vedlejšího domu a zabil tři dělníky. Další čtyři zranil těžce a dva lehce.
zemřel Vilém Albrecht z Kolovrat, pán na Březnici.
byla fara povýšena na děkanství.
byla na zámku otevřena výstava fotografií umělecko-historických památek z Březnice a okolí. Uspořádal ji rodácký spolek Bozeň.

Svatý Václav víno chrání, po něm
bude vinobraní.

Hřímání v září oznamuje teplý
podzim.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák
tváří.
O Marie narození vlaštovek tu více
není.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to
zimy moc. Je-li mlhavá a vlhká,
nebudou chladna velká.
Zdroj Internet

Čerpáno: Březnické zpravodaje a Březnický kulturní přehled.
Připravila Kateřina Štěrbová

Připravila Kateřina Štěrbová

BŘEZNIČTÍ BARÁČNÍCI NA CESTÁCH
V sobotu 20. června 2009 se konaly
oslavy ke 135. výročí založení českého
baráčnictva v Mladé Boleslavi. Autobusem jsme vyjeli v časných ranních hodinách, společně se zástupci Příbrami, Březových Hor, Zdic a Řevnic.
Oslavy se konaly pod záštitou Ministerstva kultury ČR, hejtmana Středočeského kraje a primátora Mladé Boleslavi.
Zasedání bylo zahájeno nástupem praporů (bylo jich rovných 100) a zazněla
Česká hymna. Na tomto výročí jsme se
i my mohli poprvé pochlubit naším pra-

porem. Po slavnostním zasedání následoval společný oběd a po něm se již začal
řadit průvod. Byly zde k vidění překrásné kroje nejen z Čech, ale i ze zahraničí.
27. června jsme se vydali vlakem do
spřátelené obce Radomyšl, kde se konaly
oslavy k 70. výročí založení baráčnické
obce. Těchto oslav se zúčastnili v krojích
také naši nejmladší členové.
J. Bimr, rychtář
H. Bimrová, syndička
Foto Jiří Bimr

VZPOMÍNKY
Dne 30. srpna 2009 uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil pan
Josef Baborský ze Zadního Poříčí.
Vzpomíná a nezapomene manželka,
syn a dcera s rodinami.
Tiše vzpomeneme úmrtí rodičů

Anny a Jaroslava Kaiserových
a v tomto měsíci si také připomeneme 10. výročí úmrtí pana Jaroslava
Kapouna.
Rodina Kapounova

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem, kteří
doprovodili na poslední cestě pana
Františka Daniela.
Zvláštní poděkování
patří mysliveckému sdružení Javory
z Hvožan.
Rodina Danielova
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BŘEZNICKÝ RODÁK PŘEVEZME PRESTIŽNÍ CENU GRATIAS AGIT
V roce 1997 byla zřízena cena ministerstva zahraničí určená pro významné osobnosti, které se zasloužily o šíření dobrého jména naší republiky v zahraničí. V řadě
vyznamenaných za několik týdnů najdeme i jméno Ing. Antonína Martínka, M.A.Sc.,
P.Eng., březnického rodáka žijícího v Kanadě.
Po absolvování Vysoké školy strojní
a textilní v Liberci pracoval dva roky
jako vedoucí oddělení technického rozvoje leteckých opraven v Praze – Malešicích, dále rovněž dva roky jako odborný
asistent na katedře obráběcích strojů své
mateřské školy v Liberci. Na počátku
roku 1967 byl hostujícím lektorem na
Newcastle University ve Velké Britanii,
dále tři roky na University of Waterlo
v kanadském Ontariu. Na začátku absolvoval postgraduální studium, věnoval se
výzkumu, přednášel na této univerzitě.
Díky své odborné i pedagogické vyspělosti působil v letech 1970 – 1997 na
Conestoga Institute of Technology v Kitcheneru /Ontario, Kanada/ jako profesor,
vedoucí katedry strojírenské technologie,
děkan fakulty, výkonný ředitel areálu institutu. Od roku 1969 je členem Asociace profesionálních inženýrů v Ontariu.
Zabýval se výzkumem a vývojem speciální technologie válcování tenkých plechů
za studena, byl technickým poradcem
pro průmyslový výzkum. V 70. letech se

stal prezidentem a majitelem privátní
inženýrské konzultační kanceláře, zabývající se strojním inženýrstvím a aplikací
počítačů ve výuce. V letech 1999 – 2003
pracoval jako poradce společnosti, která
stavěla v Číně plně automatizovaný závod na výrobu dřevěných panelů. Při této
výstavbě byl zodpovědný za dodržování
emisních norem. V této době vykonal pět
pracovních cest do Číny. V letech 1998 –
2009 řídil seminář „Zákony, etika a profesní praxe v inženýrství“. Seminář absolvovalo přes 4 000 členů ontarijské
asociace. Od roku 2002 a stále zodpovídá
za zavedení a vývoj nového čtyřletého
bakalářského studia na Conestoga Institutu. Tento program, který integruje inženýrskou konstrukci, výrobní technologii a automatizaci, je v Kanadě zcela
nový a výuka je založena na reálných inženýrských projektech.
Ing. Antonín Martínek se živě zajímá
o dění ve svém rodném městě. Při návštěvách republiky zajíždí do Březnice,
aby v zamyšlení postál u hrobu rodičů.

Vnímá klid malého městečka, odkud se
vypravil do širého světa. Vědecký svět
zná jeho celoživotní práci. Uznaly ji i tři
univerzity, Univerzita Karlova, Technická univerzita v Liberci a Slezská univerzita v Opavě ve svém návrhu na cenu
Gratias Agit. Těšíme se na jeho návštěvu
v Březnici na počátku října a věřím, že se
zde občané na veřejné besedě budou
moci blíže seznámit se svým mimořádně
úspěšným rodákem, který se vypravil do
světa za svým snem.
PhDr. Jaroslav Kozlík

SPCCH INFORMUJE: Co jsme dělali v jarních a letních měsících
V dubnu jsme se sešli na
členské schůzi, kde jste slyšeli jaký program chystáme pro členy ZO
SPCCH na jaro a léto v r. 2009.
Podařilo se nám pro naše členy opět
zajistit divadelní představení na předplatitelské průkazy. Divadlo v Příbrami
navštívilo 55 osob a shlédli tato představení: 23. 4. Turecká káva, 14. 5. Misseri
nesmí zemřít a 12. 6. Saturnin.
Dne 16. 9. se pojede na představení „A žije Bouchon“.
Ve společenském sále v Rožmitále p.
Třemšínem shlédli někteří naši členové
v dubnu představení Lucerna a v květnu
se zaposlouchali do melodií slavných
muzikálů.
Začátkem dubna jelo 8 členů společně
se ZO Milín na nákupy do Polska.
12. května vycestovalo 44 osob do Mariánských Lázní na ozdravný pobyt.
V rámci tohoto pobytu navštívilo 28 členů město Cheb. 15. května jelo autobusem 33 čl. na Hobby České Budějovice.
21. června odjelo na rekondiční pobyt do
Štikova u Nové Paky 5 členů. 23. června proběhlo v Domečku měření osteoporózy. Chcete-li si udělat hezký výlet,
zaje te se podívat do Kutné Hory. 37 nadšenců odjelo ráno 25. června autobusem
na plánovanou trasu na zámek Kačina
a prohlédnout si město Kutnou Horu.
Zámek Kačina, tato empírová stavba
v Čechách, má tvar půlelipsy, byla vybudována v letech 1802 – 1822 jako letní

sídlo nejvyššího purkrabího Českého království hraběte Jana Rudolfa Chotka.
Jako návštěvníci jsme si mohli vybrat ze
tří prohlídkových tras. Uvnitř je instalována mimo jiné expozice Muzea českého
venkova, zámek je obklopen přírodním
parkem. Po prohlídce jsme pokračovali
do Kutné Hory. Autobus nám zastavil na
parkovišti u Tylova divadla. Kutná
Hora od r. 1995 je v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Město
bylo založeno koncem 13. století při dolech na stříbrnou rudu. Objev stříbra
sem přilákal podnikatele a dobrodruhy a
tak vzniklo bohaté, pulzující středověké
velkoměsto, které nabízí nepřeberné
množství památek. Paní Placáková nám
všem připravila podrobnou mapku města s vyznačenými památkami a tak nám
velice usnadnila prohlídku.
Julko, ještě jednou děkujeme! Prohlídku města a další program jsme nechali
na každém z nás podle jeho fyzických
schopností.
Většina začala prohlídkou kostela
(kostnicí a chrámem Nanebevzetí Panny
Marie s klášterem, součástí je i Muzeum
tabáku). Rozeběhli jsme se po městě.
Kdo se vydal na Palackého náměstí navštívil Muzeum alchymie. Z náměstí
jsme odbočili vlevo a dostali jsme se na
Václavské náměstí. Zde je gotický Kamenný dům, v němž se nachází expozice
o měšanském životě a kultuře v 17. –
19. století. Na Rejskovo náměstí je krás-

ná, gotická Kamenná kašna. Odtud jsme
se vydali doleva na Komenského náměstí a ke kostelu sv. Jakuba. Za kostelem je
Vlašský dvůr (kdysi královská rezidence
a mincovna). Cestou pod hradbami jsme
přišli až k Hrádku – hlavní budově Českého muzea stříbra. Barborskou ulicí
jsme vystoupali k chrámu sv. Barbory,
monumentálnímu dílu gotické architektury. Byl založen koncem 14. století.
Městský výlet, díky členitosti Kutné
Hory se stoupáním a klesáním byl náročný, přesto se nám moc líbil. Aby si to tu
člověk opravdu užil, měl by se zdržet
déle. Tak snad někdy příště?!
Čas rychle běží, utekl měsíc a my se
opět chystáme na další poznávací zájezd
po Čechách. Tentokrát jsme se vydali na
Jindřichohradecko. 21. července vyráží
brzy ráno 38 lidí, opět autobusem, na
naplánovanou trasu: Jemčina, Stráž nad
Nežárkou, Jindřichův Hradec a Červená
Lhota. Asi po dvou hodinách jízdy jsme
se zastavily v Jemčině. (Něco Vám to
připomíná? Ano, čaj). Bohužel bylo ještě
zavřeno a tak jsme si protáhli trochu tělo
a pokračovali do Stráže nad Nežárkou. Naším cílem byl zámek. Byl postupem času přebudován z hradiště na hrad
v období 11. až 13. století. V 16. stol.
hrad vyhořel a tak se od r. 1700 začíná
psát historie zámku. Byl v držení pánů
ze Šternberka, dále jej měl rod Leonhardů
(1811 – 1908). V r. 1914 zámek koupil
(pokračování na str. 8)
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SPCCH I N F O R M U J E : Co jsme dělali v jarních a letních měsících
(dokončení ze str. 7)

Dinh Gilly (barytonista Metropolitní
opery v New Yorku) za peníze Emy Destinnové. Dozvěděli jsme se, že světová
pěvkyně byla formálně vlastníkem Stráže od r. 1920 do její smrti v r. 1930. Posledním předválečným a prvním poválečným majitelem byl Bedřich Sitotek,
který zámek kupuje pro svoji dceru Milu
(1937 – 1948). Za války tu byl wehrmacht. Po válce patří státu. Stává se
ústavem pro postižené děti. Po společenských změnách v roce 1989 se k restituci
majetku hlásí původní majitelka Milu
Čadová z Kanady. Současní majitelé
umožňují návštěvníkům prohlídku celého objektu i zámeckého parku.
V celém přízemí zámku jsme si mohli
prohlédnout největší expozici, která je
průřezem života a díla Emy Destinnové.
Konají se zde hudební koncerty pro veřejnost. V prostorách zámku je i stálá
prodejní výstava výrobků ze včelých a
přírodních produktů. Mohli jsme si vybrat z 8 druhů likérů z medu a bylin,
kosmetiku, potravinové doplňky, nebo

přímo umělecké svíčky z vosku. Většina
z nás si nakoupila. Nasedli jsme opět do
autobusu a pokračovali v jízdě na Jindřichův Hradec. Město je památkovou
rezervací, vzniklo ve 13. století. Rozešli
jsme se individuálně, či po skupinách po
památkách.
Z nejvýznamnějších je to především
kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým areálem bývalého minoritského kláštera. Zajímavý je i kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Objekty jezuitské koleje a semináře pocházejí z první pol. 17. století.
V budově semináře jsme si prohlédli
atraktivní Krýzovy jesličky, které jsou
největším pohyblivým a lidovým betlémem na světě. Od r. 1998 jsou zapsány
v Guinnesově knize rekordů. Opravdu je
se na co dívat. V tomto muzeu jsme si
prohlédli ještě malované terče a terčové
zbraně, z dalších expozic např. Cechy
a řemesla, měšanskou a lidovou kulturu, dobovou lékárnu aj. Je zde i malá síň
Emy Destinnové.
Po dobrém obědě jsme vyrazili na naši
poslední prohlídku do Červené Lhoty.

INFORMACE Z VOŠ A SOŠ V BŘEZNICI

ANI O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLÍME…
Ve středu dne 29. července 2009 v dopoledních hodinách přijel na naši školu
radní Středočeského kraje pro oblast
školství a sportu PaedDr. Milan Němec.
Ve svém náročném pracovním programu
přijal pozvání člena ÚVV ČSSD a březnického zastupitele pana Jiřího Štěrby
a vedení Vyšší odborné školy a Střední
odborné školy v Březnici. (Středočeský kraj
je zřizovatelem naší školy). Tohoto pracovního setkání se kromě pana Jiřího Štěrby
a zástupců naší školy zúčastnila starostka
města Březnice paní Jana Krajmerová
a místostarosta pan František Pinkava.
Pan radní Dr. Němec se při své návštěvě především zajímal o realizaci projektu z operačního programu ROP NUTS II
Střední Čechy. Tento projekt byl v listopadu m. r. přihlášen do výzvy 25 – oblast
podpory 3. 3. Rozvoj venkova – oblast
vzdělávání. Po náročném výběrovém
a schvalovacím řízení byl v dubnu t. r.
vybrán k realizaci a v červnu byla podepsána smlouva o projektu.
Vlastní stavební práce na projektu
„Zřízení školní auly, modernizace
odborných učeben, zřízení internetové sítě a intr., zřízení výtahu“
ve výši cca 20,5 mil. Kč probíhají právě
o prázdninách. Předmětem realizovaného projektu financovaného z EU je modernizace a aplikace inovativních technologií do učeben biologie, chemie, výpočetní techniky a společenského sálu.
Významným prvkem projektu je vybudování osobního výtahu, který umožní bezbariérový přístup do školy i osobám
s omezenou pohyblivostí. Naším cílem
je, aby veškeré stavební práce byly zor-

ganizovány a uskutečněny tak, aby žáci
mohli nastoupit do nově zrekonstruovaných učeben začátkem nového školního
roku 2009/2010. Dokončený projekt tak
přispěje ke zkvalitnění výuky a internetové sítě a intranetu. V rámci své návštěvy si
pan radní Dr. Milan Němec prohlédl nejen
modernizované učebny, ale celý rozsáhlý
areál školy včetně domova mládeže.
Ve vzájemné diskusi jsme se všichni shodli
na tom, že také budova a prostory domova
mládeže nezbytně vyžadují rekonstrukci.
Finanční prostředky na tuto činnost můžeme získat z rozpočtu Středočeského kraje.
Pan radní se zajímal i o základní školu,
kde jsme obdivovali především moderní
kuchyni. V tomto směru máme co dohánět…

zleva Mgr. Chválová – DM, Jiří Štěrba, Ing.
Marie Fiřtíková, Dr. Milan Němec, starostka Jana Krajmerová, František Pinkava

V závěru své návštěvy přijal náš host
pozvání i na prohlídku zámeckého nádvoří a parku. Byli jsme velmi potěšeni, že se
panu radnímu u nás líbilo a odjížděl
s předsevzetím, že se do Březnice určitě
rád vrátí.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice

Na skále uprostřed rybníka stojí půvabný, renesanční zámeček Červená Lhota
s okolním lesoparkem. V 16. století byl
zámek přestavěn z původní gotické tvrze.
V dalším století byl dále upravován.
Získal tak hodnotné interiéry s krásnými
štuky. Přes úzký kamenný most jsme
vstoupili do pohádky. Díky tomu, že se
zde filmovaly pohádky, je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Čechách.
Dnešní výlet končí a my se vracíme
spokojeni a plni dojmů domů.
21. září bude zájezd do Litoměřic
a na Říp.
Dne 15. srpna odjelo 8 našich členů na
rekondiční pobyt do Stráže pod Ralskem, vracejí se 22. srpna.
Na září jsou připraveny rekondiční pobyty v Soběšicích a v Nové
Huti. V prosinci a lednu v Chlumu
u Třeboně.
Dne 13. října 2009 bude v Kulturním domě od 14,30 hodin podzimní
členská schůze.
Za ZO SPCCH Březnice připravila
Jana Štefanová

BŘEZNIČTÍ VYSOKOŠKOLÁCI
MAJÍ PRVNÍ ROK ZA SEBOU
Minulý rok v říjnu bylo imatrikulací
zahájeno vysoké učení v Březnici.
V prostorách vyšší odborné školy
a střední odborné školy byla vybudována
posluchárna s moderním vybavením pro
50 posluchačů a školní aula pro 150 posluchačů. Středisko zde otevřela Česká
zemědělská univerzita Praha, fakulta životního prostředí, obor Územní technická a správní služba. Studium je dálkové
a jednou měsíčně na celý víkend dojíždějí do Březnice pražští profesoři.
Do prvního ročníku ve školním roce
2008/2009 bylo přijato 74 studentů.
Oba dva semestry má prozatím ukončeno 23 % z nich. Nejnáročnější byly zkoušky z matematiky a ekologie.
První výuka v novém školním roce proběhne 10. října 2009. Vedle studentů
2. ročníku, kterých kromě náročných
předmětů čeká i výběr témat pro bakalářské práce, zahájí studium i nově otevřený první ročník, do kterého je přihlášeno 40 studentů.
Přejeme všem studentům mnoho zdaru
ve studiu.
Zapsala: Alice Fořtová
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ÚSTŘEDNÍ KOLO
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY V BŘEZNICI
Ve dnech 3. – 7. května 2010 bude
naše škola poctěna významnou událostí.
Do Březnice se sjede 30 nejlepších soutěžících z krajských kol Biologické olympiády a zúčastní se ústředního kola 44. ročníku. Biologická olympiáda (BiO) je
předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází
z obsahu výše zmíněných vzdělávacích
oborů v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k rozvíjení
klíčových kompetencí.
Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný
růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší
z nich připravovat na reprezentaci
v MBO.
Soutěž vyhlašuje každoročně MŠMT
ČR, organizačním zajištěním je od roku

2009 pověřena Česká zemědělská univerzita v Praze. Republikové kolo navazuje na školní, okresní a krajská kola.
Jednotlivé soutěže jsou koncipovány do
dvou částí – teoretické a praktické.
Absolutní vítěz BiO postupuje přímo
do mezinárodní soutěže, kde čeští studenti dosahují již tradičně velmi dobrých výsledků v konkurenci bezmála
60 zemí z celého světa. Letošní jubilejní
20. ročník MBO proběhne 12. – 19. července v japonském městě Tsukuba.
Pořádání ústředního kola je pro školu
nejen otázka prestižní, ale nese s sebou
i zvýšené požadavky na finanční a materiální zajištění ze strany sponzorů.
Věříme, že významné firmy regionu se
do sponzorování ústředního kola BiO
zapojí. Zapsala: Ing. Ivana Švejdová
VOŠ a SOŠ Březnice

LÉTO V MATEŘSKÉM CENTRU PAMPELIŠKA
Během prázdninových měsíců byly dveře mateřského centra v Březnici otevřeny
rodičům i jejich ratolestem. Kromě denně přístupné herny pro ty nejmenší, nabídla
Pampeliška i programy těm starším.
Program výtvarných dílen „Odpoledne
Uvedené věci si může zapůjčit kterás Ludvíkem“ proběhl letos za finanční
koliv rodina, nemusí navštěvovat MC ani
podpory Nadačního fondu Bozeň a Nadabýt jeho členem.
ce pro radost v období od června do září.
Věříme, že naše služba bude rodičům
Děti se zábavnou formou seznámily se
i dětem ku prospěchu a postupně chceme
životem malíře první poloviny 20. stolepůjčovnu rozšířit o další užitečné potřeby.
tí, s technikami jeho práce a s náměty,
Krosnička na záda na nošení dětí:
které si vybíral. Vše si samozřejmě samy
vratná záloha ve výši 1.000,- Kč
vyzkoušely v praxi, včetně náročné práce
poplatek za půjčení:
s olejovými barvami. Kromě malování
člen MC 20,- Kč/den
nečlen MC 40,- Kč/den
v plénéru jsme společně navštívili Galerii Ludvíka Kuby v Březnici a v PoděbraVozík pro přepravu dětí za kolo
dech jsme našli Ludvíkův rodný dům.
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí, dále jako kočárek do terénu
Přelom měsíce července a srpna již trai města)
dičně patřil letním divadelním dílnám,
Vratná záloha ve výši 3.000,- Kč
které proběhly ve dvou týdeních turnupoplatek za půjčení:
sech. Pod vedením profesionálů z Divačlen MC 80,- Kč/den
dla Kapsa Andělská Hora připravily děti
nečlen MC 100,- Kč/den
dvě divadelní představení, která na záCestovní postýlka
věr dílen předvedly veřejnosti. Dílny se
Vratná záloha ve výši 500,- Kč
opět těšily hojné účasti a nadšení ze
poplatek za půjčení:
stran dětí i rodičů. Letošní ročník proběčlen MC 20,- Kč/den
hl již podruhé za finanční podpory Krajnečlen MC 40,- Kč/den
ského úřadu Středočeského kraje.
Kyblík na koupání dětí
Nadační fond Bozeň kromě příspěvku
Vratná záloha: 300,- Kč
na realizaci projektu „Odpoledne s Ludpoplatek za půjčení:
víkem“ zajistil po finanční stránce ještě
člen MC 10,- Kč/den
jeden z nových projektů Mateřského cennečlen MC 20,- Kč/den nebo 100,- na mětra Pampeliška s názvem „Půjčovna“.
síc/člen, 200,- na měsíc/nečlen
Šátek na nošení dětí
Za poskytnutý příspěvek jsme do „půjVratná záloha: 500,- Kč
čovny“ zakoupili několik věcí, které si
poplatek za půjčení:
ne všichni rodiče mohou nebo chtějí počlen MC 20,- Kč/den
řídit, leč mohou jim v určité fázi života
nečlen MC 40,- Kč/den
jejich dětí dobře posloužit. Proto si je
Po d r o b n é i n f o r m a c e na
budou moci v MC Pampeliška za předem
www.mcpampeliska.cz nebo na tel.
daných podmínek a drobných poplatků
318 682 031.
na určitou dobu zapůjčit.
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Mateřské centrum

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

ZÁŘÍ 2009
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti pondělí až
pátek 9.00 - 12.00 hod.
v úterý:
od 10.00 ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ
NÁPADY PRO NEJMENŠÍ
ve středu:
od 8.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Jitkou Štěpánovou
v pátek:
od 8.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Jitkou Štěpánovou
od 10.00 SVAČINKY OD MAMINKY
ZPÍVÁNÍ a TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
MALÁ SCÉNA Ivy Češkové – krátká dopolední představení pro malé diváky
BLIŽŠÍ INFORMACE O DALŠÍ
NABÍDCE KURZŮ A KROUŽKŮ
NALEZNETE BĚHEM ZÁŘÍ NA
NÁSTĚNKÁCH A WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH MC nebo na tel. č.
318 682 031.
Máte-li zájem o nějakou novou aktivitu či kroužek a kurz v MC – vítáme
každý nápad! Přij te, i vy můžete
vést program či se podílet na přípravě akcí.

Mimořádné akce
v září 2009
5. 9. HLÍDÁNÍ A PROGRAM PRO
DĚTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ROCKFESTU
– ve spolupráci s Kulturním gangem
Březnice, o.s.
– v prostorách herny MC zajištěn program pro děti návštěvníků rockfestu
od 13.00 do 20.00 hod.
12. 9. „Na dvoře královny Pampelišky“ – 15.00 hod.
– tradiční, letos už devátá, oslava narozenin MC Pampeliška v přilehlém parku
(u lékárny)
19. 9. SNÍDANĚ NA ULICI u příležitosti Dne bez aut – 10.00 – 12.00 hod.
– setkání na březnickém náměstí s myšlenkou: „náměstí patří i lidem, nejenom
autům“ – malé občerstvení, dílny a hry
pro děti
– ve spolupráci s Kulturním gangem
Březnice, o.s. a sdružením Mech nech!
Drakiáda
– společné pouštění draků na Stráži
a možná i něco víc
– v případě dobrého počasí, sledujte nástěnky
Na říjen připravujeme:
Burzu, kurz reflexní terapie a další
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Vážení návštěvníci Městské obrazárny – Galerie Ludvíka Kuby,
počátkem měsíce září se Vám do rukou dostane písemný materiál vydávaný k 50. výročí otevření Městské obrazárny –
Galerie Ludvíka Kuby. Je stručnou a ucelenou informací o osobnostech – malířích, kteří věnovali městu Březnici a jejímu
okolí nejen svůj čas, ale i obrazy, které zde s láskou a s úctou k tomuto kraji namalovali. Ve svých dílech nám předali odkaz
o životě našich předků a umožnili nám tím poznání doby, která je pro nás již dávno minulou.
Každá z osobností, která navštívila Březnici a její okolí, má pro náš kraj, pro nás občany a naše budoucí generace nevyčíslitelnou hodnotu.
Tento materiál je jakýmsi poděkováním všem, kteří věnovali našemu kraji svou přízeň, všem, kteří se zasloužili o vybudování Městské obrazárny a následně udržovali její provoz. Poděkování patří vedení tehdejšího MNV, MěNV, současnému vedení města a spolku „Bozeň“. Děkuji všem, z jejichž písemných materiálů bylo možné čerpat a zviditelnit tak znovu slova
a myšlenky, které jsou i v současnosti pro dnešní generaci velmi přínosné a poučné.
A tak je pouze na nás, jak budeme schopni s tímto odkazem naložit a zda naše město bude tak jako v minulosti cílem zájmu
vzdělaných a schopných lidí.
Bc. Dana Tuháčková, ředitelka MěKZ Březnice

Městské kulturní zařízení ve spolupráci s Městem Březnice
Vás zve v měsíci září na bezplatné prohlídky

Městské obrazárny – Galerie Ludvíka Kuby
k 50. výročí otevření
Zveme MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost.
Veškeré prohlídky mimo víkendy
pouze na objednávku.
So, Ne – vstup volný
9.00 – 12.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
V prostorách Galerie je možné zakoupit nový ucelený písemný materiál o osobnostech –
malířích, kteří věnovali městu Březnici a jejímu okolí nejen svůj čas, ale i obrazy,
které zde s láskou a s úctou k tomuto kraji namalovali.
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KULTURNÍ DÙM a jeho promìny
Ti, kteøí navštìvují rùzné akce v KD, si jistì všimli i jeho promìn.
Od roku 2006 probíhají opravy, které mají jeden hlavní cíl.
Poskytnout návštìvníkùm KD kvalitní kulturní prostøedí,
které pozvedne i úroveò všech poøádaných akcí.
¡ nìkteré opravené prostory nejsou návštìvníkùm pøístupné,
A protoze
pøipravili jsme pro Vás prohlídku KD a jeho zázemí.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ KD
17. záøí 2009 od 10 a od 16 hodin

Sociální zaøízení v KD 2007

Oprava šatny pro úèinkující v KD 2009

Oprava vinárny KD 2008
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BŘEZNICKÉ NOVINY

12

9/2009

INZERCE

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

*
*
*
*
*

Pojištění osob
Penzijní připojištění
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Povinné ručení

Od 1. 6. 2009 n o v ě o t e v ř e n a kancelář –
Rožmitálská 38, 262 72 Březnice
Tel. 724 803 045

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Kadeřnictví PETRA
P. Koňasová
Drahenická 699, 262 72 Březnice
tel. 728 923 484

ám s k é ,
d
,
é
k
s
Pán
Možno společenské
dě t s k é
a extravagantní účesy.
5. návštěva 5% sleva • 10. návštěva 10% sleva
Po tel. domluvě možná docházka do domu.

PRONAJMU
dvougenerační rod. dům v Březnici.

Čistírna peří Obora
- vyčistíme Vaše péřové deky a polštáře
- ušijeme nové dle Vašich požadavků
- velký výběr sypků, prodej peří
Sběrna zakázek: Textilní výroba BENT,
Drahenická 469 (směr na Martinice), BŘEZNICE
tel. 318 682 114
Čistírna peří: Dvořákovo nábřeží 20, PŘÍBRAM I,
tel: 318 628 183, 602 415 826
www.centr umObora.cz

KAMENICKÉ PRÁCE
Provádíme veškeré kamenické práce. Disponujeme širokým
výběrem materiálů, počínaje žulou a mramorem,
přes pískovec, travertin až po porfýr, štípané břidlice a další.

• INTERIÉRY •
koupelnové desky, kuchyňské desky,
kamenné stoly, obklady schodů a krbů,
okenní parapety, pracovní desky

• EXTERIÉRY •
obklady schodů a fasád, kamenné dlažby,
lemování bazénů,
zámková dlažba, kostky, mozaika, obrubníky,
pečící (grilovací) kameny, zahradní architektura,
restaurování historických objektů

• HŘBITOVNÍ ARCHITEKTURA •
pomníky a náhrobky z přírodního kamene,
opravy, čištění a impregrance pomníků, nápisy na pomníky
Po domluvě možno navštívit sklad v Lihovaru Březnici
a prohlédnout si vzorky kamenů i celé desky.
Díky získaným zkušensotem, nové výrobní hale,
moderním technologiím a kvalitní pracovní síle
plníme přání svých zákazníků k jejich absolutní spokojenosti.

Výrobní hala a sklad: Lihovar 305, 262 72 Březnice
tel. 608 320 231, 608 308 587
e-mail: info@kamono.cz

Přízemí 3+1,1. patro 3+1.
Topení na tuhá paliva. Garáž,
dílna, chlívky. Zahrada cca 900 m.
Skleník, ovocné stromy,
zeleninové záhony.
Dům je samostatně stojící, ihned
volný.
V přízemí i v patře je kuchyňská linka.
Cena pronájmu 5 tis. + zálohy (cca 1.500,-)
Kontakt na tel. 606 548 757.
Nebo e-mail: svejstilovaEva@seznam.cz

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE, 262 72 Březnice

PŘIJMEME
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Nadstandardní platové ohodnocení
Ubytování zdarma
Práce v mladém kolektivu

Kontakt:

reditel@equitana.cz
tel. 721 106 006

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
Kompletní zemní a výkopové práce/pomocí všech typů
rypadel – otočná kolová, pásová, kráčivá a rypadlo
nakladače.
- provádění drobných stavebních prací /opravy a výstavby

-

inženýrských sítí,
komunikací a cest, zpevňování ploch, asfaltování, odvodnění
a drenáže atd.
kompletní letní a zimní údržba komunikací
(odklízení sněhu a posyp)
pronájem a odvoz kontejneru, řezání asfaltu a betonu
hutnící technika (pěch, deska, váleček)
čištění a odbahňování vodních toků
a rybníků
odvoz všech sypkých materiálů
vrtání otvorů na sloupky oplocení
strojní bourací práce a demolice
přibližování a odvoz dřeva
zdvihací práce

Mobil: 774 946 394, T
el./fax: 318 683 827
Tel./fax:
E-mail: josef.mazdra@seznam.cz

9/2009
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ZELEZÁØSTVÍ
Námìstí 10
Bøeznice
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O P R AV Y

myèek, sušièek,
praèek všech

vás srdeènì zve

znaèek

Jan HOŠNA

do novì otevøené prodejny

tel. 318 634 939
737 844 613

¡
se sortimentem zelezáøství,
pracovní pomùcky a instalaèní materiál.

AUTOPŮJČOVNA

Pohřební ústav Jan Hořejš

cena vozu na den od 350 Kč

Žižkova 120, Blatná
(vpravo vedle ZŠ J. A. Komenského)

ODTAHOVÁ SLUŽBA
AUTODOPRAVA do 3,5 t

PRODEJ A NÁKUP VOZŮ

Otevřeno
PO – PÁ 8.00–17.00, SO 8.30–11.30 hod.

Stálá služba 24 hodin denně vč. sobot, nedělí
a svátků

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

Kontaktní telefony:
383 422 464, 603 512 653, 604 213 930

Jiří ELIÁŠ, Březnice 84 • Tel. 603 854 820

Převozy zemřelých, veškeré pohřební služby, pohřby
do země i žehem, prodej hřbitovních doplňků.

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
•
•
•
•
•

Opravy vozidel
Klempířské práce
Stříkání spodku vozidel, dutin, lakování
Opravy plastu, výměna oleje
Výfuky, tlumiče, pérování
• Nové náhradní díly
• Vyřízení a přípravy vozidel
na STK
• Vyleštění zašlého laku leštičkou

Telefon

777 336 705
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RUDOLF V
ANĚ
K
VANĚ
ANĚK
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prodej
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• anténní technik
technikyy, satelitních kompletů
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sestavených
dle přání, HD TV přijímače
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k
LCD
televizorům
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• SET TOP BO
Xů, včetně montáže a zaškolení
BOXů,
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Při opravě zapůjčíme náš provozní přijímač.
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Tel. 318 665 296, 602 482 114
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SPECIALIZOVANÝ

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA
BLATNÁ A KREMATORIUM
Zajišujeme veškeré pohřební služby – přepravu
zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, živá
i reprodukovaná hudba, pohřby do země, pohřby
žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela
a další služby dle přání pozůstalých. Díky tomu, že
je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám
poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve chvílích
nejtěžších.
KO N TA K T Y:

Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně,
včetně dní pracovního volna a klidu.
NONSTOP kontaktní telefonní čísla
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz
w w w. p o h r e b - m e s t o b l a t n a . w z . c z
Provozní doba kanceláře:
Po, Út, Čt, Pá 6.00 - 15.30 hodin
St (duben až září) 7.30 – 16.30 hodin,
(říjen až březen) 7.30 – 16.00 hodin.

Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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N a š e m o t o : „JEZDÍME PRO RADOST“

 P R O D Á M stavební parcelu – 206 m v Březnici –
Horní Valy. Cena dohodou. Informace v MěK a Infocentru.
 K O U P Í M garáž u autobusového nádraží.
SMS 737 927 230 – ozvu se.
 P R O D E J balíkového sena, slámy a obilí – pšenice,
ječmen, oves a triticale. Dále nabízím zemědělské práce.
Tel. 733 348 899.
 STŘÍHÁNÍ psů malých a středních plemen u Vás doma.
Možno i o víkendech. Tel: 606 629 013.
 P R O D Á M urnový hrob – sklípek 1 500 Kč.
Tel. 602 626 361.
 P R O D Á M garáž v Počapské ulici. Cena dohodou.
Tel. 732 217 023.
 P R O D Á M byt 3 + 1 v Březnici. Platba pouze
v hotovosti, při rychlém jednání sleva. Cena dohodou.
Tel. 775 194 151.
 PRODÁM výrobky AMWAY – 725 058 413. Hrozí Vám
propouštění?
Zajistěte se dalším příjmem z domova (vhodné i pro studenty a rodiče na MD). Tel. 723 100 371.
 P R O D Á M vchodové dveře plastové a okna, bílá a hnědá.
Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva.
Vše nové z neuskutečněné stavby. Levně, přivezu zdarma.
Tel. 777 106 709.
 P r o n a j m u byt 2+kk v Březnici. Cena 7.000 Kč včetně
poplatků. Nutná 2 měsíční kauce. Tel. 605 083 737.
 P R O D Á M štěňata malého vzrůstu. Matka Mops, odběr
ihned. Cena dohodou. Tel. 732 966 457.
 P R O D Á M pozemek v Březnici. Vhodný ke stavbě RD.
Inženýrské sítě v dosahu. Tel. 776 557 663.
 P R O N A J M U byt 2 + 1 v Březnici, zařízený, prostorný,
s garáží. Doba pronájmu 5 – 6 let. Tel. 777 321 900.
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ŘÍJEN / 21. 9. 2009 ve 12 hod.
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

MC
Pampeliška
vás zvou na

SNÍDANI NA ULICI
při příležitosti světového DNE BEZ AUT
v sobotu 19. 9. 2009 na Náměstí v Březnici
10.00 zahájení snídaně, úvodní slovo
10.30 hry a cyklosoutěže nejen pro děti
11.30 představení výsledků průzkumu dopravních problémů
v Březnici a návrhů jejich řešení, předání návrhů
vedení města

Bílé ubrusy a malé občerstvení zajištěno
- velké si přineste s sebou!
NEZAPOMEŇTE si vzít kola, koloběžky
a další nemotorové dopravní prostředky! Hudba bude!

Jsme malá rodinná farmička ležící v krásné krajině obce Nestrašovice u Březnice zabývající se koňmi. Naší snahou je podporovat
přirozený vztah mezi koňmi a lidmi. Zaměřujeme se převážně na
děti a na každého, kdo má rád koně a chtěl by jim rozumět.
Ke každému máme osobní a vstřícný přístup. Mezi naší další
prioritu patří skoky a distanční jízdy. Ovšem nezavrhujeme ani klasické westernové ježdění, přestože většina z nás jezdí v anglickém
stylu. Všem našim jezdcům dáváme stejné šance účasti na akcích.
Jedinou podmínkou je jezdit, jezdit a zase jezdit.

Farma

Sovaro Nestrašovice

Nabídka ustájení koní a jezdeckého výcviku.

www.sovaro.cz
262 72 Nestrašovice 1
tel. +420 605 901 922, sovaro@sovaro.cz

www.czech-nature-energy.cz

Fotovoltaické elektrárny na klíč
Nabízíme Vám:
• Systémy pro výstavbu na střechy i volná prostranství
• Výstavbu na klíč (cenová nabídka zdarma, vypracování
projektu, dodávka materiálu, montáž, zapojení, odzkoušení, vyřízení veškeré administrativy)
• Poradenství v oblasti výkupu el.energie
• Záruční a pozáruční servis
• Ověřenou kvalitu všech komponentů
Kontakt: Martin Voráček - tel. 733 746 603
martin.voracek@czech-nature-energy.cz

SikySat Březnice
– vše pro digitální televizi
Ludvíka Kuby 327, Březnice
(pod vlakovým nádražím) tel. 773 610 020
PRODEJ:
– satelitních kompletů a příslušenství všech značek – nové
výrobky na vysokém rozlišení
– LCD televizorů Finlux, JVC, Grundig, Mascom
– video a audio techniky a dalšího příslušenství
Po dohodě dovoz a instalace domů ZDARMA.
Další bližší informace k produktům na tel. 773 610 020
nebo e-mail: sikysat@seznam.cz

AKCE

!

AKCE

!

1. Set top-box MASCOM MC 1321T PVR DVB-T 160GB
HDD TWIN TUNER
Jeden program sledujete a druhý můžete nahrávat a nebo
nahrávat dva různé programy. Jednoduché nahrávání jako
u videorekordérů – nepotřebujete žádné kazety.
Cena 4.990,- Kč
2. LCD televizor FINLUX TV LCD 26FLD785L
Úhlopříčka 66 cm, příjem DVB – T, fullPIX Picture Engine,
rychlý teletext 1000 stran / Cena 10.990,- Kč
3. LNB Single – pro příjem sat. družic se zárukou 5 let
Cena 290,- Kč
Akce platí na měsíc září 2009 popřípadě bude
prodloužena do vyprodání zásob.
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S ROŽMITÁLSKOU VENKOVANKOU V SOBĚSLAVI
V neděli 19. července 2009 pořádal
Fanclub Rožmitálské Venkovanky společně s naší kapelou zájezd na 15. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav. Ještě nikdy v pětileté historii našeho fanclubu nebyl takový zájem
z řad členů i nečlenů fanclubu o pořádání zájezdu. V minulých letech jsme měli
problém zaplnit celý autobus, letos se
autobus zaplnil do posledního místečka a
ještě minimálně 15 zájemců muselo bohužel zůstat doma. Je nám to moc líto,
ale doufáme, že příští zájezd bude mít
tolik zájemců, že zaplníme autobusy dva!
Ihned po nalodění celého autobusu
vyndali páni muzikanti z Venkovanky
nástroje a hned z rána jsme vyjeli do nového dne s pěknou písničkou a dobrou
náladou. Přijeli jsme do Soběslavi krátce
po půl desáté, takže jsme mohli shlédnout celý program od začátku. Rožmitálská Venkovanka byla na programu od
10:45 hod. Pánové z fanclubu udělali
Venkovance, fanclubu i Rožmitálu pod
Třemšínem reklamu vyvěšením plachty
Rožmitálské Venkovanky se znakem
Města Rožmitál. Po skončení koncertu
naší kapely s dirigentem Rudolfem Rydvalem vyhrávaly kapely po celý den až

do 19. hodiny. Největší úspěch sklidila
samozřejmě jedinečná Túfaranka, Babouci a Veselka. To jsou velikáni naší dechovky, kteří zvedli ze sedadel zcela zaplněné soběslavské náměstí. Počasí nám
přálo až do večerních hodin. Jakmile se
Milan Černohous se svou moderátorskou
kolegyní Blankou Tůmovou rozloučili
a popřáli na viděnou při 16. ročníku, začalo pršet... Domů jsme vyrazili opět
s pěknou písničkou za doprovodu heligónky, harmoniky, tuby, dvou vozembouchů a trumpety.
Děkujeme tímto panu řidiči Pavlu Zlatohlávkovi, který řídil autobus pana Brdy,
za bezpečný návrat do našich domovů!
Celý náš autobusový zájezd do Soběslavi se velmi vydařil a již te se těšíme na
další krásné zážitky s naší kapelou. Věříme, že se nám podaří naplánovat další
zájezd na vystoupení Rožmitálské Venkovanky, o kterém vás budeme včas informovat.
Řady Fanclubu Rožmitálské Venkovanky se v Soběslavi rozšířily o další členy, takže pokud máte i vy zájem o členství, stačí se ozvat předsedovi našeho
fanclubu Honzovi Uhlířovi na telefonní
č. 724 078 562.

Krásný podzim přeje Fanclub Rožmitálské Venkovanky

Pozvánka na další akce Rožmitálské Venkovanky:
5. 9. 2009 v 19 hod.
Březnice – Kulturní dům – koncert
19. 9. 2009 v 15 hod.
Buš – náves – oslava posvícení
25. 9. 2009 v 17 hod.
Senomaty (okres Rakovník)
– den železničářů
4. 10. 2009 v 18 hod.
Rožmitál pod Třemšínem – Společenské centrum – tradiční Podzimní koncert

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Začínáme 5.
KD Březnice
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září 2009 od 14 hodin

Bližší informace a přihlášení v kanceláři MěKZ
Tel. 318 682 153

Městské kulturní zařízení Březnice
připravuje ve spolupráci
s plzeňským divadelním souborem

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

„HELE, NECH TOHO...“

3. října 2009

v 19 hodin

KD Březnice

TŘEMŠÍNSKÁ HELIGÓNKA 2009
aneb „S PÍSNIČKOU JDE VŠECHNO LÉPE“
Všechny
milovníky
dobré české písničky srdečně
zveme na
11. ročník
setkání heligónkářů
Třemšínská heligónka 2009, které se koná v sobotu 31. října v prostorách Kulturního domu ve Hvož anech, začátek je v 16:00 hodin. Hvož anský heligónkářský festival má mezi obdobnými
kulturními akcemi dobré jméno, svědčí o tom velká divácká návštěvnost této tradiční kulturní akce. Letošní ročník nabídne
opět bohatý program vystupujících heligónkářů jednotlivců,
účast předem přislíbily kapely heligónkáři z Mrákova u Domažlic, Jihočeští heligónkáři z Českých Budějovic, Plzeňští heligónkáři z Plzně a Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem.
Pro návštěvníky bude připravena divácká soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře a slosování vstupenek o pěkné hudební
ceny. Další informace a fotografie z loňského ročníku je možné
nalézt na internetových stránkách www.umuzikantu.cz.
V rámci doprovodného programu 11. festivalového setkání
Třemšínská heligónka 2009 je na pátek 30. 10. od 20:00 hodin
naplánovaná taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou
BABOUCI s kapelníkem Petrem Shýbalem. Na setkání s hezkou písničkou a dobrou náladou ve Hvož anech se těší všichni
pořadatelé! Předprodej vstupenek od 15. 9. 2009 v pokladně
OÚ ve Hvož anech.
Josef Janoušek
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KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, O.S.
První sobota v září je tu a s ní
tradiční ROCKFEST BŘEZNICE!
I letos jsme pro vás do Březnice přivezli
zajímavé kapelky
a doufáme, že si v různých žánrech najde
každý to své . . .
Těšíme se na Vás
na bývalém kluzišti vedle koupaliště
v

sobotu 5. 9. 2009

od 13.00 hod.

Děkujeme za podporu fondu kultury
Středočeského kraje, městu Březnice,
dalším místním i přespolním firmám
a hlavně všem,
kdo nám jakkoliv pomohli . . .

ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ŽENA A ŠPERK“

V sobotu 4. července po 16 hodině
v zadní části Zámku
u bylinné zahrádky
vystoupila skupina
historického šermu
„Collegium 1570“
z Milevska pod vedením V. Šindeláře.
Skupina se zaměřuje na evropské renesanční šermířské školy, tj. např. španělskou, italskou, německou. Pro cca. čtyři desítky diváků připravili v horkém odpoledni
na necelou hodinu komentované ukázky šermířských soubojů
jednotlivých šermířských škol spolu s ukázkou dobových tanců.
Marek Velebný

V sobotu 4. července po 17 hodině se konala ve výstavní baště březnického Zámku vernisáž výstavy s názvem: „Žena
a šperk“. Vernisáž zahájil kastelán pan Robert Barták spolu
s mužem mnoha profesí, nyní básníkem a spisovatelem - Jaroslavem Odehnalem. Dále vystoupily autorky výstavy: tj. Markéta Tallerová, herečka Divadla F. X. Šaldy v Liberci, která je
autorkou vystavených fotografií a Dáša Nová, autorka vystavených, ručně dělaných šperků. Dáša Nová působila také jako herečka v Krušnohorském divadle v Teplicích, Divadle J. K. Tyla
v Plzni nebo pražském Semaforu. Obě jmenované dámy mj.
přednesly verše z pera přítomného Jaroslava Odehnala.
Pan Odehnal vtipně začal svůj proslov v oblačném počasí slovy:
W. Shakespeare – Bouře. Ale pak se vrátil ke své vlastní tvorbě.
Poté si návštěvníci mohli v klidu prohlédnout vystavené fotografie a šperky, nabídnout občerstvení nebo si některý ze šperků koupit. Šperky s osobitým stylem Dáši Nové nosí ženy nejen
v Čechách, ale i v zahraničí. Drátované šperky značky „Dekolt“
jsou ukázkou filigránské práce rukou autorky. Spolu s Markétou Tallerovou vytvořila projekt „Divadelní sen“, kde kombinuje drátované šperky s inscenovanými fotografiemi své kolegyně.
Marek Velebný

Foto Marek Velebný

Foto Marek Velebný

BŘEZNICKÉ NOVINY

20

9/2009

SPORT

ZPRÁVY Z KOPANÉ
Není tomu tak dlouho, co jsme na těchto
stránkách hodnotili minulou, velmi radostnou, postupovou sezonu a už tu máme další. V těchto chvílích dokonce již rozehranou, takže určitě znáte i výsledky prvních dvou
zápasů v krajské soutěži 1.B třídy. První mužstvo
dospělých zahájilo podzimní část soutěže domácím
utkáním s Petrovicemi a ke druhému zápasu zajíždělo
do Jesenice.
Přípravu na tuto sezonu jsme zahájili 17. července
a věříme, že naše mužstvo využilo letní přestávky k nabrání nových sil a bude reprezentovat Březnici tak, aby
nemělo problémy se setrváním v této soutěži i pro další
roky. V průběhu léta byla sehrána následující přípravná utkání:

Bělčice
Nová Ves
Rokycany
Březnice
Rožmitál
Březnice

–
–
–
–
–
–

Březnice
2–
Březnice
1–
Březnice
4–
stará garda 1.FK Příbram 3 –
Březnice
1–
Mirovice
10 –

Březnice – Motorlet Praha

4 (1.B třída)
2 (1.A třída)
2 (divize dorostu)
5
4 (okresní přebor)
4 (okresní přebor
Písek)
9 – 0 (dorost)

Změna čeká i naše věrné fanoušky. Na zápasy s nejvzdálenějšími soupeři bude zajištěna doprava autobusem
(bylo tomu tak již na utkání v Jesenici). Zda tato nová
možnost zhlédnutí našich fotbalistů i na hřištích soupeře vydrží i nadále, závisí jen na zájmu Vás fanoušků.
Tak jako v minulých sezónách se budeme i letos těšit na
Vaši podporu a fandění.
Za SK Březnice 1918
Jiří Nepivoda

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2009
Datum

Den

15.VIII

SO

16.VIII

NE

22.VIII

SO

23.VIII

NE

29.VIII

SO

30.VIII

NE

V - 17.00 Jesenice

5.IX

SO

D - 17.00
Sedlec - Prčice

6.IX

„A“ MUŽSTVO

ST

12.IX

SO

13.IX

NE

16.IX

ST

19.IX

SO

20.IX

NE

26.IX

SO

27.IX

NE

3.X

SO

4.X

NE

10.X

SO

11.X

NE

17.X

SO

18.X

NE

24.X

SO

25.X

NE

31.X

SO

1.XI

NE

7.XI

SO

8.XI

NE

14.XI

SO

15.XI

NE

DOROST

ŽÁCI

MINIKOPANÁ

D - 17.00 Láz B
D - 17.00 Petrovice

V - 17.00 Hvož any
D - 10.15 Rožmitál

NE

9.IX

„B“ MUŽSTVO

V - 14.45 Jince

D - 17.00 Zduchovice B

Rožmitál
D - 14.45 Rožmitál

V - 17.00 Věšín

Březnice

V - 10.15 Tochovice

1.FK Příbram A
Březnice

V - 17.00 Sp. Příbram B
V - 17.00
Kostelec u Křížků

D - 10.15 Pičín

V - 14.45 Dol. Hbity

D - 17.00 Pičín

Březnice
Sokol Hluboš

D - 17.00 Kovo Příbram
D - 16.30 Hostomice
V - 16.30 Dobříš

D - 14.15 Pečice
V - 17.00 Višňová

V - 10.15 Višňová

V - 16.30 Narysov

D - 10.15 Obecnice

Slavoj Obecnice
Březnice

D - 14.15 Tochovice

Kovo Příbram
Březnice

D - 16.00 Nečín

V - 12.30 Dobříš B

V - 13.45 Zduchovice

D - 16.30 Bohutín B
D - 16.00 Nespeky

D - 13.45 Trh. Dušniky
V - 16.00 Jince

V - 15.30
Mníšek pod Brdy

V - 10.15 Bohutín

D - 14.30 Podlesí
V - 10.15

Sp. Příbram A
Březnice

D - 10.15 Drahlín
D - 15.30 Rožmitál B
V - 14.30 Dolní Hbity B

Březnice
Litavan Bohutín

Březnice
V - 12:30 Podlesí

1.FK Příbram C

D - 12:15 Višňová

Sokol Podlesí

Dolní Hbity

Březnice

V - 14.00 Pořičí

V - 11.45 Bohutín

D - 14.00 Měchenice

D - 11.45 Obecnice

volno
Sokol Hvož any
Březnice

V - 14.00 Maršovice
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OHLÉDNUTÍ ZA 21. ROČNÍKEM KYNOLOGICKÉHO ZÁVODU
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA BŘEZNICE
Závody jsou šastně za námi. O posledním červencovém
víkendu proběhlo plánované a dlouho připravované klání výše
uvedeného ročníku Březnického závodu. Soutěžilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO 1 a IPO 3. Závodu se účastnilo 23 psovodů
z 15 kynologických organizací. Bohužel to bylo méně závodníků, než v minulých ročnících a než se počítalo. Přesto se to se
na kvalitě závodů neprojevilo.
Výkony jednotlivých dvojic psovodů a jejich čtyřnohých partnerů se pohybovaly těsně pod nejvyšší bodovou hranicí. Výbornou prezentaci našeho klubu po stránce výcvikové předvedli
všichni čtyři naši závodníci. V ktg. ZM Richard Kostínek s Cirem z Vydří louky a Jeanette Ranglová s Coudym Brutanik,
v ktg. ZVV1 Miroslav Kolář a Ajro a v ktg. IPO 3 Vlastimil Křeček s Charlie Eqidius. Všichni stáli na stupni vítězů, Charlie
navíc vyhrál putovní pohár. Více informací včetně výsledkových
listin je uvedeno na internerových stránkách ZKO Březnice.
Zároveň je nutno ocenit korektní posuzování rozhodčích, dobrou práci figurantů za kvaliní figurování včetně teninku, šlapačům za dobré stopy a všem organizátorům za pracovitost, obětavost a chu připravit pěkný závod.
Naše velké poděkování patří též všem sponzorům, bez kterých by nebylo možno kvalitní závod uskutečnit a především
pak Městu Březnice za jeho kladný a vstřícný přístup a finanční podporu. Za rok se těšíme na 22. ročník.

PODZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO VEŘEJNOST.
O z n a m u j e m e , že o prvém zářijovém víkendu je zahájen
podzimní výcvikový kurz pro zájemce, kteří se chtějí se svými
pejsky naučit pracovat a ovládat je. Přij te, budete kdykoliv
vítáni! Bližší informace na iternetových stránkách ZKO Březnice nebo na tel. 723 715 182, 724 841 487.
Jiří Kubát

LÉTO V OBCI POČAPLY
V měsíci červnu pořádalo Myslivecké sdružení Bozeň Počaply
zábavné odpoledne na téma Červen – měsíc myslivosti.
Děti byly rozděleny do skupinek, které pak podle mapky
postupovaly na různá stanoviště, kde plnily úkoly (hádaly hlasy
zvířat, květiny, stromy, lesní zvěř a také jak správně třídit
odpad).
Jako poslední úkol v cíly napsala každá skupinka přání přírodě. Po vyhodnocení a předání cen se konaly rybářské závody.
Také v červenci se u nás nelenilo, konala se zde hasičská soutěž „O pohár starosty obce Počaply“. V hasičském sportu se zde
utkala družstva: Počaply, Březnice, Martinice, Drahenice a Borovno. Jako zpestření celé soutěže byla štafeta, při které šlo
o záchranu a podání první pomoci tonoucímu.
Hana Koňasová

Václavské
rybářské závody
MO ČRS Březnice zve příznivce Petrova cechu
na 3. ročník Václavských rybářských závodů.
Místo konání: řeka Skalice
v prostorech tenisových kurtů
(starého koupaliště) v Březnici

Sobota 26. září 2009
Občerstvení, hudba, hodnotné ceny pro vítěze zajištěno.
Závody jsou určeny pro členy ČRS všech věkových kategorií.
Startovné jednotné – 150 Kč.
Účastníci, kteří prokáží dokladem, že se jmenují jménem
či příjmením Václav startují zdarma.

Program:

5.45
7.00
9.00
9.30
11.40

- 6.55
- 9.00
- 9.30
- 11.30

prezence
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Loví se na 1 prut s max. 2 návazci, použití krmítka dovoleno, soutěžící si může ponechat 1 rybu.
Ostatní instrukce na místě.
M O Č R S s e t ě š í n a Va š í ú č a s t .
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY
DO KUCHYNĚ
Upečte si chlebíčky rozličné chuti
Základní recept na sladký chlebíček

HLASUJTE O KNIZE SVÉHO SRDCE
Pro svou knihu můžete hlasovat na webu nebo formou SMS
ve tvaru KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např. KMS 1)
na číslo 906 06 09, a také pomocí kuponů v zúčastněných
knihovnách.
Přijte hlasovat do Městské knihovny a Infocentra.
Hlasování končí 30. září.

Doba přípravy: 20 minut + 75 minut na pečení
Po t ř e b u j e t e :
170 g krupicového cukru, 170 g másla, 4 vejce, 250 g hladké
mouky, 1 balíček sušeného droždí

S meruňkami:
150 g meruněk, čerstvých nebo sušených (nebo klidně oboje), hrst
levandulových květů, hrst mandlových lupínků
S lesním ovocem a mákem:
300 g lesního ovoce, 1 lžíce máku
S hruškou:
3 hrušky, vanilku
1. nejprve si připravte přísady. Pokud použijete sušené meruňky, nechte je přes noc namočené, aby změkly. Pak je nakrájejte
na kostičky. Levanduli nasekejte. Lesnímu ovoci i čerstvým
meruňkám stačí osvěžující sprcha pod tekoucí vodou a následné okapání. Hrušky omyjte a pokrájejte na kousky.
2. Dejte rozpustit máslo. Přelijte ho do misky a přisypte
k němu mouku a droždí. Vlijte vejce i mléko a vše ručně nebo
pomocí elektrického hnětače spojte v tekuté těsto. Na závěr
velmi opatrně vpracujte kousky ovoce a případně mandlové lupínky (těmi můžete pro ozdobu posypat i povrch chlebíčku),
mák nebo mletou vanilku. Pokud je nemáte, nahra te část krupicového cukru vanilinovým.
3. Formu na biskupský chlebíček o délce 23 centimetrů vymažte
a ze všech stran pečlivě vyložte pečicím papírem nebo vysypte
hrubou moukou, případně strouhankou. Dejte těstu několik
minut na odpočinutí a mezitím předehřejte troubu na 160,
horkovzdušnou na 140 stupňů. Potom už těsto jenom vlijte
do formy a pečte přibližně hodinu a čtvrt.

Základní recept na slaný chlebíček
(Při pečení zužitkujete leccos, co máte v lednici)
Doba na přípravu: 20 - 25 min + 1 hodina na pečení

Po celou dobu letních prázdnin jste se mohli v Městské knihovně
a Infocentru zaposlouchat do pohádkových příběhů. Každé
úterý byly pro děti připraveny nejen krásné knihy, ale také omalovánky a pastelky. Děkujeme všem, kteří přišli, a také těm,
kteří dětem nejen četli, ale také jim naslouchali.
Foto Městská knihovna
Petra Bartoníčková

Na 1 chlebíček
Po t ř e b u j e t e :
250 g hladké mouky, 1 balíček sušeného droždí, 100 ml plnotučného mléka, 160 g rozpuštěného másla, 5 vajec, 3 lžíce francouzské hořčice
Na kuřecí se sýrem a sušenými rajčaty
150 g pečeného nebo grilovaného kuřete, pokrájeného na menší
kousky, 150 g sýra (mozzarella, eidam,…), nakrájeného na kostičky, 4 lžíce krájených sušených rajčat
Na šunkový s olivami, sýrem a bylinkami
4 lžíce zelených oliv, pokrájených
150 g šunky, pokrájené na kostičky
150 g jakéhokoli tvrdého sýra, nakrájeného na kostičky
Hrst zelených bylin (rozmarýn, tymián nebo estragon), nasekaných
1. Do misky nasypte mouku a sušené droždí. Pak přilijte mléko,
rozpuštěné máslo a tři lžíce hořčice.
2. V hrnku rozšlehejte vejce, přelijte je do mísy a pečlivě promíchejte se zbývajícími přísadami. Nechte chvíli odpočívat.
Hmota by neměla být příliš tuhá, díky vejcím připomíná konzistencí spíš piškotové těsto. Mezitím předehřejte troubu na
180, horkovzdušnou na 160 stupňů.
3. Formu na biskupský chlebíček vymažte a vyložte pečicím
papírem (pokud ho nemáte, formu co nejlépe vysypte hrubou
moukou nebo strouhankou). Vlijte těsto a v předehřáté troubě
pečte asi hodinu.

Jaroslav Krotký – Plody z „Drahenické hory“, tempera, 1963

Zdroj: časopis s recepty - Apetit

Marie Kováříková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFOCENTRUM
Oddělení pro dospělé čtenáře
■

7. 9. – 30. 9. – Výstava o zájmové a mimoškolní činnosti ZŠ
Březnice

■

Tématická výstavka knih – Čeština, náš mateřský jazyk

Dětské oddělení na ZŠ
■

23. 9. od 13 h. – Vyrábíme draky – výtvarná dílna spojená s vyprávěním

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

ZÁJMOVÁ
A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BŘEZNICI
V Městské knihovně a Infocentru
od 2. 9. do 30. 9. 2009
Na výstavě se představí jednotlivé kroužky ZŠ
a širokou veřejnost seznámí se svými aktivitami.

Po oba prázdninové měsíce jste si v Městské knihovně a Infocentru mohli prohlédnout
výstavu výrobků klientů Domova Petra Mačkov u Blatné. Výstava se těšila velké
návštěvnosti.
Foto Městská knihovna
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ZAJÍMAVÉ TITULY KNIH
A NOVINKY
Švecová Jana – Mé slzy zůstaly
v Iráku – Věra nachází při své misi
v Iráku osudovou lásku, vzdělaného
Ahmana ze starého arabského rodu a prožívá tragický příběh lásky, odehrávající
se v orientálních reáliích
Kinsella Sophie – Báječný svět shopaholiků – alkoholik nemůže žít bez
pití, workoholik bez práce a shopaholik
bez nákupů
Deveraux Jude – Princezna – krásná
a arogantní princezna je na obchodní cestě po Spojených státech unesena
Plaidy Jean – Vdova z Windsdoru –
historický román z doby života a vlády
královny Viktorie
Plaidy Jean – Předehra – historický
román o rodu Plantagenetů z romantické doby 12. století
Matthewsová Carole – Kompromitující situace – Emily Millerová byla
oklamána, podaří se jí dostat z choulostivé situace?
Durek Zdeněk – Donchuánky – lechtivý i černý humor a spousta kuriózních
postav i situací
Delaforce Patrick – Jen čtyři doutníky denně! – Winston Churchill, jak ho
(asi) neznáte
Matthewsová Carole – Taková nevinná lež – taková nevinná lež, která
zapříčiní rozvrat manželství….; humorný příběh o pokušení, mladém milenci
a nevinné lži
Novotný Michal – Zákulisí slov,
Zákulisí slov podruhé, Zákulisí slov
do třetice – pátrání po původu zajímavých českých slov
Pasternak Anna – Rozvod podle
Daisy – příběh trochu potrhlé, stále
veselé čtyřicátnice
Kovaříková Blanka – Jak se dědí
sláva? – jablko nepadá daleko od stromu, nahlédnutí do života potomků pozoruhodných osobností
Weldonová Fay – Dům na venkově –
humorné vyprávění o osudech jednoho
mladého manželství
Kosmák Václav – Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět
se vrátil – humoristický román, historie
sedláka, který se stal poslancem
Svěrák Zdeněk – Povídky – soubor
deseti povídek
Deyl Rudolf – Vavříny s trny –
herecké podobizny
Peňás Jiří – Deset procent naděje –
výbor z publicistiky 1995-2001
Keller Joseph – Gold za všechny
peníze – román známého autora
Velikič Dragan – Astrachán – dílo
srbského spisovatele z válečného období,
poslední jugoslávský román
Matějka Jaroslav – Náš dědek
Josef – kniha plná humoru, veselých
i odvážných příhod
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KINOKAVÁRNA
BŘEZNICE

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

ZÁMEK
Březnice

5. 9. ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO
KURZU
KD Q 14 hodin
5. 9. ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA
Koncert pro všechny příznivce
dechovky
KD Q 19 hodin
10. 9. Veřejné zasedání zastupitelů
KD – přísálí Q 17 hodin
11. 9. SDH – slavnostní schůze
KD – časový harmonogram
dle pozvánek
12. 9. OSLAVA 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH
Náměstí Q od 13 hodin
12. 9. Taneční kurz – 2. lekce
KD Q 14 hodin
18. 9. OLDIES PÁRTY
21 hodin
19. 9. Taneční kurz – 3. lekce
KD Q 14 hodin
26. 9. Taneční kurz – 4. lekce
KD – 14 hodin
30. 9. Školení – volby
KD – salónek Q od 9 hodin

ZÁŘÍ 2009

2. 9. středa v 18 hodin

ANDĚLÉ A DÉMONI
Tým, který stojí za světovým fenoménem „Šifra
mistra Leonarda“ se vrací, aby uvedl netrpělivě
očekávaný film založený na románovém bestselleru od Dana Browna.
Vstupné 58 Kč

Q

122 minut

Přístupno

Q

6. 9. neděle v 18 hodin

TERMINÁTOR SALVATION
„Zapomeňte na minulost.“ Americký thriller je
posledním pokračování filmu „Terminátor“.
Vstupné 42 Kč

Q

115 minut

Doporučeno od 12 let

Q

9. 9. středa v 18 hodin

PROMĚNY
Česko – italské drama s titulky. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. Čtyři životy, které se mají změnit.
Vstupné 39 Kč

Q

79 minut

Doporučeno od 12 let

Q

13. 9. neděle v 18 hodin

T.M.A.
Český horor vypráví příběh umělce, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na čas se usadit v opuštěném domě na samotě. „Každej se
něčeho bojí…“
Vstupné 39 Kč

Q

90 minut

Doporučeno od 18 let

Q

16. 9. středa v 18 hodin

HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu
dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena
- „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“.
Vstupné 53 Kč

Q

154 minut

Doporučeno od 12 let

Q

20. 9. neděle v 18 hodin

HANNAH MONTANA
Rodinná extravagantní hudební komedie. Miley
Stewart (Miley Cyrus) se snaží stíhat školu, přátele a svou tajnou identitu, popovou hvězdu.
Její otec (Billy Ray Cyrus) ji proto odveze domů
do Crowley Corners v Tennessee, aby poznala
skutečný život, čímž spustí dobrodružství plné
takové dávky legrace, smíchu a romantiky…
Vstupné 39 Kč

Q

102 minut

Přístupno

Q

9/2009

KULTURA

PRODEJNÍ A PROPAGAČNÍ AKCE
9. a 10. 9. KD – salónek
15. 9.
KD – přísálí
17. 9.
KD – sál
PŘIPRAVUJEME:
3. 10. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PLZEŇSKÉHO SOUBORU
9. 10. BHV – SHADOUW QUARTETT
10. 10. 1. PRODLOUŽENÁ
16. 10. OLDIES PARTY

Zámek Březnice o t e v ř e n denně
mimo pondělí od 9 do 16 hodin
Galerie L. Kuby o t e v ř e n a o víkendech od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hodin.

Koncerty:
sobota 12. 9. v hudebním sálu od 19 hod.
koncert z cyklu zámeckých hudebních
večerů

TRIO EMILA VIKLICKÉHO
E. Viklický – klavír, F. Uhlíř – kontrabas, L. Tropp – bicí
sobota 19. 9. v hudebním sálu od 19 hod.
koncert z cyklu zámeckých hudebních
večerů

Dolce Amoroso Fuoco aneb
Amorovy milostné šípy
rozmarná alegorie s renesanční hudbou
v podání taneční skupiny LA FIAMMA

Beseda:
sobota 26. 9. v hudebním sálu od 19 hod.

MAREK EBEN
vzpomínky nejen na natáčení pořadu
O poklad Anežky české v rámci projektu
NPÚ – „Oživlé památky“
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

23. 9. středa v 18 hodin

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Film Miloše Formana natočený podle slavného
divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého nás zavede do situace, kdy se před námi
objeví vidina „velkých peněz“ neboli dědictví…
Vstupné 39 Kč

Q

95 minut

PAŘBA VE VEGAS
„Byla to noc jako žádná jiná. Škoda, že si z ní nic
nepamatují…“ Americká komedie s titulky o předsvatební pánské jízdě s detektivní zápletkou.
Q

100 minut

Doporučeno od 12 let

Q

30. 9. středa v 18 hodin

JMÉNEM KRÁLE
„Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II.“
Český historický film. V hlavních rolích Karel
Roden, Klára Issová, David Prachař, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, Saša Rašilov a další.
Vstupné 39 Kč

Q

77 minut

Vás zvou na oslavu

Přístupno

Q

27. 9. neděle v 18 hodin

Vstupné 39 Kč

Město Březnice a SDH Březnice ve spolupráci s MěKZ Březnice

Q

Doporučeno od 12 let

PŘIPRAVUJEME: NÁVRH, VZHŮRU DO
OBLAK, HODINU NEVÍŠ, JANOŠÍK…
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.

130. výročí
založení SDH
Náměstí 12. 9. 2009
PROGRAM
13.00 hodin
14.00 hodin

Zahájení akce, přivítání hostů a hasičských sborů.
Stužkování praporů SDH.
Položení věnce mrtvým vítězům k pomníku u ZŠ.

15.00 – 18.00 hodin
Ukázky hasičské a záchranářské techniky.
V průběhu oslav bude účinkovat kapela Kudrnáči

BŘEZNICKÉ NOVINY  vydává Městský úřad Březnice a Městské kulturní zařízení Březnice  č. 10 vyjde 30. 9. 2009 – uzávěrka
čísla je 21. 9. 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.

