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OSLAVA MASOPUSTU
Krásné počasí sobotního odpoledne přilákalo na březnické náměstí stovky diváků. Již po páté jsme v našem městě
oslavili MASOPUST. Od 14 hodin se masky scházely na autobusovém nádraží a po seřazení se vydaly ulicemi směrem k náměstí. Tam si vyžádaly od starosty povolení k masopustnímu veselí a převzaly na jeden den vládu nad
městem. Doufáme, že se všichni diváci dobře pobavili a pochutnali si na tradičních dobrotách. Děkujeme K.G.B.
a dalším dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli. Bez jejich pomoci by realizace této akce nebyla možná.
Petra Bartoníčková
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NESPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ
Město Březnice eviduje v poslední době čím dál více
případů parkování vozidel jednak na chodníku a dále
na veřejné zeleni. Toto chování ohrožuje nejenom chodce, kteří musí při míjení vozidla vstupovat do vozovky,
jedná se hlavně o maminky s dětmi, s kočárky, invalidní
občany, ale v tomto končícím zimním období i o ztíženou
údržbu komunikací.
Respektujte prosím, že chodník je určen především
chodcům.
Nedostatkem parkovacích míst trpí téměř všechna
města, ani Březnice není výjimkou. Zejména na sídlišti
je situace složitá. Vlastnictví automobilu se stalo oproti
minulým dobám běžnou skutečností. Auto nám zjednodušuje cestu do zaměstnání, k lékaři, za nákupem,
do přírody či za kulturou. Bohužel, při stavbě měst se
v minulosti s tímto vývojem nepočítalo. Musíme si při-

znat, že jsme stále pohodlnější, vážíme si každého svého
kroku, proto chceme parkovat přímo před domem.
Vedení města v součinnosti s Odborem správy majetku
zpracovává projekt s možností vybudování nového parkoviště anebo s rozšířením stávajících parkovacích míst.
Bohužel není možné udělat z města jedno velké parkoviště na úkor zeleně, dětských hřiš a sportoviš.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o citlivý přístup
a ohleduplnost k zeleni a dalšímu vybavení v našem
městě. Pokud se Vám stane, že po návratu domů nenajdete parkovací místo u svého domu, tak prosím zaparkujte třeba v jiné ulici, ale ne na trávníku či chodníku.
Pokud chcete, aby k Vám byli ostatní ohleduplní, bute
i Vy ohleduplní k nim. Příště to můžete být právě Vy,
ke komu nepřijedou hasiči či sanitka včas z důvodu bezohledného parkování některého z Vašich sousedů.
Roman Vácha, místostarosta

Významné životní výročí slaví:

ZMĚNA TERMÍNU

87 let
Hedvika Havelková, Březnice 604

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Březnice se koná 5. 3. 2019.

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Informace ČESKÉ POŠTY s. p.
Dne 25. února uplynulo 14 let
od smutné chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Emilie Pancová.
S vděčností a láskou
vzpomínají vnuci Roman a Libor.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 14. března 2019 uplyne
smutný rok, od chvíle kdy nás
opustil pan Václav Strnad
z Březnice.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně otevírací doby pošty Březnice. Dostupnost provozovny
bude omezená z provozních důvodů do 20. 3. 2019
takto:
Dny v týdnu

Otevírací doba

Pondělí

8.00 – 14.00

Úterý

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Středa

8.00 – 14.00

Čtvrtek

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Pátek

8.00 – 14.00

Sobota

8.00 – 10.00

Neděle

zavřeno
Gabriela Konopíková
vedoucí pošty Březnice

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést do Městské knihovny,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘEZNICE
V Y H L A Š U J E

P R O

DIAKONII BROUMOV
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
– letní a zimní oblečení/dámské, pánské, dětské
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky

Sbírku organizuje bytová a sociální komise
MěÚ Březnice
Dne

25. dubna 2019

od 8.00 do 16.00 hodin
Místo: GARÁŽ v budově kotelny K16
Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic
– je podmínkou přijetí.
Nepřijímáme věci poškozené, roztrhané a bez zipů.
Nepřijímáme černé nádobí, sklo, porcelán.

Bližší informace podá MěÚ - tel. 318 403 166
nebo 733 656 855
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POLICIE / MO STP

3/2019

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 18. ledna brzy ráno prováděli příslušníci policie silniční kontrolu v Březnici, kudy v tu dobu projížděl
35letý motorista. Dechová zkouška u něj byla pozitivní
s výsledkem 0,38 promile alkoholu. Muž uvedl, že předchozí den v noci vypil tři piva.
Škoda ve výši 80 tisíc korun vznikla při dopravní nehodě, která se stala dne 18. ledna ráno u obce Drahenice.
Řidič autobusu se vyhýbal protijedoucímu vozidlu, přitom najel na nezpevněnou krajnici a poté sjel do příkopu. V dopravním prostředku bylo pět cestujících, nikdo
neutrpěl žádné zranění.
Dne 27. ledna dopoledne skončil osobní automobil po nehodě na střeše, a to v katastru obce Tochovice. V klesání na rozbředlé vrstvě sněhu a po průjezdu zatáčkou
dostal 66letý šofér smyk, následně přejel do protisměru,
pokračoval do lesního porostu, kde spodní částí auta
zachytil o pařez. Vůz byl pak odražen o několik metrů
vpřed a přetočil se proti původnímu směru jízdy na střechu. Motoristu a jeho spolujezdkyni převezla sanitka
do nemocnice k ošetření, malé dítě vyvázlo bez zranění.
Hmotná škoda činila 50 tisíc korun.
V katastru obce Třebsko došlo dne 28. ledna v ranních
hodinách k dopravní nehodě. Třiatřicetiletý řidič jel ve
směru od Modřovic, při sjíždění z mírného kopce dostal
na zledovatělé vozovce a v zatáčce s vozem smyk, pak

narazil do svodidel. Auto se následně převrátilo na střechu. Jedna spolujedoucí byla převezena do nemocnice
na preventivní vyšetření. Způsobená škoda byla stanovena na deset tisíc korun.
Březničtí policisté šetří případ sprejerství. Z 29. na
30. ledna kdosi posprejoval fasádu objektu v Rožmitálské ulici a způsobil škodu ve výši deseti tisíc korun.
Provedeným šetřením se příslušníkům policie podařilo
odhalit pachatele, jedná se o staršího muže. Policisté mu
sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci.
Policejní hlídka zastavila u obce Martinice dne 12. února odpoledne šedesátiletého řidiče. Provedená dechová
zkouška byla u motoristy pozitivní, na displeji přístroje
se objevila hodnota 2,46 promile alkoholu. Další jízda
mu byla zakázána a došlo k zadržení jeho řidičského
průkazu. Muž se nyní bude zpovídat z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Obdobný případ řešili policisté dne 9. února krátce po půlnoci. V Březnici kontrolovali 27letého řidiče, v jeho dechu naměřili 2,08 promile.
Zatím nezjištěný vandal poničil vozidlo značky Citroen
Xsara, které bylo zaparkované v Březnici. Nezjištěným
předmětem poškodil lak škrábanci po celém pravém i levém boku auta a způsobil tím škodu ve výši 25 tisíc
korun. Událost se stala během noci z 12. na 13. února.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 3. dubna 2019 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené občany.
Následující poradny v tomto roce budou: 5. 6., 4. 9.,
2. 10. a 4. 12.

INFORMUJEME
Stav členské základny do prosince roku 2018
= celkem 519 členů, z toho:
do 50 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 členů
od 51 do 60 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 členů
od 61 do 70 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 členů
od 71 do 80 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 členů
nad 80 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 členů

PŘIPRAVUJEME
MO STP Březnice oznamuje, že ve spolupráci s odborem
kultury města Březnice, začne od 5. března 2019
pořádat Kurz trénování paměti, pod vedením odborného lektora. Kurz bude mít 10 lekcí, 2x 45 minut, vždy

v úterý od 17.00 hodin v přízemí KD (v salonku). Cena
kurzu je 250 Kč na osobu.
Přihlášky podávejte ihned! Přihlásit se lze v KD u paní
Bartoníčkové nebo u členek výboru. Seznam přihlášených povede za MO STP Březnice paní Hana Schořovská, tel. 776 139 456.
Dne 17. března 2019 – jedeme na celodenní výlet do
Plzně. Navštívíme zde Pivovarské muzeum a historické podzemní sklepy. Je to zábavná a poučná expozice pro milovníky historie a pivovarnictví. Po obědě
navštívíme pivovar Plzeňský Prazdroj. Je největším
pivovarem v České republice.
Odjezd: Mirovice v 8.00 hodin (v kopci, náměstí),
v 8.15 hodin KOVO Březnice, v 8.30 autobusové nádraží
Březnice. Cena: 450 Kč.
Příjezd: okolo 18.00 hodiny.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer
na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice
připravila Jana Štefanová
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Březen 2019
. . . nejen jednou větou. . .
10. 3. 1979 před 40 lety se uskutečnilo slavnostní předání budovy polikliniky veřejnosti. V pondělí 13. března byl
pak zahájen běžný provoz v obvodních ordinacích (obvod č. 1 MUDr. Jan Zadák, sestra Jiřina Korbová, obvod č. 2 MUDr. Ladislav Velebný, sestra Vlasta Schneiderová, obvod č. 3 MUDr. Stanislav
Šatoplet, sestra Dana Sýkorová) a v gynekologické ordinaci. V provozu byla také centrální kartotéka
a dopravní zdravotnická služba. Ostatní odborné služby byly postupně přestěhovány.
16. 3. 1939 před 80 lety projely Březnicí první oddíly říšskoněmeckého vojska, po odpočinku ji opustily. Březnice
byla přidělena okupačnímu úřadu v Písku. Zbraně byly odváděny 22. a 23. března. Lovecké zbraně
byly vráceny, četnictvu a policii ponechány byly pistole. Policejní hodina stanovená původně na 20 hodin, byla prodloužena do 24 hodiny. Zákaz pobývání na ulici mezi 23 a 5 hodinou byl odvolán.
20. 3. 1909 před 111 lety přednášel pan JUDr. J. Lošák o bytové otázce v Březnici, a to za velké účasti posluchačů. Podal nástin o tom, jak myšlenka jinde se praktikuje, zvláště za hranicemi. U nás uvedl činnost
různých družstev kupř. v Plzni. Účelem družstva březnického jest, aby svým členům postavilo vhodné
domky za přiměřené mírné ceny a umožnilo jim, aby domky ty během kratší nebo delší doby staly se
jich vlastnictvím.
26. 3. 1819 před 200 lety byly z hraběcí kolowratské knihovny v Březnici odvezeny vzácné knihy v šesti baleních
do Národního muzea v Praze. O dva dny později započal pan Hanka pod dozorem hraběte Kašpara
ze Šternberka evidovat a katalogizovat tento cenný dar Josefa hraběte Kolowrata Krakowského pána
na Březnici. Ten již čtyři dny po založení Národního muzea (15. dubna 1818) písemně předal rozsáhlou knihovnu novému vlasteneckému ústavu. Byl to druhý největší dar (po hraběti Kašparu Šternberkovi) a skládal se ze 475 svazků, z toho 96 pergamenových rukopisů a 379 tisků.
1909

před 110 lety vysázel březnický Okrašlovací spolek 7.500 kusů sazenic jehličnatých, listnatých, okrasných křovin, lip a akátů. Poté vydal spolek provolání k obecenstvu města Březnice, aby bedlivě tyto
vysázené sledovali a o ně pečovali. V tomto roce na popud spolku počalo se čile s výzdobou oken květinami. Z četných dekorací květinových sluší uvésti hotel „na Zelené“ pana Rudolfa Tilleho, obchodní
dům pana Duffka, dále domy pana Lederrera, pana stavitele Bierhanzla, pana ze Starburgů, pana Podstatného, pana účetního spořitelny pana Konečného. Ze zahrádek uvádíme vkusně upravenou zahrádku pana droguisty Číhala. K dalším pak přistoupila v době poslední výzdoba radnice. Čestným členem
okrašlovacího spolku v Březnici jmenován za zásluhy pan lesmistr Svatoš z Vacíkova.

1939

před 80 lety - nalezl Ludvík Fürst v nejstarších zprávách o městě zápis kostelního inventáře sv. Mikuláše v Březnici z roku 1489.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Bozeňska a Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á

přednášku

Fabián brdských lesů pán
Srdečně Vás zveme na povídání s historičkou
Hornického muzea v Příbrami

PhDr. Lenkou Blažkovou, Ph.D.
o tajuplné postavě Brd.

kresba Jan Čáka

čtvrtek 28. března 2019 od 16 hodin
ve společenském sále v Koleji

Vstup 30 Kč
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KULTURA

- hudba od baroka po současnost -

BHV

zahajovací koncert
z cyklu „Březnické hudební večery 2019“
pořádá

2019

Odbor kultury města Březnice

„Musica in tre“
Liselotte Rokyta Panova flétna
Eliška Novotná klavír
Halina Františáková housle
sobota 16. 3. 2019 v 19 hodin
reprezentační sál
radnice na náměstí v Březnici
Od baroka po současnost putují v čase interpretky souboru Musica
a tre se svými nástroji –
klavírem, houslemi a Panovou flétnou. V této
nevšední kombinaci projdou nejen časem, ale nabízí i setkání s různými
osobnostmi v různých
zemích. Jejich vzájemné
inspirace i poučení a skrz
své nástroje hlavně nadčasovost jejich děl k radosti posluchačů. Barevně, dramaturgicky
i stylově je koncert pro
návštěvníky osvěžujícím zážitkem.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ

Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

■

■

■

■

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlašuje v letošním
roce již „desátý“ ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti – „BŘEZEN, měsíc čtenářů“
Statistika odhalila rozdíly mezi mužskými a ženskými
čtenáři. Ženy čtou, v českém prostředí více než kde
jinde, výrazně více než muži. Rozdílná je i skladba jejich četby: u žen má výraznější podíl beletrie, u které
se odreagují, zatímco muži čtou více literaturu faktu,
sci-fi a krimi. Ženy dávají přednost zejména příběhové
beletrii, která během dlouhých večerů pobaví,
potěší nebo prostě jen přeruší podzimně-zimní zamlženou še vyvolávající chmurné nálady.
– po celý měsíc registrace nových čtenářů na
celý rok zdarma
– čtenářská amnestie (v rámci měsíce čtenářů
neplatíte poplatky za upomínku)
6. 3. – 26. 4. 2019 – putovní výstava ilustrací
a komiksů k sérii „Tajná dvojka A+B“ – kreslí
Viktor Svoboda, píší Jiří W. Procházka a Klára
Smolíková
19. 3. 2019 od 16.30 hodin – cestopisná beseda
s promítáním s Mgr. Liborem Drahoňovským
„Makedonie“
Tematická výstavka knih – Březen, za kamna
vlezem…

pondělí – pátek
■

■
■
■
■

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

14. 3. – Knihomrně – návštěva RC Pampeliška
v dětské knihovně
19. 3. – Návštěva Mateřské školy v dětské knihovně
19. 3. Beseda – příbramský Spolek pro kočku
20. 3. – Čtení rodičů s dětmi
29. 3. – Nocování s Andersenem
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

Březnová cestopisná beseda
v Městské knihovně – Makedonie
V březnu, měsíci čtenářů, přivítáme již po sedmé
v naší knihovně cestovatele a nadšeného etnologa Mgr.
Libora Drahoňovského.
Většinu srpna a část září roku 2017 strávil v Makedonii, především ve východní části této země a podělí se
s námi o cestovatelské zážitky.
Balkánská země – Makedonie – o rozloze jen o něco
málo větší než Morava je jedinečnou zemí, co se přírodních krás, velkého počtu pamětihodností i srdečnosti
a pohostinnosti místních obyvatel týče. Najdeme zde obrovské hory, prostorné planiny, skalní útvary i úrodná
pole v nížinách, velká jezera a spoustu neobvyklých přírodních útvarů, malebné vesničky s tradiční lidovou architekturou, stará města a v neposlední řadě nádherné
pravoslavné kláštery, kterých je zde v rámci zemí bývalé
Jugoslávie opravdu mnoho. Navzdory tomu všemu zůstává ze strany velké části českých cestovatelů neprávem opomíjenou zemí. Poměrně malou návštěvnost zaznamenávají pouze hory na západě, metropole Skopje
a jezero Ohrid se stejnojmenným městem na jeho břehu.
Do ostatních regionů, především těch ve východní části
země, z cizinců zavítá málokdo. A právě do těchto oblastí zamířil Libor Drahoňovský, aniž by však opominul
i známější západní oblasti. Cestoval většinou autostopem, který je v Makedonii vcelku běžným způsobem dopravy. Nikde nemusel dlouho čekat, kromě cesty do Skopje, to uvízl na sedm hodin.
Relativní bezpečnost i teplé noci umožňovaly komfortní spaní pod širým nebem. Kromě toho byl často zván
do domácností nejen na čaj, ale i na přenocování. Ceny
potravin v této zemi jsou všeobecně nízké, včetně místního ovoce a zeleniny. Výtečná je i místní kuchyně např.
mletou paprikou ochucený pokrm z fazolí „tavče gravče“,
pražená cizrna, zavařovaná zeleninová směs z paprik,
rajčat a baklažánů „aivar“ a mírně kvašený nasládlý
nápoj „boza“.
Jelikož Makedonie učinila na cestovatele Libora Drahoňovského nezapomenutelný dojem, rozhodl se podělit
s námi o své zážitky.
Tímto Vás srdečně zveme v úterý 19. března
v 16.30 hodin do březnické knihovny na besedu
právě o Makedonii.
Kateřina Štěrbová
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KNIHOVNA

BŘEZNICKÉ NOVINY

6. března – 26. dubna 2019
Městská knihovna Březnice
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

VOLNÝ ČAS
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Pomazánka s medvědím česnekem

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 250 g tvarohu nebo sýru typu žervé, listy medvě-

Podbrdsko XXV/2018 – nové vydání Podbrdska obsahuje
mimo jiné i příspěvek PhDr. Jaroslava Kozlíka „Vyšší rolnická
škola z Plzně byla přestěhována do Březnice“
Cook Robin – Únosné riziko – halucinogenní alkaloid
se stane základem psychofarmaka nové generace, jež působí
nejen proti depresím, ale dokáže pozitivně měnit i charakter
osobnosti
Bryson Bill – Zápisky z malého ostrova – kniha, v níž
se dozvíte všechno, co jste chtěli vědět o Angličanech, ale báli
jste se na to zeptat…
Palková Libuše – Recept na skvělý den – kniha vtipně
glosuje mezilidské vztahy…
Taylor Patrik – Doktore, hlavu vzhůru – další příběh vyhlášeného venkovského doktora
Vavřincová Fan – Prázdniny s Julií – humorný příběh starého mládence Bohdana Boučka a jeho neteře Julie
Čechová Blanka – Příručka jadranské snoubenky – příběh lásky mezi Češkou a Chorvatem, proložený skvělými recepty ze slunné Dalmácie
Frýbort Pavel – Karneval trpaslíků – příběh se odehrává v
poklidném podhorském městečku, které je před komunálními
volbami zasaženo vlnou skandálů a na pomoc přijíždí volební
manažer Kroupa, který najde neocenitelného spojence v číšníkovi Vendelínovi z nádražní restaurace
Káš Svatopluk – O lékařích vesele i vážně – miniportréty slavných českých lékařů
Krambergerová Nataša – Nebe v ostružiní – román v příbězích začíná bez jakéhokoliv úvodu či vysvětlení, originální jak
formou, tak svébytnou poetikou, děj teče jako řeka, jejíž dno
obývají posvátné ryby…
Cimický Jan – Pavilon na zlatém návrší – mladý lékař
vypráví o prvních letech své práce v psychiatrické léčebně na
Zlatém návrší, kdy si uvědomil, v čem je psychiatrie výjimečná
Podhorský Miroslav – Patagonie, sen a skutečnost –
autor se vydal do Patagonie, aby porovnal svou představu se
skutečností a vyplnil si svůj dětský sen
Cook Robin – Smrtící gen – soudní patoložka Laurie Montgomeryová narazí na podivnou sérii nevysvětlitelných úmrtí
mladých pacientů Manhattanské všeobecné nemocnice a nenechá se odradit tím, že výsledky pitev nepřinesly žádné stopy
vnějšího zavinění…
Mayle Peter – O lanýžích, šampaňském a jiných požitcích – soubor pětadvaceti fejetonů vás provede po světě bohatství a luxusu, dozvíte se, kde si nejlépe pořídit lanýže, jak přichází na svět pravé šampaňské, kterak si počínat při nákupu
starožitností…
Wells Jeff – Všichni mí pacienti kopou a koušou – uvěřitelné i neuvěřitelné historky z veterinární praxe
Moriarty Liane – Tři přání – dej si pozor, co si přeješ, mohlo
by se ti to vyplnit…
Schiappa Marléne – Nanejvýš čtyři hodiny spánku –
francouzský komediální román o úskalích mateřství, stereotypu manželství a úspěšném skloubení práce s rodinou
Tomsky Jakub – V zákulisí hotelu – odvážné vzpomínky
na hotely, podfuky a takzvanou pohostinnost
Palmer Michal – Peklo návratů – hotové peklo prožívají
bývalí pacienti Davisovy nemocnice v malém městečku ve státě New Hampshire ve svých návratech
Ingelman-Sundbergová Catharina – Brambory na vloupačku – komediální krimi; někdy je i vězení lepší než domov
důchodců…
Formánek Josef – Dvě slova jako klíč – laskavá kniha
o podivuhodných osudech dotýkajících se života Teodora D.
Doerr Anthony – Jsou světla, která nevidíme – brilantní
příběh, který v roce 2015 získal Pulitzerovu cenu
Připravila Kateřina Štěrbová

dího česneku, sůl, čerstvě mletý pepř
Postup: Tvaroh rozšleháme, osolíme, opepříme a vmícháme
do něj nasekané listy medvědího česneku. Tvarohový základ
můžeme také namazat přímo na pečivo a listy medvědího česneku poklást až na namazané pečivo. Mají ostrou až štiplavou
chu, množství použité bylinky tak volíme dle chuti. Pomazánku můžeme připravit i z mnoha jiných bylinek. Stačí obyčejná
pažitka, špenátové listy, lístky pampelišky, ředkvičky nebo červené řepy…

Pesto z medvědího česneku s mandlemi
Ingredience: 10 listů medvědího česneku, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce loupaných mandlí, 2 lžíce strouhaného parmazánu,
himalájská sůl
Postup: Listy medvědího česneku spolu s mandlemi a olivovým olejem rozmixujeme. Přidáme strouhaný parmazán, sůl
a promícháme. Skvělé svěží pesto vhodné na těstoviny či francouzskou bagetu.

Polévka z jarních divokých bylinek
Ingredience: 15 g másla, 1 střední cibule, kopřivy, jitrocel,
listy pampelišky, listy lesního jahodníku, 750 ml vývaru, sůl, pepř
Na ozdobení: květy sedmikrásky
Postup: Bylinky opereme a nakrájíme na malé kousky, cibuli
nakrájíme na kostičky. V kastrolu rozpálíme máslo, necháme na
něm cibuli zesklovatět a přisypeme bylinky. Vše zalijeme vývarem a 10 minut povaříme. Na závěr rozmixujeme, osolíme,
opepříme a podáváme zdobené květy sedmikrásky. Podle chuti
můžeme přidat zakysanou smetanu.

Jarní kuskus
Ingredience: 100 g celozrnného kuskusu, čerstvé bylinky,
1 lžíce olivového oleje, 1 svazek jarní cibulky, 1 paprika, 30 g
sušených rajčat, 1 tenký plátek másla
Postup: Celozrnný kuskus vsypeme do misky, přidáme trochu
soli a zalijeme horkou vodou. Necháme pod pokličkou asi
10 minut bobtnat, pak přidáme čerstvé nasekané bylinky
a máslo. Vidličkou zlehka promícháme. Jarní cibulku i s natí
nakrájíme na kolečka, papriku na proužky. Na pánvi rozehřejeme olej, dáme osmahnout cibulku a poté přidáme papriku.
Orestujeme, krátce podusíme, a nakonec přidáme pokrájená
sušená rajčátka. Zeleninovou směs vmícháme ke kuskusu. Podle chuti můžeme posypat parmazánem.

Jarní koláč plný čerstvých bylinek
Ingredience: 200 g hladké mouky, sůl, 100 g másla, 4-5 lžic vody
Náplň: 150 ml mléka, 50 g strouhaného čedaru, 2 vejce, sůl,
čerstvě mletý pepř, muškátový oříšek, 1 hrnek mladých lístků
hlohu, 1 cedník listů špenátu, 1 hrnek vršků mladých kopřiv,
1 hrnek lístků pampelišky otrhaných z prostředního žebra, 1 hrnek lístků šovíku
Postup: Mouku a sůl prosejeme do mísy, přidáme změklé máslo, vodu a vypracujeme těsto, které necháme v sáčku 30 minut
vychladit. Všechny listy bylinek omyjeme, povaříme 5 minut
ve vroucí osolené vodě a necháme okapat. V míse ušleháme
mléko s vejci, sýrem, solí, pepřem a muškátovým oříškem.
Nakonec přidáme nahrubo nasekané bylinky. Těsto rozdělíme
na dva díly a každý vyválíme. Menší dortovou formu vymažeme, vyložíme 1 plátem těsta a nalijeme náplň. Asi lžíci náplně
si odložíme. Okraje spodního těsta navlhčíme a přikryjeme
druhým plátem. Uprostřed plátu uděláme díru a povrch potřeme zbytkem náplně. Pečeme ve vyhřáté troubě na 190°C 40 až
45 minut. Podáváme horké.
Připravila Marcela Burdová
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Odbor kultury města Březnice
zve n a

koncert

BOHEMIACHOR
v Březnici
hřbitovní kostel sv. Rocha
neděle 17. března 2019
od 14 hodin
Dirigenti:
Kryštof Spirit, Vítek Novotný

Odbor kultury města Březnice

zve všechny děti na

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Infocentrum
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
Infocentrum: 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

otevírací doba říjen – duben
po, st
8 – 11.30
12.30 – 17.00 hodin
út, čt, pá 8 – 11.30
12.00 – 16.00 hodin
sobota, neděle zavřeno

Kavárna v Koleji
Zveme vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské
koleje na šálek dobré kávy. Pro malé návštěvníky
je připraven dětský koutek.
Nově je v kavárně knihovna, kde naleznete nejen
knihy pro děti i dospělé, ale také zajímavé časopisy.
Připravujeme pro vás kávu produkovanou
pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
Zrnkovou kávu si v kavárně můžete
také koupit.
otevírací doba říjen – duben
po, st
9 – 11.30
12.30 – 15.30 hodin
út, čt, pá 9 – 11.30
12.00 – 15.30 hodin
sobota, neděle zavřeno

KINOHRANÍ
středa 13. 3. v 18.00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2
Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
středa 27. 3. v 18.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL

pátek 22. 3. 2019 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Tentokrát si vyrobíme jarní
(velikonoční) přání.
Přineste si nůžky, tužku a pravítko.
Papíry i obálky budou k dispozici.
Symbolický poplatek 20 Kč.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.

vstupné 40 Kč

Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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NEJSME KOČOVNÍCI
V polovině března proběhne koncert smíšeného pěveckého sboru Bohemiachor. Zeptali jsme se na podrobnosti
organizátora soustředění Michala Tvrdého.

Odkud k nám přijedete?
Z celé republiky. Členové sboru jsou z různých míst Čech
a Moravy. Bohemiachor tak nemá stálé sídlo, odkud by
mohl přijet a zase se tam vrátil. Pětkrát do roka se celý
sbor sejde na jednom místě, kde během víkendového soustředění nazkoušíme program na koncert a ten pak provedeme. Nejsme kočovníci, ani stěhovavý sbor, jsme jaksi
celorepublikoví.
Proč se Bohemiachor odhodlal k cestě
právě do Březnice?
A proč ne, že? O možnost uspořádat sborové soustředění v Březnici žádám výbor sboru již více
než dva roky. Důvodů je více. Předně mám
v Březnici mnoho kamarádů a přátel. Bude mi tak
velkou ctí, že je mohu pozvat na koncert v jejich
městě. Březnici považuji za kulturní město, vždy
se tu cítím jako doma. Věřím, že koncert březnické zaujme a přijdou si nás poslechnout. Bohemiachor ve své dosavadní historii nikdy v Březnici
nezpíval. Rozhodnutí pozvat Bohemiachor do
Březnice vůbec nelituji. Naopak, i přes to, že ten
víkend končí jarní prázdniny, setkal jsem se
všude s nebývalou ochotou a vstřícností.
Jak probíhá sborové soustředění?
Členové se sjedou v pátek pozdě odpoledne. Program je poměrně náročný. První zkouška začíná v půl osmé, čas ověřený léty zkušeností.
Zkouší se do noci, už jsem zažil i zkoušku do
půl jedné. Ve zkoušení pokračujeme celou sobotu, opět do noci. V neděli se pak trochu šetříme,
aby nám zbylo dost energie na koncert. Volného
času moc není, přesto doufám, že se alespoň
v sobotu po obědě dostaneme k procházce městem.
S čím k nám do Březnice přijedete?
Koncertní repertoár pro Březnici zatím (do uzávěrky novin) není dán. Z provozních důvodů
jsme museli změnit dirigenta, takže sbor na
březnickém soustředění povede vynikající dirigent Kryštof Spirit. S ním jsme v loňském roce
nastudovali Vsenočnoje bděnije Sergeje Rachmaninova. Co to bude tentokrát zatím nevím,
ale jistě se máme na co těšit.
Kdy a kde koncert proběhne?
V neděli 17. března ve hřbitovním kostele
sv. Rocha. Začátek koncertu je stanoven
na druhou hodinu po poledni.
Děkuji za rozhovor.
Připravila Petra Bartoníčková

ZUŠ Březnice - Zuzana Klímová, 5 let

3/2019

3/2019

BŘEZNICKÉ NOVINY

RC

13

Rodinné centrum JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
Pampeliška Březnice , z.s. SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz
BŘEZEN 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hod.
Pondělí dopoledne celý březen herna otevřena jen pro
účastníky dílen Montessori od 9.00 – 12.00 hod.
pondělí:
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
– s Pavlou Liebnerovou
od 19.00 – 20.30 BALFOLK – s Katkou Beňovou
úterý:
od 16.00 – 17.00 POHYB S DĚTMI V ŠÁTKU
ČI NOSÍTKU s Markétou Pavláskovou,
pouze po tel. domluvě: 777 690 123
od 19.00 PILATES
středa:
od 9.30
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
pátek:
od 8.00
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
od 9.30
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarné tvoření
pro nejmenší s Pavlou Liebnerovou

Jazykové kurzy
úterý
od 14.45
středa
od 17.00
od 18.35
čtvrtek
od 16.30
od 18.05
od 19.35

18. 3. – 24. 3. 2019
v prostorách RC PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás připravuje burzu. Žádáme prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený
formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení a každý kus zboží označte štítkem.

Pondělí 18. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Úterý 19. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Středa 20. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Čtvrtek 21. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Pátek 22. 3. – Sobota 23. 3.
Neděle 24. 3.
Pondělí 25. 3.
VÝDEJ

13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PRODEJ
13:00 - 17:00 PRODEJ
TŘÍDĚNÍ
16:00 - 18:00 VÝDEJ
12:00 - 17:00 VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky 326 531 177, e-mailem:
info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen Váš
osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci prodávajících. Poté získejte formulář pro vyplnění seznamu prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke stažení
na webu nebo si o něj napište na náš e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo
– viz výše.

ANGLIČTINA pro nejmenší
se Zdeničkou Čížkovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro falešné začátečníky
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou
NĚMČINA pro začátečníky
s Alicí Fořtovou
ŠPANĚLŠTINA pro začátečníky

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
sobota 2. 3. 2019 od 15.00 hodin Velký maškarní ples
v KD Březnice – téma: Cesta kolem světa
pondělí 4. 3. 2019 od 19.00 – 20.30 hodin Balfolk –
první taneční setkání
čtvrtek 7. 3. 2019 od 10.00 hodin Montessori povídání
nejen pro účastníky Montessori dílen
pátek 8. 3. 2019 od 9.30 hodin Bachovy květinové terapie s Luckou Ryjáčkovou
čtvrtek 14. 3. 2019 od 9.30 hodin návštěva knihovny
dětského oddělení ve škole v Březnici
pondělí 18. 3. 2019 – 24. 3. 2019 od 8.00 – 17.00 hodin
Jarní burza, viz samostatný plakát
čtvrtek 28. 3. 2019 od 9.00 hodin Jarní dílna – výroba
jarních a velikonočních dekorací z březového proutí

Březen, měsíc knihy
V Rodinném centru Pampeliška se uskuteční malý bazar
knih. Celý březen si můžete u nás koupit nějakou odloženou knihu za symbolickou cenu. Kdo bude chtít nějaké knihy
věnovat, tak každý den od 8.00 do 12.00 hodin

P ř i p r a v u j e m e : Vynášení Morany, Čarodějnice na Stráži
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

BALFOLK - jednoduché a zábavné tance
z různých koutů světa
Že jste o tom ještě neslyšeli? Nevadí, šance je tu
právě te , začínáme tancovat i v Březnici! ☺
http://balfolk.rond.cz/
https://www.youtube.com/watch?
O co se jedná:
Pondělní "taneční lekce" = na zahřátí rozcvička, pak
trocha taneční techniky, naučíme se několik tanců
a nakonec docvička, protažení a hurá domů, případně
společně na pivo/limo/čaj ☺
Kdy a kde:
Cyklus 6 pondělních večerů (4. 3., 11. 3., 25. 3., 1. 4.,
8. 4., 15. 4.). Od 19.00 do 20.30 hod. v Rodinném centru
Pampeliška
Za kolik:
Dobrovolné vstupné, doporučené alespoň 74 Kč/lekce
Co s sebou:
Pohodlné oblečení, ponožky, pití a dobrou náladu.
Není nutno přijít v páru, netřeba ani žádných předchozích tanečních zkušeností. (Resp. možno přinést si své
negativní taneční zkušenosti, které snad odbouráme. ☺)
Kdo si to vymyslel:
Kateřina Beňová, rodačka z Březnicka, co sjezdila světa
kraj, aby se pak zas ráda vrátila domů. Balfolk ji chytil
před cca 6 lety a od té doby nepustil.
Pro více informací pište na
benova.katerina@gmail.com
Těšíme se na viděnou!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Poděkování za finanční dar
Děkujeme paní Lence Lojkové a panu Stanislavu Podlešákovi za finanční dar na nákup stolního hokeje STIGA pro žáky prvního stupně. Pořízené vybavení poslouží nejen k aktivnímu odpočinku v době přestávek, posílení týmového ducha, ale využití najde i pro turnaje mezi
jednotlivými školami.
Miroslav Bělka

Stiga hokej
12. 2. 2019 se konal první turnaj ve stolním hokeji
STIGA. Pořádající školou byla ZŠ 28. října Příbram
a své role se zhostila skvěle. Celkem se přihlásilo šest
družstev z pěti škol. Každé družstvo mohlo mít nejvíce
osm hráčů. Jednotlivé zápasy trvaly 5 minut a hrály se
na oficiální znělku. To zápasům dodalo správný náboj
a hráčům zdravou nervozitu. Vzhledem k tomu, že je od
druhé poloviny ledna na naší škole kroužek Stiga hokeje, věděli hráči, do čeho jdou. I tak jsme si nedělali velké
naděje, vzhledem ke konkurenci a malým herním zkušenostem. O to pro nás bylo větší překvapení, že jsme se
stále drželi na předních místech. Kluci se každým zápasem zlepšovali a nabírali zdravé sebevědomí. Semifinálový zápas jsme sehráli s Gymnáziem pod Svatou Horou,
kde nám druhé místo uteklo o pouhé tři góly. O třetí
místo jsme zabojovali se ZŠ Jiráskovy sady. Suverénní
výhrou si kluci došli pro krásné 3. místo. Třešničkou na
dortu jim byl získaný pohár za 3. místo a obdržení nového Stiga hokeje.
Děkujeme a gratulujeme F. Duškovi, M. Havelkovi,
V. Koňasovi, F. Kratochvílovi, P. Svobodovi, L. Novákovi, D. Valentovi a A. Volfovi.
Petra Šoffrová

Literární okénko
O líné sově (bajka)
Bylo brzy ráno, když se všichni ptáci vzbudili. Až na
jednoho. V korunách stromů se líné sově zdály překrásné sny o slávě. V noci ani nevylétla na lov. Jejím sousedem byl skřivánek, který každý den pilně pracoval jen
proto, aby se sově zalíbil. Ta toho ale zneužívala.
Každý den skřivánek vstával za svítání, aby sovu ušetřil práce. Živil se zpěvem a každé ráno vyzpěvoval v ko-

runě stromu za doprovodu ostatních zpěváčků. Večer
sově po dlouhém dni plném práce nosil potravu a zůstával u ní až do noci. Splnil jí každé její přání, ba i skoro
nemožné. To sově ale bylo málo, a tak skřivánka vyhodila. Že se o ni nedobře staral, vyprávěla poté každému,
koho potkala.
Skřivánek byl nešastný a neustále prozpěvoval smutné písně. Sova zůstala sama a už se začínala nudit.
„Kdybych byla slavnou, mohla bych si najmout služebné
a nemusela bych ani vstávat z postele, protože bych byla
bohatší než straka“ řekla si sama pro sebe. A tak vylétla až do koruny stromu, kde se konalo divadlo, a představila se hledišti jako operní soví zpěvačka a spustila.
Její příšerné skřehotání se nedalo poslouchat a diváci
už začínali mít obavy o svůj sluch. Volali na sovu, a už
přestane. Ale sova si umanula, že bude zpěvačkou a že ji
nikdo nepředčí.
Té noci se přede všemi vsadila, že umí zpívat nejlépe
a s žertem dodala: „Pokud tomu tak není, tak a si ten,
kdo je lepší než já, nechá můj dům a já pro něj začnu
pracovat.“ V tu chvíli spustil svoji árii skřivánek
a všichni se shodli na tom, že i kdyby zpíval falešně,
je rozhodně lepší než sova.
Skřivánek tedy dostal soví dům a ta pro něho začala
pracovat jako kdysi on pro ni.
Není radno se vyvyšovat nad jiné.
Libuše Fořtová, žákyně 7.A

Lyžařský výcvik na Šumavě
Letos jely sedmé a deváté třídy naší ZŠ na hory v termínu od 12. do 19. ledna. Sněhové podmínky byly celý
týden pro lyžování přímo ideální. Měli jsme štěstí na
velké množství sněhu – prašanu, který nám stále připadával.
Pobývali jsme v Železné Rudě v hotelu Engadin a sjezdovky se nacházely přímo za hotelem.
První den nás instruktoři rozdělili do sedmi skupinek
podle úrovně našeho lyžařského umění. Jedna skupinka
z toho byli „snowboar áci“. Každý den dopoledne i odpoledne jsme trávili na sjezdovkách a naši učitelé lyžování nám trpělivě každému vysvětlovali správnou techniku. I ti, kteří na lyžích stáli poprvé v životě (a nebylo
nás málo), si díky skvělému přístupu instruktorů vytvořili k lyžování kladný vztah. Při večerním programu na
hotelu jsme byli všichni vždy příjemně unaveni a myslím, že ani usínání nikomu nedělalo problém.
Domů jsme si přivezli spoustu zážitků a velký dík patří instruktorům i za to, že nám na památku pořídili
krásná videa a spousty fotek.
Linda Kazdová, žákyně 7.A
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Žáci VOŠ a SOŠ Březnice v nízkoprahových zařízeních
v Příbrami
Koncem ledna se dvě třídy VOŠ a SOŠ Březnice oboru
sociální činnost 2. AS a 4. BS vydaly za doprovodu paní
učitelky Novotné a Horníkové na exkurzi do příbramských nízkoprahových zařízení.
První zastávkou bylo Centrum adiktologických služeb
Magdaléna, zařízení pro lidi drogově závislé. Se službami zařízení nás velice zajímavou a poutavou formou seznámily dvě sympatické sociální pracovnice Katka a Petra. Získali jsme informace, jak to chodí v rámci výměnného programu, kontaktního centra a pomoci lidem,
kteří bojují se závislostmi. Měli jsme možnost si prohlédnout i prostory zařízení.
Z Magdalény jsme se přesunuli do dalšího nízkoprahového zařízení Bedna, které je určeno dětem a mládeži.
Přivítali nás Lenka, Míša a Honza, sociální pracovníci
Bedny. Na začátku nám vysvětlili, jak to v Bedně chodí,
jaká pravidla se musí dodržovat, jaké akce nabízí toto
zařízení dětem a mládeži do 20 let, což je cílová skupina
nízkoprahového zařízení. Také jsme se aktivně zapojili
do činností, které pracovníci zařízení pro své klienty
poskytují. Odpovídali jsme na otázky ohledně „nízkoprahu“ pro děti a mládež a také jsme zhlédli dokument
o tomto zařízení. V dokumentu účinkovali mladí lidé,
kteří do Bedny rádi chodí a v dokumentu vypráví o svém
životě a o tom, co by bylo, kdyby nemohli navštěvovat
Bednu.
Jako poslední zařízení, které jsme navštívili, bylo Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro lidi bez přístřeší. Zde nás také přivítaly sympatické sociální pracovnice Veronika a Michaela, které nás provedly zařízením a poskytly nám informace, jak takovéto zařízení
funguje, jaký má řád a pravidla.
Všechna nízkoprahová zařízení byla zajímavá a každé
vlastně úplně jiné, protože je vždy zaměřeno na jinou
skupinu klientů. Exkurze pro nás byla také přínosná
tím, že jsme získali informace o našem možném budoucím zaměstnání, ale i uplatnění jako brigádníci nebo
dobrovolníci už během studia.
žáci 2. AS oboru sociální činnost

TEMELÍN
V úterý 29. ledna 2019 se žáci 1. a 2. ročníku VOŠ
a SOŠ Březnice vydali na exkurzi do jaderné elektrárny
Temelín.
Po příjezdu si všichni prohlédli stálé expozice v informačním centru jaderné elektrárny. Zde si nás vyzvedla
paní průvodkyně, která nás v 3D kinosále seznámila se
základním principem fungování jaderné elektrárny
a vznikem řetězové reakce. Poté nás rozdělila do skupin.
Ve vrátnici elektrárny jsme se podrobili důkladné bezpečnostní kontrole. Všichni jsme byli bez problémů
vpuštěni do areálu elektrárny.
Postřehy z prohlídky žáků a žákyň VOŠ a SOŠ Březnice: „...dostali jsme se do míst, kam se jen tak někdo nepodívá. Viděl jsem turbínu a transformátor...“
„Mně osobně se exkurze moc líbila. Vždy jsem viděla
ty věže jen z dálky a najednou jsem stála u nich...“

„...zajímavé bylo dozvědět se, jak to všechno funguje
a hlavně, jak je to zabezpečené. Sama jsem nečekala,
že mě to bude tak bavit.“
„Zajímavý byl pohled na simulátor řídícího centra.“
„Stál jsem u chladících věží, ze kterých stoupala pára,
kterou při jasném počasí vidíme z naší zahrady. Byl jsem
ve strojovně, kde je turbína s generátorem, kde vlastně
vzniká elektřina.“
„Pro mě byla exkurze velmi přínosná. Dozvěděl jsem
se, jak funguje chladicí okruh, k čemu slouží turbína
s generátorem, jak vypadá reaktor a jak je zabezpečený
pro případ nějaké nenadálé situace, kdo může elektrárnu odstavit a jak se na tato pracoviště vybírají zaměstnanci a mnoho dalšího. Děkuji za krásnou a poučnou
exkurzi.“
Mgr. J. Čechurová
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SOUTĚŽ EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
V letošním školním roce se žáci
2., 3. a 4. ročníků všech oborů
zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Ekonomická olympiáda“. Soutěž je pořádaná Institutem ekonomického vzdělávání pod
záštitou České národní banky
a Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy.
Školní kolo probíhalo ve 2., 3.
a 4. ročníku napříč všemi obory
naší školy. Soutěžící odpovídali
přes internet na záludné otázky.
Tři nejúspěšnější žáci – Kryštof
Kušmirek, žák 4. ročníku oboru
informační technologie, Martin
Brůžek, žák 4. ročníku oboru
agropodnikání a Antonín Klíma,
žák 3. ročníku oboru informační technologie, se probojovali do krajského kola. To se konalo v Praze na Vysoké škole finanční a správní. Krajské kolo neprobíhalo
„přes internet“, ale všichni soutěžící vyplňovali testy.

Ti nejlepší by měli soutěžit ještě v celostátním kole,
které se uskuteční v České národní bance. Přejeme našim
zástupcům, aby do něj postoupili a mohli reprezentovat
VOŠ a SOŠ Březnice v ekonomických dovednostech.
Ing. Jaroslava Hájková
učitelka ekonomických předmětů

EDISON
Rok se s rokem sešel a naše škola VOŠ a SOŠ Březnice opět přivítala skupinku studentů z cizích zemí. Přijeli
v neděli na vlakové nádraží. Odtud se za doprovodu
žáků a studentů ubytovaných v domově mládeže dopravili do svého nového dočasného působiště. V průběhu
celého týdne se zapojili ve škole do výuky anglického
jazyka. Každý cizinec navštěvoval hodiny angličtiny
ve třídách střední i vyšší odborné školy a zde anglicky
prezentoval svoji zemi. Žáci a studenti se tak dozvěděli,
jak se žije v Turecku, Indonésii, Taiwanu, Gruzii, Kyrgyzstánu, Indii a na Ukrajině, jaké jsou v každé zemi
národní zvyky, významné památky, jak v těchto zemích
tráví čas mladí lidé, co je zajímá i co je trápí. V odpoledních hodinách jsme na oplátku připravovali program pro
cizince my. A tak jsme se s nimi v pondělí vydali na procházku po nádherně zasněžené Březnici. Pro mnohé
z nich to byl veliký zážitek, nebo viděli sníh poprvé
v životě. Středeční večer jsme strávili v sousedních Martinicích při hraní bowlingu. Byla to zábava, jelikož někteří hráli tuto hru poprvé. Ale i přes občasný neúspěch
to všechny moc bavilo. Čtvrtek se nesl hlavně v duchu
příprav na páteční velkou prezentaci v sále školy určenou pro širokou veřejnost – „Global Village“. „Kde
je moje vlajka?“ ptal se devatenáctiletý Raj z Indie.
Ti, kteří se nebáli připravit něco ze své národní kuchyně, se večer pustili za pomoci studentů z internátu do
vaření. V pátek se hned zrána návštěvníci vydali připravovat své stánky příslušné země. Národní symboly, vlajky, pokrmy, hry… A kdo že nás navštívil? Jmenovitě to
byli: Kadir Uzdu z Turecka, který si připravil sladké
mrkvové kuličky v kokosu, Jason Wallen z Indonésie,
který měl připravenou propagaci programu na záchranu
deštných pralesů, Ku z Taiwanu, který pracně přepisoval každé jméno do čínského fonetického přepisu, Salome Makaradze z Gruzie, Iryna Vashchuk z Ukrajiny se

svými česnekovými topinkami, Diana Kanzhaeva z Kyrgyzstánu a Raj Thakkar z Indie. Samozřejmě nemohl
chybět ani český stánek s koláčky, bábovkou i krtečkem.
Akce se velmi povedla a my děkujeme všem, kteří se přišli na globální vesničku podívat.
Kryštof Kušmirek
4. BS – informační technologie
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PIVOVAR HEROLD BŘEZNICE, a.s.,
Zámecký obvod čp. 31, 262 72 Březnice
Pivovar opět potvrdil kvalitativní vyrovnanost svých
výrobků na stále přísnějším a tvrdším konkurenčním
obchodním trhu hned s několika svými výrobky, které
dodává do obchodní sítě jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Stává se to již skoro tradicí, že náš zámecký pivovar
HEROLD zdárně reprezentuje naše město nejen ve městě a blízkém okolí, potažmo v České republice, ale je i se
svými výrobky srovnatelný na zahraniční půdě – na obchodním trhu.
Jedním z ukazatelů, které dokladují naší konkurence
schopnost mezi ostatními výrobci piva, jsou různé odborné degustační soutěže i soutěže laické veřejnosti
či různé soutěže i na úrovni sběratelské. Účast na těchto kláních nám přispívá k porovnání naší úspěšnosti,
jak v daném roce, tak k létům minulým. Následné vyhodnocení jednotlivých akcí nám pomáhá udržet si dobrou kvalitu našich finálních výrobků, která je srovnatelná s předními výrobci zlatavého moku. Jedná se
o klání, při kterých je průběh a konečný výsledek pivovarem neovlivnitelný. Splnit nastavená přísná pravidla
a různá kritéria od hodnotících pořadatelů je u každé
soutěže inviduální.
Ve své historii od roku 1991 Pivovar HEROLD Březnice obdržel 130 ocenění nejen doma, ale i v zahraničí.
Např. v soutěži World Beer Awards – Rumunsko 2x
1. místo, Beer festival Stockholm – Švédsko 2x 1. místo
a 1x 2. místo, Festival Kingston upon Thames – Británie 1. místo, Beer festival Helsinky – Finsko 1. a 3. místo atd. Výčet všech by zabral hodně místa, a tak se
ohlédneme po oceněních nejčerstvějších z letošního roku
2019.
Od pondělí 11. února 2019 do soboty 16. února 2019
probíhal na výstavišti v Českých Budějovicích 29. ročník Mezinárodního pivního festivalu spojeného s velkou
degustační soutěží Světová pivní peče /World beer
seal 2019 a Zlatá pivní peče /Gold brewers seal
2019.
Jedná se o festival,
který se řadí mezi jednu
z největších akcí svého
druhu v České republice,
pod záštitou statutárního města České Budějovice, Ministerstva zemědělství České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Jihočeského kraje, Agrární komory České republiky a Hospodářské komory České republiky. Odborně se účastnila
a spolupracovala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola
technická a ekonomická v Českých Budějovicích a střední potravinářské školy.
Veřejná část tohoto Mezinárodního pivního festivalu
(návštěvníci, hosté a odborná veřejnost) měla možnost
se seznámit s vlastní produkcí zúčastněných pivovarů
v pavilonu „Z“ výstaviště v Českých Budějovicích
ve dnech 14. – 16. února 2019, který byl tradičně výborně připraven s možností ochutnávky jednotlivých druhů
výrobků od více jak 65 výrobců s nabídkou stovek dru-

hů piva a cideru. Byly zde zastoupeny velké nadnárodní
firmy, střední pivovary, minipivovary, pivovarské domy,
zahraniční výrobci a obchodníci s pivem z řady nejen evropských zemí.
Příjemné prostředí, připravený doprovodný kulturní
program, velká nabídka kvalitních, neznámých a zajímavých piv, pochutin i specialit přilákalo na festival více
než 5 000 návštěvníků.
Významnou a nedílnou součástí Mezinárodního pivního festivalu je prestižní degustační klání o ocenění Světová pivní peče /World beer seal 2019 a Zlatá pivní peče / Gold brewers seal 2019.
Loni se této soutěže zúčastnilo 245 pivovarů z 20 zemí
celého světa ve 33 kategoriích. Soutěžilo 1 112 různých
druhů piv. Tradiční součástí festivalu byly i dvě soutěžní
kategorie pro výrobce cideru o titul Světová cider peče /
World cider seal a dvě kategorie pro výrobce minerálních
vod o titul Zlatý český pramen. Ne jinak tomu bylo
i letos.
Zastoupeno bylo 250 pivovarů, které dodaly přes 1 200
vzorků do 37 kategorií. Hodnotící degustační komise
byla sestavena z 546 degustátorů, kteří provedli odbornou certifikaci kvality jednotlivých vzorků pocházejících
ze zemí celého světa např. Británie, Chile, Mexika, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Španělska, Německa.
Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží
byla garantována mezinárodními certifikačními autoritami Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
Pivovar HEROLD Březnice a.s. v této prestižní soutěži
obstál a získal Stříbrnou pivní peče 2019 tzn. –
2. místo v kategorii č. 9 – tmavé speciální pivo se svým
13% tmavým speciálem HEROLD – TMAVÉ SPECIÁLNÍ
PIVO – CZECH BLACK LAGER.

(pokračování na str. 19)
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PIVOVAR HEROLD BŘEZNICE, a.s.,
(dokončení ze str. 18)

Dalším velkým počinem pivovaru bylo vyhlášení výsledků ohodnocení republikových sběratelských klubů,
které svým hlasem rozhodly o udělení jednotlivých ocenění pro nejhezčí sběratelské pivní komodity.

Pod každoroční záštitou Parkán klubu Tábor ve spolupráci s Českým sdružením klubů historie pivovarnictví
České republiky byl uspořádaný 25. ročník celostátní
soutěže „O nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek, pivní korunku a pivní etiketu minipivovarů a domácích vařičů piva za rok 2018“. Jejich reprodukce
byly zveřejněny v časopise SVĚT PIVA ročník 2018, který vydává Rada sdružení klubů čtyřikrát ročně.
S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že náš
Pivovar HEROLD Březnice a.s. se umístil v této
soutěži
„O nejhezčí pivní
tácek za rok 2018“
na 2. místě.
Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže proběhlo u příležitosti konání 55. setkání sběratelů pivovarských suvenýrů dne
23. února 2019 v Domě armády ČR, Kyjevská ulice v Táboře.
Ocenění bylo předáno předsedou Parkán klubu Tábor
Mgr. Mariánem Jerichem.
A aby toho nebylo málo,
povedlo se nám do třetice
být opět úspěšnými a získat další ocenění v podobě certifikátu kvality –
Potravinářský výrobek
Středočeského kraje za
rok 2018.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská čp. 11,
150 21 Praha 5, vyhlásil na konci loňského roku již 13.
ročník soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského
kraje“ kam jsme přihlásili své výrobky do kategorie VII.
Ostatní potravinářské výrobky a pivo.
Kritéria této soutěže jsou zaměřena kromě chuových
aspektů také na splnění všech legislativních požadavků
týkajících se označení potravin. Povinností je dodržení
pravidel správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků, resp. vyrábět v souladu se zásadami
založenými na principech HACCP a platných právních
předpisů.

Komise posuzuje přihlášený výrobek jako reprezentanta Středočeského kraje především na základě senzorických vjemů, estetických a designérských hledisek s přihlédnutím k možnosti inovace ve zpracování, originalitě
nebo tradici výrobku. Přihlášený výrobek do soutěže
musí být zcela vyroben na území kraje.
Po vyhodnocení všech přihlášených výrobků je trojici
nejlépe umístěných v každé kategorii udělen hejtmanem
Středočeského kraje certifikát „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“.
Letošní vyhlášení oceněných výrobků proběhne tradičně v rámci výstavy „Zemědělec 2019“ na výstavišti
v Lysé nad Labem, která se koná ve dnech 20. – 24. 3.
2019. Vlastní vyhlášení se uskuteční ve velkém sále
v sobotu 23. března 2019 v 10 hodin.

Oceněné výrobky v roce 2019:
„HEROLD – BOHEMIAN BRONZE LAGER –
SVĚTLÉ SPECIÁLNÍ PIVO“
„HEROLD – POLOTMAVÉ SPECIÁLNÍ PIVO –
CZECH GRANÁT LAGER“
František Pinkava
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FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA
s přednáškou

„NA KOLE PŘES AFRIKU“

Pro všechny dobrodruhy, nadšence a snílky je na druhou březnovou sobotu připravena tradiční dávka dobrodružství.
Promítneme vám filmy v rámci festivalu EXPEDIČNÍ
KAMERA:
MATSÉS - česká výprava do nitra džungle na peruánsko-brazilské hranici ke kmeni, který už léta čelí tlaku
civilizace a těžařských společností
STUMPED - Maureen je lezkyně. Chce realizovat svůj
vysněný lezecký projekt. Dokáže to, i když má jen jednu
ruku?
TUPENDEO - jedna hora, dva příběhy
WAIAU-TOA ODYSSEY - výprava spojující divoké řeky
a přírodní cyklotraily v divočině Nového Zélandu. Víte,
co je to packraft a bikepacking?
Jako doprovodný program vám jeden obyčejný kluk
z Prachatic bude vyprávět o svojí cestě ze severu na jih
Afriky, během níž zdolal na kole za 7 měsíců 13 tis. km,
používal při tom klasickou tištěnou mapu (GPS totiž
nemá v oblibě) a dost toho zažil. Prostě navštívit Afriku
byl vždycky jeho sen…
Tradičně bude připraven také cestovatelský kvíz o ceny.
Neodmyslitelně k tomuto místnímu festivalu patří i přítomnost Jitky Štěpánové a její cestovní agentury. Tentokrát představí tipy na regionální turistiku.
Vstupné na celý večer 80 Kč. Občerstvení zajištěno.
Budeme rádi, když se stavíte. Možná se pro vás večer
stane inspirací, možná získáte odvahu vydat se na dlouho odkládanou cestu, třeba si dáte nová předsevzetí nebo
z filmů načerpáte vášeň a nadšení anebo si třeba jen
popovídáte o tom, kam vaše cesty zavedly vás ….

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10 Kč, fotografie 50 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

21

22

BŘEZNICKÉ NOVINY

MAS

3/2019

Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na
PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH v Březnici
v sobotu 27. dubna 2019 od 10 do 14 hodin
Co můžete čekat? Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva a mnoho dalších), dále širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace a mnoho dalších)! Vše bude doprovázet příjemná hudba, která naladí příjemnou atmosféru!
A co děti? Ty určitě vezměte s sebou, o zábavu bude postaráno! Divadelní představení, skákací hrad, hřiště, soutěže ☺.
Co obnáší mít stánek na Podbrdském trhu? Vyrábíte? Pěstujete? Rádi Váš prodej podpoříme!
Vo l e j t e , p i š t e : info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006 (Petra Benjáková, MAS Podbrdsko, z.s.)

„SVĚTOVEJ TÁBOR“
12. 8. - 16. 8. 2019 staré kluziště Březnice
Vydej se s námi objevovat a poznávat svět.
Za týden zjistíš, že je krásně barevný a rozmanitý. Různé kouty světa nám budou inspirací pro programy v jednotlivých dnech. Všechno, co děti v průběhu týdne zažijí, budou samy natáčet do krátkého dokumentu o naší cestě
napříč kontinenty. Týden završíme promítáním natočeného mini-dokumentu a společným bubenickým vystoupením.
Co zažijeme v ASII?
Sýrii – kulturu této země přiblíží dětem cizinec z dané země žijící v ČR (pohádka v arabském jazyce, tradiční řemesla
Sýrie – tepání do kovu, vaření tradičního jídla). Ve spolupráci s programem společnosti InBáze „Bedýnky příběhů“
Himaláje – nejvyšší vrcholy světa symbolicky navštívíme při výletu do lezeckého centra LEZETOP Písek (celodenní výlet vlakem)
Co zažijeme v Evropě? Evropská města – džungle z betonu, kovu a skla, šedé bloky a anonymní podchody, ale
taky pouliční umění, které neodmyslitelně patří k městskému životu… GRAFFITI, STREET ART WORKSHOP
- základy graffiti, seznámení se styly, slangem a hlavně tvorba na našem plácku, která nám pomůže vyzdobit oplocení. Nebudeme vaše děti učit ničit věci, ani nabádat k vandalství, ale naopak je chceme podnítit k svobodné tvorbě
a touze dělat svět krásnější.
Co zažijeme v Africe? Bubnování a setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizují a komunikují prostřednictvím hudby, je společné všem kulturám. BUBENICKÝ WORKSHOP – DRUM CIRCLE – skupinové bubnování uvolňuje
stres, napětí, navodí pocit pohody a pomůže najít společnou řeč. Na závěr týdne bubenické vystoupení v podání dětí.
Cena: 850 Kč pro rodiče splňující podmínky dotace (více na webových stránkách níže) bude splatná v hotovosti na informační schůzce v květnu 2019. NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠENÍM, POČET MÍST OMEZEN. Bližší
informace a přihlášky vedoucí tábora: Dáša Nesvedová, tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz.
Realizátor projektu: Rodinné centrum Pampeliška, Březnice – www.rcpampeliska.cz, e-mail: info@rcpampeliska.cz
Partner projektu: Kulturní Gang Březnice – www.kgbbreznice.cz

Přehled příměstských táborů,

které v období letošních prázdnin organizuje Rodinné centrum
Pampeliška Březnice a Obec Milín ve spolupráci s dalšími subjekty na území našeho města a kam
můžete své děti přihlásit:

DIVADELNÍ (Letní divadelní dílna)
termín: 22. 7. – 28. 7. 2019
Během týdne děti zažijí pravou divadelní atmosféru, připraví a
nacvičí divadelní hru, kterou předvedou veřejnosti – koordinátor, bližší informace: Šárka Klečková, 603 164 653, Divadlo
Kapsa Andělská Hora
DOBRODRUŽNÝ (Škola šermu)
termín: 5. 8. – 9. 8. 2019
Bojuj za čest a slávu jako pravý rytíř. Objevuj tajemství, zachraňuj bezbranné a vstup do legend! Tentokrát vás táborový příběh přenese do renesanční Itálie – koordinátor, bližší informace: Michaela Bendová, 605 785 381 (www.rosenthalci.cz)
KREATIVNÍ A POHYBOVÝ (Světovej tábor)
termín: 12. 8. – 16. 8. 2019
Vydej se objevovat a poznávat svět! Za týden zjistíš, že je krásně barevný a rozmanitý. Různé kouty světa nám budou inspirací pro naše programy v jednotlivých dnech (grafitti workshop,

bubenický workshop, lezecká stěna, den s cizincem a další) –
koordinátor, bližší informace: Dáša Nesvedová, 606 115 251,
Kulturní gang Březnice
ENGLISH CAMP - TÝDEN PRO DĚTI S ANGLIČTINOU
termín: 19. 8. – 23. 8. 2019
Příměstský tábor pro děti, které mají chu strávit týden s angličtinou mimo školní lavice, aneb pracovní listy to nebudou –
koordinátor, bližší informace: Jitka Bartáková, 721 140 798,
jitka.bartakova@seznam.cz, (www.ajbartakova.webnode.cz)
Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý
(max. 15) počet míst za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí
této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu.
Více informací o podmínkách, přihlášky, další dokumenty a jiné najdete na webových stránkách RC Pampeliška – www.rcpampeliska.cz nebo u koordinátorů
jednotlivých táborů.
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VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKO SE SEŠLA V PODBRDSKÉM MUZEU
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala pro členy
MAS a další hosty Valnou hromadu dne 23. ledna 2019
v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Hlavním tématem zasedání byla volba členů povinných orgánů MAS - statutárního orgánu správní rady, dozorčí
rady a výběrové komise. Dále byli přítomní seznámeni
s činností MAS a naplňováním Strategie MAS Podbrdsko, dle které byly vyhlašovány Výzvy MAS v roce 2018.
Účastníkům zasedání byl také představen harmonogram
Výzev MAS na rok 2019 a další aktivity, které jsou plánovány na letošní rok.
Děkujeme městu Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdskému muzeu za zapůjčení velmi příjemného prostoru
galerie a všem účastníkům Valné hromady za účast.
Zaměstnanci kanceláře MAS srdečně děkují za finanční i morální podporu všem členům místní akční skupiny
Podbrdsko, kterými jsou zástupci 14 obcí z území 37
obcí Rožmitálska, Milínska, Březnicka a Hvož anska,
dále zástupci dobrovolných svazků obcí, neziskového
a soukromého sektoru, škol a veřejnosti. Vážíme si pěti-

Charita Příbram působí
i v Březnici a jejím okolí
V novém roce zahájila v Březnici svou
činnost nová sociální služba. Tato služba
je v současné době poskytována terénně
(v přirozeném prostředí klientů) na základě domluvy a je bezplatná. Zázemí pro sociální službu vznikne za podpory města Březnice v budově Městského úřadu - Náměstí 11, v průběhu roku 2019.
S čím Vám můžeme pomoci?
• Komunikovat s úřady, lékaři, školami a jinými organizacemi
• Vyhledávat potřebné informace (adresy, kontakty, mapy
a jiné)
• Vyřídit úřední dopisy, dokumenty
• Vyplnit potřebné formuláře
• Hledat zaměstnání či bydlení
• Vyřešit Vaši finanční situaci (dluhové poradenství)
Co dalšího Vám můžeme nabídnout?
• Zajištění zdravotní péče všem věkovým skupinám
v domácím prostředí
• Pomoc při péči o osamělého seniora v domácím prostředí
• Péči v době, kdy jsou členové domácnosti v zaměstnání a osoba nemůže být doma sama
• Zapůjčení kompenzačních pomůcek (př. mechanický
vozík, WC židle, apod.)
• Potravinovou a materiální pomoc
V případě dotazů či zájmu o službu kontaktujte
Mgr. Zuzanu Klementovou, (+420) 734 788 638
klementova@charita-pribram.cz
pribram.charita.cz

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko
– Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

leté spolupráce a věříme v další aktivní společnou práci
pro náš region.
A samozřejmě věříme ve společný cíl 37 obcí z území
MAS PODBRDSKO - společně pomoci přispět k dobrému
žití v našem krásném kraji.
Veškeré podrobnosti o MAS Podbrdsko naleznete na
webu www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová
ředitelka kanceláře MAS

Obec Tochovice z v e n a

KONCERT

„Snaha tygrů
z klece ven“
Hraje

NÁSTROJ SNAHY a TYGROO
DJ TYGR STAROSTA
pátek 12. 4. 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Tochovice
vstupné 150 Kč

ZÁJEZD NA VÝSTAVU HOBBY 2019
do Českých Budějovic
Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá ve středu
8. května 2019 zájezd na výstaviště v Českých Budějovicích na výstavu HOBBY 2019. Tato jedinečná
výstava je určena nejen pro pěstitele, chovatele, zahrádkáře a kutily, ale i pro milovníky české dechovky. V doprovodném programu v Pivovarské zahradě vystoupí
od 13.30 do 17.00 hodin Rožmitálská Venkovanka.
Na zájezd se mohou přihlásit všichni zájemci z řad členů Fanclubu i široké veřejnosti. Autobus bude odjíždět
z autobusového nádraží v Rožmitále pod Třemšínem
v 7.00 hodin a dále z autobusového nádraží v Březnici
v 7.15 hodin.
Prosíme, aby se zájemci hlásili na telefon předsedy
Fanclubu Jana Uhlíře do 1. 4. 2019 - tel. 724 078 562.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Plnění odznaků odborností
V sobotu 16. 2. jsme po roce opět plnili odznaky odborností. Je to důležitá součást hry Plamen a každé družstvo musí slpnit min. 5 odznaků, pro nás to znamenalo
splnit odznaků 10. Třináct členů kolektivu bez problémů splnilo a tak máme za sebou další úkol a již se těšíme na jarní kolo, které nás bude čekat ve Starém Rožmitále. Na správnost plnění odznaků dohlížela Klára
Bambasová, členka okresní odborné rady mládeže.

Dětské maškarní odpoledne
V sobotu 23. 3. od 15:00 se bude konat v hasičském
domě SDH Březnice dětské maškarní odpoledne. Účast
v maskách vítána.

Letní škola instruktorů
Malé Svatoňovice 2019
Letní škola instruktorů je mezi mladým hasičstvem velice oblíbená a z toho důvodu se její kapacita naplní každoročne během pár hodin po zahájení akceptace přihlášek. Letošní rok se kapacita tábora zaplnila již během
dvou hodin po spuštění na 25 míst z 35.
Díky rychlé reakční době zde bude mít kolektiv mladých
hasičů SDH Březnice i v letošním roce své zástupce.
Dorostenci Matěj Koňas a Lukáš Břicháček budou mít
možnost studovat čtrnáct dnů práci s mládeží.

Prevence požárovosti 1.
Jaro je za dveřmi a s ním i nechvalné vypalování trávy.
Plošné vypalování trávy z hlediska rizik a zákona
Vypalování trávy je tradiční činností, která údajně nejen šetří práci, ale zároveň působí blahodárně na takto
„upravenou“ plochu. Jak je tomu ale ve skutečnosti
a jaká jsou rizika? A co říká zákon? Na tyto otázky se
pokusíme odpovědět v dnešním článku.
Účinnost a nebezpečí vypalování porostů
Rizika vypalování trávy jsou zjevná zejména v suchém
období a při silném větru. Navíc, ačkoli je všeobecně
rozšířeno, že se jedná o účinnou cestu ke zbavení se plevele a oživení humusu, taková tvrzení jsou ve skutečnosti relativní. Při opakovaném vypalování totiž naopak
může dojít k ochuzení půdy právě o humus a zároveň
o dusík, přičemž lze takto dokonce zvýhodňovat plevely
a mechy na úkor kulturních druhů trav. Při pálení travnatých porostů uškodíme přírodě daleko více, nebo zahyne velké množství hmyzu, savců i mlá at ptáků. A v neposlední řadě, pokud se oheň vymkne kontrole, může dojít
nejen k vysokým materiálním škodám, ale též ke zranění
osob, a někdy dokonce k ještě tragičtějším následkům.

Jak eliminovat rizika a případně řešit vzniklý
požár?
Z hlediska zákona je vypalování trávy zakázáno (viz
níže). Pokud se chcete na jaře zbavit suchého porostu,
je nejlepším řešením jej shrabat a následně odvézt
na skládku. Shrabanou trávu je ale také možné spálit,
a to za dodržení určitých pravidel. Takovou činnost
může provádět pouze osoba starší 18 let na ohraničeném
ohništi, přičemž je vždy lepší rozdělávat oheň za slabšího větru a následně je nutný neustálý dohled. V okolí
ohniště by navíc nemělo být nic, co snadno vzplane,
a rozhodně nic nezkazíte ani připravenou konvicí s vodou.
K požáru však chtě nechtě může dojít. Jak v takovém
případě postupovat? V prvé řadě byste se jej měli pokusit sami uhasit (nejlépe za pomoci hasicího přístroje),
anebo alespoň zamezit jeho dalšímu šíření. Samozřejmě
že mohou nastat situace, že je oheň nad vaše síly. V takovém případě je nutné se dostat do bezpečné vzdálenosti od ohně a zavolat linku 150. Ovšem pozor! Každý je
povinen ohlásit i požár, který se mu podařilo uhasit.
Vypalování trávy je ze zákona zakázáno!
Plošné vypalování trávy je legislativně celoročně zakázáno, a to např. zákony o požární ochraně 133/1985 Sb.
či 91/1995 Sb., případně zákonem o ochraně přírody
a krajiny 114/92 Sb. Kdo tyto zákony poruší, dopouští
se přestupku. Fyzické osobě pak může být uložena pokuta až 25 tisíc Kč, právnické a podnikající fyzické osobě dokonce až 500 tisíc Kč. I při pálení trávy jsou stanoveny určité povinnosti. Právnické a podnikající fyzické
osoby jsou povinny ohlásit tuto aktivitu příslušnému
hasičskému záchrannému sboru. Fyzických osob se to
sice netýká, nicméně z hlediska eliminace rizik spojených s případným požárem je to více než vhodné.
Skutečnost o pálení můžete jednoduše nahlásit na stránkách OSH Příbram, nebo HZS Příbram.

JSDHO BŘEZNICE
Dne 3. 2. 2019 byla jednotka povolána k likvidaci stromu padlého na dům v Rožmitálské ulici. Jednalo se
o středně vzrostlou borovici, která se vlivem tíhy sněhu
vyvrátila na přilehlý dům. Strom byl pomocí motorové
pily odstraněn. Cestou na základnu byla ještě odstraněna větev, která se též vlivem tíhy sněhu zlomila a spadla
na pilíř plotu v místní Obročence.

Dne 11. 2. byla jednotka povolána k požáru sklepních
prostor Hotelu Městského pivovaru v Březnici. Dle
prvotních informací došlo k zahoření od uskladněných
papírů v kotelně. K požáru byly povolány jednotky HZS
Příbram, JSDHO Březnice a JSDHO Rožmitál p. Třemšínem.
Svatopluk Koňas
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VČELAŘI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
Tak jako každý rok i letos se včelaři našeho spolku
sešli, aby zhodnotili rok 2018 a vytýčili si úkoly, které
nás čekají v letošním roce. Tradičně se toto setkání
koná vždy poslední sobotu v měsíci lednu od 9 hodin
v restauraci Městský pivovar v Březnici.
Hned v úvodu předseda přivítal hosty, místostarostu
Březnice pana Váchu, jednatele Okresní organizace ČSV
přítele Hocha a nestora, uznávaného včelařského odborníka a zlepšovatele přítele Havlíka. Poté přítomní minutou ticha uctili památku členů našeho spolku, kteří
v průběhu roku odešli do včelařského nebe.
Následovaly zprávy předsedy, pokladníka a revizorů.
V průběhu roku se konaly u našeho spolku 4 výborové
a 1 členská schůze. U Okresní organizace se předseda
zúčastnil všech 8 schůzí. Co se týká zdravotního stavu
včelstev, moru včelího plodu, máme v současné době na
okrese Příbram jen 1 ohnisko, a to v Županovicích. Varroáza nás trápí už od 80 let minulého století a pořád se
jí nemůžeme zbavit. Po vyšetření vzorků zimní měli bylo
nad 3 roztoče na včelstvo u naší ZO 12 ohnisek s 82
včelstvy. Jakmile to počasí dovolilo, byla všechna včelstva následně přeléčena. Těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Březnických novin nám přišly výsledky vyšetření zimní měli v letošním roce. Máme 8 stanoviš s 65
včelstvy, která mají nad 3 roztoče na včelstvo. Jakmile
včelstva podle počasí uskuteční svůj prvý jarní pročišovací prolet, budou neprodleně přeléčena nátěrem plodu
M1 a ten samý večer plynnou fumigací Varidolem.
Naši včelaři mají veliké obavy ze situace, která nastala v loňském roce v Ma arsku. V průběhu srpna tam
z 1,2 milionu zkolabovalo 500 tisíc včelstev. U těchto
včelstev se z úlů vytratily létavky a včely, které zůstaly
v úlech se třásly, chaoticky a křečovitě se pohybovaly.
Část zavřeného plodu se nevylíhla, odumřela, líhly se
drobné zakrpatělé včely s malým tělem, často bez křídel.
Zazimovat se z tohoto půl milionu podařilo asi jen
40 tisíc včelstev v nevalné kondici. Ministerstvo zemědělství Ma arska sestavilo tým nejlepších odborníků
z řad včelařů, veterinářů, vysokých škol a dalších. Závěrečná zpráva se čeká na jaře letošního roku.
A jaký byl včelařský rok? Jelikož ještě koncem března mrzlo a v půlce dubna vše naráz rozkvetlo, příroda
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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zveřejněny v následujícím čísle.
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Děkujeme. Redakce BN.
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UZÁVĚRKA

dubnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
úterý 19. 3. 2019

skočila ze zimy rovnou do léta, včelstva nestačila zesílit.
K svému rozvoji potřebují těch svých 40 dní pozvolného
rozvoje, aby se stačily vylíhnout 2 generace nových včel.
Z těchto důvodů bylo z prvé, květové snůšky méně
medu. U druhé snůšky si v některých částech našeho
spolku včelaři libovali, někde podruhé vůbec netočili,
lesní medovice se v důsledku sucha vůbec nevytvořila.
Rojivost včelstev proto byla minimální. V důsledku velikého sucha v létě, kdy louky místo zelených byly šedivé,
byl v podletí nedostatek pylu, kterého během roku spotřebuje 1 včelstvo v průměru okolo 35 kg, šla včelstva
do zimy slabší. Při odběru bylo o 1 uličku zimní měli
méně než v předešlých létech.
V sobotu 23. června pořádala naše ZO společenskopropagační akci POZNEJ SVÉHO VČELAŘE od 13:30
hodin v bývalé jezuitské koleji v Březnici. Byla zde
ochutnávka medu, medoviny a dobrot od místních včelařek a včelařů. K vidění byl prosklený úl s živými včelami, výstava úlů, rojáků, různého včelařského náčiní jak
současného, tak i historického, ochranných prostředků,
vybavení na chov matek, medometů a dalších pomůcek
spojených se včelařením. Hojně navštěvovaná byla dětská dílnička, kde si děti samy mohly vyrobit svíce z včelího vosku. Na stolech bylo pro návštěvníky přichystáno chutné pečivo a jiné dobroty. Od 15:30 bylo pro děti
přichystáno zdařilé rodinné představení divadla Fígl.
Na této akci se nejvíce podíleli manželé Zemkovi, Liškovi, př. Chochola, Černý, Bukovjan, Texl, Němec a další,
za což jim patří veliké poděkování. Byla to výborná prezentace našeho spolku a taková generálka na rok 2021,
kdy budeme slavit 110. výročí založení našeho spolku.
Zde bychom chtěli v Konventu opět uspořádat výstavu,
vydat novou brožuru o našem spolku, uspořádat přednášku a odpoledne koncert Březnické dechovky. To vše
o Březnické pouti.
Městu Březnice musíme poděkovat jednak za finanční
příspěvek na činnost našeho spolku, dále pak za bezplatné zapůjčení prostor jak na výstavu, tak i schůzovou
činnost. Věřím, že i v budoucnu projeví stejnou štědrost
jako doposud. Na konci roku měl náš spolek 62 členů,
kteří chovají 719 včelstev na 76 stanovištích.
Závěrem chci dodatečně popřát jak laické veřejnosti,
tak i všem včelařkám a včelařům hodně úspěchů v letošním roce, k tomu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Josef Němec
předseda ZO ČSV Březnice

PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
Al. disky 16, 17, 18

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■
■

■

KOUPÍM laminátovou kánoi. Tel. 602 668 381.
KOUPÍM JAWA 350-638 nebo 639, s TP.
Tel. 702 421 861.
PRONAJMU byt V Koleji 1+0. Tel. 606 842 009.

Dodávka, MPV, 4x4

380 Kč
430 Kč
380 Kč
+ závaží
430 Kč
+ závaží
480 Kč

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 317 721 287

3/2019

PLACENÁ INZERCE

BŘEZNICKÉ NOVINY

27

JEZDÍM MÁLO, PLATÍM MÁLO
Vyzkoušejte férové autopojištění,
s kterým šetří již více jak 200 000 klientů.

MAJETEK - NOVĚ
Nebojte se o střechu nad hlavou,

pojistíme Váš byt, dům i garáž.
Vždy plníme v NOVÝCH CENÁCH.
Možnost využít další slevy.
Kancelář: Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno: Po + St 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út + Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá
9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Telefon:

+420 777 988 898

E-mail:

allianzbreznice@seznam.cz

po dohodě kdykoliv

Ladislav Sládek, vedoucí týmu
a Miroslava Němcová

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

• 15 hodin Březnice /parkoviště na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata,
Perličky

Termíny závozu: 18. 2., 21. 3., 25. 4., 21. 5., 14. 6.,

11. 7., 4. 9. a 8. 10. 2019
Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15 hod.! info@prodej-drubeze.cz

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
• samostatná účetní: SŠ, min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost
účetní problematiky ve státní správě - výhodou (úvazek 0,5 nebo DPČ),
• kulturní referent: (kumulovaná pozice, úvazek 0,5): SŠ, velmi dobrá znalosti Aj (další jazyk výhodou), časová flexibilita, aktivní zájem, komunikativnost a velmi dobré organizační schopnosti,
• průvodce, administrativní pracovník a asistent ředitelky: (kumulovaná
pozice, úvazek 0,5): SŠ, výborná znalost Aj (další jazyk výhodou), kultivované vystupování, pečlivost a odpovědnost,
• pracovník úklidu a pomocných zahradnických prací (od dubna,10 h/měsíc, DPP/DPČ).
Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Nutné: denní dojíždění - aktivní řidič

Prázdninová brigáda

Počítačový servis
a poradenství
-

diagnostika
odvirování a urychlení
čištění chladícího systému
navrhnutí, sestavení, instalace a zapojení
poradenství a školení

Máte potíže s Vaším počítačem nebo chcete
sestavit nový? Neváhejte nás kontaktovat.

Na období letní sezóny (červenec - srpen) přijmeme:
• průvodce - velmi dobrá znalosti Aj (další jazyk - výhodou)
• obsluhu kavárny - dobrá znalost Aj
• pracovníka úklidu - spolehlivost a pečlivost ( zástup na 14 dnů, červenec).
Vhodné: pro studenty humanitních směrů (VŠ, SŠ - starší 18 let) i aktivní
rodiče na MD.
Dále požadujeme:
- schopnost aktivní práce s veřejností,
- kultivované vystupování a komunikativnost.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce,
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, ...),
- každodenní využívání cizích jazyků.
Výběrové řízení:
proběhne v průběhu měsíců: duben - květen.

Lukáš Vokatý

Motivační dopis a CV zasílejte na E: pamatnik@antonindvorak.cz

Tel. 604 555 498 | E-mail: Lerag@seznam.cz

Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz (sekce "volná místa")
nebo na tel. 318 618 115 (út - pá, 10 - 15 h)
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KINO BŘEZNICE

BŘEZEN 2019

3. 3. neděle v 18.00 hodin

17. 3. neděle v 18.00 hodin

AMATÉŘI

ZLÝ ČASY V EL ROYALE

Komedie, Švédsko, 2018, české titulky
Ospalé švédské městečko Lafors nutně
potřebuje nakopnout. Postarat se o to má
řetězec Superbilly. Aby město německý
diskont přesvědčilo k investici, rozhodne
se pořídit nabubřelé reklamní video, které vyzdvihne jeho klady…
Režie: Gabriela Pichler
Hrají: Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotter,
Fredrik Dahl, Shada Ismaeel, Maria Nohra a další

Mysteriózní thriller, USA, 2018, české
titulky
Několik cizinců se setkává v zašlém tajemném hotelu El Royale. Nemají nic
společného kromě tajemství, které každý
z nich skrývá.
Režie: Drew Goddard
Hrají: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth, Cailee Spaeny a další

Vstupné 55 Kč

20. 3. středa v 18.00 hodin

102 minut

Přístupno od 12 let

Vstupné 55 Kč

142 minut

Přístupno od 15 let

6. 3. Klubová středa
v 18.00 hodin

JOHNNY ENGLISCH
ZNOVU ZASAHUJE

3 DNY V QUIBERONU

Akční komedie, Velká Británie, 2018, české znění
Johnnyho Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal
učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší
šílenec.
Režie: David Kerr
Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko,
Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy,
Michael Gambon a další

Životopisné drama, Německo, Francie,
2018, české titulky
Pro generace diváků je Romy Schneider
noblesní císařovnou Sissi. Do francouzského letoviska Quiberon přijíždí ale
jako zlomená žena, matka, která se marně snaží navázat vztah k vlastnímu dítěti, osobnost výrazně rozkolísaná sklony
k alkoholismu a depresím.
Režie: Emily Atef
Hrají: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr,
Charly Hübner, Robert Gwisdek, Denis
Lavant a další
Vstupné 50 Kč

115 minut

Přístupno od 15 let

10. 3. neděle v 18.00 hodin

MISS HANOI
Kriminální drama, ČR, 2018, české znění
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy
směřují do místní vietnamské komunity.
Kdosi se totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv.
Režie: Zdeněk Viktora
Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška,
Chip Nguyen, Jiří Kocman, Vu Tien Tung
a další
Vstupné 50 Kč

90 minut

Přístupno od 12 let

13. 3. středa v 18.00 hodin

ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaná dobrodružná komedie, USA,
2018, české znění
Ve filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Režie: Brad Bird
Vstupné 40 Kč

118 minut

Přístupno

3/2019

KULTURA

Vstupné 50 Kč

88 minut

Přístupno od 12 let

24. 3. neděle v 18.00 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisné hudební drama, Velká Británie, USA, 2018, české titulky
Film Bohemian Rhapsody je oslavou
rockové skupiny Queen, jejich hudby,
a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se

stal jedním z nejvýraznějších umělců
na světě.
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello,
Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander a další
Vstupné 100 Kč

134 minut

Přístupno od 12 let

27. 3. středa v 18.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL
Animovaný rodinný film, Rusko, 2018,
české znění
Mocný král Harald ztratil téměř celou
rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny,
a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě.
Režie: Robert Lence, Alexej Cicilin
Vstupné 40 Kč

85 minut

Přístupno

31. 3. neděle v 18 hodin

ZJEVENÍ
Drama, Francie, 2018, české titulky
Jacques pracuje jako reportér. Jeho pověst nezaujatého a nadaného investigativního novináře upoutá pozornost Vatikánu, který si ho najme na splnění zvláštního úkolu
Režie: Xavier Giannoli
Hrají: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi,
Patrick d'Assumçao, Anatole Taubman,
Elina Löwensohn a další
Vstupné 55 Kč

137 minut

Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:
6. 3. středa v 9.00 hodin
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Vstupné 10 Kč

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 3. Dětský maškarní bál
KD – 15.00 hodin
5. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
– 16.30 hodin
9. 3. Expediční kamera
KD – 19.00 hodin
16. 3. Koncert BHV – MUSICA IN TRE
Reprezentační sál MěÚ
– 19.00 hodin
17. 3. Koncert BOHEMIACHOR
Kostel sv. Rocha – 14.00 hodin
19. 3. Makedonie – cestopisná beseda
Městská knihovna
– 16.30 hodin
22. 3. Dámský pletařský kroužek
KD – přísálí – 16.00 hodin
28. 3. Přednáška „Fabián – brdských lesů pán“
Kolej – sál
– 16.00 hodin
30. 3. Kačeři
KD – 20.00 hodin
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