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Vážení spoluobčané,
všemi očekáváný a vítaný příchod jara vystřídal zimu,
která byla po několika letech konečně srážkově nadprůměrná. Srážkový úhrn je velice důležitý pro hladinu
podzemních vod, která po suchém létě v roce 2015 výrazně poklesla a v následujících letech se k původní hladině
nepřiblížila. Návrat k optimálnímu stavu trvá i desetiletí a tato zima ke zlepšení jistě přispěje. Příchod jara provázel i silný vítr, který prověřil zdravotní stav stromů.
Při pádu několika vzrostlých stromů naštěstí nedošlo
k žádné újmě na zdraví ani na majetku, přesto je na místě prevence ve formě zpracování pasportu jednotlivých
stromů v našem městě. Pasportizaci provádí odborná firma SAFE trees, která doporučí odborný zásah, či přímo
poražení stromu v důsledku stáří či špatného zdravotního stavu.
Avizovaná realizace výtahu na základní škole naplno
propukla v průběhu jarních prázdnin, bourací a stavební práce provádí firma RIOS Příbram s.r.o. Také rekonstrukce ulice Horní Valy se po zimě naplno rozběhla
na konci března, a to výstavbou parkoviště za bytovým

domem č.p. 36. Plánovaná oprava kamenného mostu
z roku 2002 je nyní znovu ve fázi jednání a příprav.
Teoretický termín rozsáhlé opravy je rok 2020. Navržená a prakticky jediná možná objízdná trasa, a to při vyloučení nákladní dopravy, je ulice 9. května. Do této
doby je nutné provést nové přípojky vody v této lokalitě,
opravu kanalizace v křižovatce Sadová – 9. května,
včetně přeložky elektrického vedení ze sloupů do země.
Následovat bude nový živičný povrch, včetně nových
parkovacích zálivů a chodníků. Také v letošním roce
plánujeme rozšíření herních prvků pro děti a mládež na
území města a znovu budeme žádat o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště.
S jarem přichází také úklid veřejného prostranství
a komunikací. Věřím, že ho TS provedou v co nejkratší
době a ke spokojenosti všech.
Vážení čtenáři, přeji vám všem radost z teplého jarního počasí a z probouzející se přírody.
Petr Procházka
starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
ZASTUPITELSTVO

Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 1
Datum: 12. 2. 2019
ZM1-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2018 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 11. 12.
2018 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2019/2 Pověření místostarosty města
Zastupitelstvo města I. p o v ě ř u j e
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 104 odst. 1
místostarostu města řízením Městské policie Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2019/3 Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2019
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
dle zákona č. 128/2000 Sb., §85 písm. c), poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice
na rok 2019 dle doplněné přílohy.
II. d o p o r u č u j e
radě města schválení poskytnutí darů a dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2019
dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2019/4 Vyhláška č. 1/2019 - požární řád
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 - Požární řád města Březnice dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Jiří Bernard
ZM1-2019/5 Akční plán na rok 2019
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
Akční plán na rok 2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/6 Plán rozvoje sportu města Březnice pro roky
2018 – 2028
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
Plán rozvoje sportu ve městě Březnice na roky 2018 – 2028.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Plánu rozvoje sportu ve městě Březnice na roky 2018 – 2028.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/7 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru pro ZŠ
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
přijetí finančního daru s příkazem od spol. Women for women,
o.p.s., ve výši 27.144 Kč v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školu Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2019/8 Komunitní dům pro seniory
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
záměr výstavby vybudování „Komunitního domu pro seniory”
v ul. Borská na pozemcích p.č. 2405/3 a p.č. 2405/4 v k.ú.
a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/9 Dohoda o převodu a předání a převzetí stavby infrastruktury a o úpravě dalších souvisejících práv a povinností
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
„Dohodu o převodu a předání a převzetí stavby infrastruktury
a o úpravě dalších souvisejících práv a povinností” mezi měs-

Soupis usnesení
tem Březnice a fyzickou osobou J. Š., Volenice včetně přílohy
č. 2, předávacího protokolu.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Dohody o převodu a předání a převzetí stavby infrastruktury a o úpravě dalších souvisejících
práv a povinností” včetně přílohy č. 2, předávacího protokolu.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/10 Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 1-2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM1-2019/11 Žádost o prodej pozemku p.č. 958/9 v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
v souladu s §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 958/9,
ostatní plocha, o výměře 787 m2 v k.ú. a obci Březnice za cenu
665,50 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/12 Žádost o prodej pozemku p.č. 623/4 v k.ú. a obci
Březnice
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
v souladu s §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
623/4, zahrada, o výměře cca 218 m2 v k.ú. a obci Březnice
za cenu 300 Kč/m2.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/13 Žádost o prodej části pozemku p.č. 193/8 v k.ú.
Přední Poříčí
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
v souladu s §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
193/8, trvalý travní porost, o výměře cca 165 m2 v k.ú. Přední
Poříčí a obci Březnice za cenu 121 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/14 Prodej pozemku p.č. 1057/7 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města I. s ch v a l u j e
v souladu s §85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1057/7 o výměře 1.381 m2
za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, panu
R. J., Leletice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 20. 12. 2018 do 7. 1. 2019. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí
jako poplatník hradí kupující.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM1-2019/15 Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne
21. 1. 2019
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 21. 1. 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková
ZM1-2019/16 Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 31. 1.
2019
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru ze dne 31. 1. 2019.
Roman Vácha v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
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Oznámení o rozmístění
kontejnerů na bioodpad
JARO 2019
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu. Tak jako již
v předešlých letech budou na stanoviště přistavovány dva druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý
na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby
důsledně třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Sobota 6. 4. 2019

L. Kuby
Počapská
Jana Švermy č.p. 451
Za Lokšany
Sadová

Neděle 7. 4. 2019

Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky

Sobota 13. 4. 2019

Neděle 14. 4. 2019

Kamenická
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Martinice
Pod Stráží
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
Drahenická
9. května

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod.
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb
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Připravujeme VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí. Zúčastnit
se mohou i nově narozené děti z okolních obcí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Odevzdejte na podatelně nebo na matrice MěÚ
(můžete poslat i e-mailem). Na základě přihlášky Vám
pošleme osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu (pravděpodobně konec května – začátek
června).
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti uvidíme a věřím,
že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167
e-mail: matrika@breznice.cz

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

..................

........................................................................

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

.............................

........................................................................

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec:

č.p.

.......

.................................................................

Datum vítání:

......................................................

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

Informace ČESKÉ POŠTY s. p.
Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně otevírací doby pošty Březnice. Dostupnost provozovny bude
omezená z provozních důvodů do 30. 4. 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

........................................................................

Významné životní výročí slaví:
96 let
Marie Zdeňková, Březnice 618
75 let
Anna Švejdová, Březnice 548
70 let
Jana Špimrová, Březnice 129
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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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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V Ý Z VA
Chcete najít svoji fotografii
v připravovaném kalendáři na rok 2020?
Odbor kultury města Březnice připravuje vydání
kalendáře s fotkami Březnice a okolních obcí.
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Dne 14. 4. 2019 vzpomeneme již 14 let,
co nás náhle opustila naše maminka
paní Eva Haníková, rozená Tesařová
z Březnice, Počapské ulice.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina

BŘEZNICKO
Zdravé místo pro život…
Podílejte se na jeho tvorbě!
Fotografie v tiskové kvalitě, které zhotovíte
během roku, pečlivě ukládejte
a do konce měsíce září 2019 je přineste
do Infocentra (nosič – USB flash disk nebo CD).
Vybereme ty nejlepší a do kalendáře je zařadíme.
Kalendář bude v prodeji v Infocentru na konci
letošního roku.

Dne 21. 4. 2019 tomu budou tři roky, kdy nás
navždy opustila paní Věra Kubová z Březnice.
Dne 4. 10. 2019 tomu bude osm let, kdy nás
navždy opustil pan Karel Kuba z Březnice.
S láskou vzpomínají syn Milan, Lenka, Lenča,
Jiřík, Barča a pravnučka Anežka.
Děkujeme za vzpomínku i Vám,
kdo jste je znali a měli rádi.

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.
Další poradna je plánována na 5. června 2019.

INFORMUJEME
POZVÁNKA
Výbor MO STP v Březnici Vás srdečně zve na členskou schůzi, která se koná v úterý 16. dubna 2019
od 14.30 hodin v sále KD Březnice.
V programu vystoupí děti z 1.MŠ a ZŠ Březnice.
Kurz trénování paměti – po dohodě se odkládá, bude
se konat až v měsíci říjnu 2019. Bližší informace se dozvíte v září 2019 v BN, ve vitrínce na domečku a z městského rozhlasu.
Den zdraví – STP v ČR, z.s. okresní organizace Příbram, Žežická 193, Příbram VII – bývalá 8.ZŠ, Centrum
Neziskových organizací, pořádá dne 16. května 2019
od 8.00 do 11.00 hodin – Den zdraví, v rámci aktivizačních služeb pro zdravotně postižené seniory.
V nabídce je: kontrola tuku a cukru z krve, zdravá výživa, výrobky z medu (medovina), léčebná kosmetika,
koření, alternativní medicína, kloubní výživa, CNN o.p.s.
pomůcky pro sluchově postižené. Určeno pro širokou
veřejnost!

PORADÍME
Bezplatná zdravotnická linka: 800 888 155
Je to konzultační pohotovostní zdravotnická linka,
tj. tel. číslo, kam lze zavolat, když potřebujete akutně
poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není na výjezd záchranky a nechcete tudíž blokovat číslo 155, kam mají
volat jen lidé ohrožení na životech. Uložte si!

PŘIPRAVUJEME
Na měsíc duben 2019 jsme připravili pro své členy celkem tři akce: první akcí je celodenní výlet do SRN, ter-

málních lázní - Bad Füssingu, druhou akcí je členská
schůze v KD Březnice a třetí pak návštěva příbramského divadla.
Dne 13. dubna 2019 (so) – celodenní výlet do termálních lázní Bad Füssing. Jedná se o příjemný pětihodinový pobyt v největších termálních lázních v Evropě, kousek od Českých Budějovic. Za sirný bazén se doplácí 1 euro, nebo není započítán do klasických bazénů.
Odjezd: KOVO v 6.30 hod., autobusové nádraží Březnice v 6.45 hod., dále směr Mirovice, nástup v 7.00 hod.
Předpokládaný návrat: mezi 19.00 a 20.00 hodinou.
Cena: 700 Kč a 750 Kč včetně vstupu, dopravy
a pojištění. Zastávka bude u marketu Aldi. Vezměte si
s sebou pití a jídlo na celý den.
Podrobnosti budou oznámeny písemně na veřejných plochách nebo po telefonu.
Dne 16. dubna 2019 (út) – koná se jarní členská
schůze, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Dne 24. dubna 2019 (st) – odjíždíme autobusem do příbramského divadla A. Dvořáka na činohru „Maryša“.
Odjezd: Horosedly v 17.40 hod., zastávka v kopci v Mirovicích v 17.45 hod., nově Březnice, Borská ul. v 18.00 hod.,
KOVO v 18.05 hod., autobusové nádraží Březnice
v 18.10 hod., dále směr Tochovice a nástup v 18.20 hod.
Cena: 250 Kč a 280 Kč včetně dopravy. Začátek
představení je v 19.00 hodin. Předpokládaný návrat:
kolem 21.30 hodiny.

Upozornění
Upozorňujeme naše členy MO STP Březnice, že je jejich
povinností brát si s sebou na všechny naše akce, např.
divadla zájezdy, výlety, ČS, aj., členský průkaz, aby
mohli využívat dostupných slev a výhod. Děkujeme.
Případné změny budou uvedeny na veřejných plochách
či oznámeny po telefonu pí Feitovou.
Jakékoliv dotazy, připomínky, potřebné informace, rezervaci či odhlášení na jednotlivé akce žádejte u kulturní
referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo na tel. č.
318 682 050, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice
připravila Jana Štefanová
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POLICIE / Z HISTORIE

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

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dvaapadesátiletého muže zastavila policejní hlídka dne
16. února dopoledne v Březnici. Provedená dechová
zkouška u něj byla pozitivní s výsledkem 0,74 promile
alkoholu. Řidič přiznal, že předchozí večer požil alkoholické nápoje. Další jízda byla muži zakázána a na místě
mu byl zadržen řidičský průkaz.
Dne 23. února v noci jel přes město další motorista pod
vlivem návykové látky, tentokrát drog. Test byl u 24leté
ženy pozitivní na kokain. Do třetice dne 9. března silniční kontrola odhalila 21letého šoféra, dechová zkouška u něj vykázala 0,46 promile alkoholu. Dotyčný tvrdil, že snědl před jízdou bábovku, ve které byl rum.
Dne 22. února navečer havaroval mezi obcemi Březnice
a Mirovice 34letý motorista s vozidlem značky Audi.

Při projíždění zatáčky vyjel mimo komunikaci na pole.
Ke zranění osob nedošlo. Vzniklá škoda činila sto tisíc korun.
Škoda ve výši 70 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 26. února navečer v katastru obce Hvož any. Šestašedesátiletý řidič nákladního vozidla se v mírné
zatáčce bočně střetl s osobním autem, které řídil 19letý
motorista. Ani jeden ze šoférů se nedržel pravého okraje
komunikace.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 43letý řidič, kterého policisté dne 3. března brzy
ráno kontrolovali v Březnici. Provedená dechová zkouška u něj vykázala více než dvě promile alkoholu.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Duben 2019
. . . nejen jednou větou. . .
4. 4. 1941 před 78 lety se konala pravidelná měsíční schůzka členů spolku „Bozeň“ ve spolkových místnostech
Národní kavárny v Praze, na které mimo jiných bodů programu, byla připravena naučná vycházka,
která byla uspořádána 6. dubna odpoledne za četné účasti členů i hostí. Byla navštívena knihovna
Strahovského kláštera a poklad Pražské Lorety.
6. 4. 1899 před 120 lety byla zadána stavba nového mostu přes řeku Vlčavu ing. Janu Kodlovi z Písku. 9. 5.
započala stavba, dokončena byla 20. 11. 1899. Nový kamenný most byl postaven místo starého z důvodu rozšíření vozovky a napřímení silnice. Při této akci byly zbořeny asi tři objekty na rohu Počápské
ulice, které jsou uváděny na mapě z roku 1830. Nově postavená silnice od mostu způsobila, že první
kaplička je pod úrovní stávajícího terénu. Ze starého mostu byly přeneseny čtyři původní sochy
na most nový. Všechny nesou letopočet 1901, kdy byly restaurovány, ale původně jsou: Kristus
na kříži – 1750, Panna Marie – 1748, Svatý Dismas – 1750 (tento světec je patronem odsouzenců
k smrti a stál na mostě z důvodu, že tudy vedla cesta z města k šibenici, která byla při cestě
na Chrást), svatý Jan Nepomucký – 1812.
7. 4. 1979 před 40 lety pořádal oddíl turistiky tělovýchovné jednoty v Březnici turistickou akci Rožmitál a okolí
a na konci dubna 1979 - 28. 4. Švejkovu 50.
17. 4. 1629 před 390 lety obdrželi březničtí pekaři od mistrů z Příbrami cechovní artikule. První společenstvo bylo
založeno v Opavě, kde dodnes můžeme najít Pekařskou ulici. V pekařských patentech většinou stálo,
jak má být velká pec, bylo stanoveno množství vyrobeného zboží, psalo se o konkurenci mezi mistry,
o přijímání do cechu, stanoven byl zákaz pomlouvání nebo omezení výrobků jiného pekaře pod pokutou. S řezníky patřili pekaři mezi nejbohatší měš any a jejich činnost byla od 14. století také předmětem úřední kontroly. Koš na potápění nepoctivých pekařů do řeky byl z Karlova mostu odstraněn
až roku 1688. Pekařina se členila na plachetníky, pecnáře, kolečníky, mazanečníky, oplatečníky, kobližníky, pekaře „boží“, caletníky, pernikáře, ale později specializace zmizela. Pekaři byli velmi hlídáni
konšely i svými cechmistry. Cechovními znaky byla pokladnice zvaná „matka“, korouhev (červená se
symboly pečiva – preclík a calta), přenosný oltář. Pro pravidelné setkávání byl určen hostinec. V mistrovských zkouškách uspěl jen ten, kdo zvládl upéct chléb z bílého a režného těsta. Pokud tovaryš
dobře upekl chleba, byl mu udělen mistrovský list.
23. 4. 1544 před 475 lety dle glejtu Ferdinanda I. byl povolen pobyt v Čechách třiceti židům, mezi nimi i Mojžíšovi
Březnickému. Povolení platilo jeden rok.
30. 4. 1974 před 45 lety byla dána do užívání benzinová čerpací stanice v ulici Pionýrů – Rožmitálské.
1849 před 170 lety Provisorní zákon obecní (později pod číslem 18/1862 ř. z.) uložil obcím za povinnost
pečovati o chudé a o dobročinné ústavy obecní.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ

Oddělení pro dospělé čtenáře

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

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

pondělí – pátek

■

■

do 26. 4. 2019 – putovní výstava ilustrací
a komiksů k sérii „Tajná dvojka A+B“ – kreslí Viktor Svoboda, píší Jiří W. Procházka
a Klára Smolíková

■

Tematická výstavka knih – Jarní čtení

■

■

■

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

Velikonoční plackování
Knihomrně – návštěva RC Pampeliška v dětském
oddělení knihovny
Velikonoční knihovnická dílnička
Povídání o Bibli – pro 8. ročníky
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Filmový festival Expediční kamera

O pejskovi a kočičce

Tento filmový festival v Březnici již zdomácněl. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, přírodě, extrémních zážitcích a sportech má v našem městě plno příznivců, kteří i tentokrát zaplnili sál kulturního domu.
Na začátku večera vyprávěl o svém sedmiměsíčním
putování na kole po Africe Tadeáš Šíma. Do Březnice
nepřijel na kole, ale vlakem a jeho povídání doplněné
projekcí bylo velmi zajímavé. Akci každoročně pořádá
spolek Kulturní gang Březnice. Děkujeme!

Ochotnický divadelní soubor Copánek vznikl v roce
2006 při ZŠ Svobodné v Písku. Příznivci divadla z řad
rodičů, učitelů a žáků v tu dobu zjistili, že nejlepší náplň každého úterního podvečera je tříhodinová zkouška
divadelního představení. Soubor pracuje ve dvou skupinách: dospělí a mládež v Copánku a děti 1. stupně
v Culíčku… a když je vhodná příležitost, obě skupiny pracují společně. Jejich domovskou scénou je loutkový sál
Kulturního domu v Písku. Do Březnice soubor přiveze
pohádku O pejskovi a kočičce na motivy Josefa Čapka.
V pásmu uvidíte tři pohádky: Jak myli podlahu, Pekli
dort a O panence, která tence plakala. Srdečně zveme v rámci velikonočního programu v sobotu 13. dubna od 14 hodin do prostor bývalé jezuitské koleje.

Jeden víkend – dva skvělé koncerty
V měsíci březnu mohli březničtí obyvatelé navštívit hned
dva koncerty vážné hudby. Tím prvním bylo vystoupení
souboru Musica in tre v prostorách reprezentačního
sálu březnické radnice. Tři skvělé umělkyně předvedly
se svými nástroji (housle, klavír a Panova flétna) nevšední program, který byl velmi příjemným hudebním
zážitkem. Při nedělní procházce jste mohli zavítat na
vystoupení smíšeného pěveckého sboru BOHEMIACHOR v kostele sv. Rocha. Do Březnice se na víkendové
soustředění sjeli jeho členové ze všech koutů naší republiky. Nazkoušený program předvedli právě v kostele
sv. Rocha. A stálo to za to! Koncert byl výjimečný a provedení skladeb se muselo dotknout každého přítomného.

Jak vědomě bydlet
Paní Hedvika Loučková přivádí zájemce cestou osobního rozvoje k vědomému bydlení. Vystudovala pozemní
stavitelství na stavební průmyslovce a v tomto oboru
pracovala více jak 25 let. Při své práci prošla stovky
domů. Denně držela v rukách stavební plány a hledala
v mapách. Byla u zrodu nových domů, kolaudací, rekonstrukcí, převodů vlastnictví i demolicí. Často tak měla
možnost poznat celý jejich životní příběh. Během svého
života vyzkoušela také různé druhy bydlení. Bydlela
na okraji města i na náměstích, na vesnicích, v domech
i bytech, nových i starších. Její nespokojenost s bydlením i v životě ji přivedla k rozhodnutí postavit dům se
záměrem energetické podpory a harmonie. Pokud vás
téma oslovilo, srdečně vás zveme na přednášku s Hedvikou Loučkovou „Jak svůj dům (byt) změnit v domov“. Prostory bývalé jezuitské koleje ve čtvrtek
4. 4. 2019 od 16 hodin.

Pojte do kina
Také v měsíci v dubnu jsme pro vás připravili pestrou
nabídku filmových představení. První dubnovou neděli
zveme na českou romantickou komedii s Jaromírem
Hanzlíkem Léto s gentlemanem. Dalším českým snímkem je historické drama Toman . Herecky skvěle obsazený film v režii Ondřeje Trojana se odehrává v letech
1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě československé poválečné historie, Zdeňkovi Tomanovi.
Ten se narodil jako Zoltán Goldenberg, syn ma arských
Židů. Od svého židovského původu se distancoval a za
druhé světové války žil v Londýně. Po válce se vrátil do
Československa, přejmenoval se na
Zdeňka Tomana a začal
se angažovat
v politice…
Snímek promítáme v neděli 21. dubna. Naše nejmenší zveme na pohádkový příběh Louskáček a čtyři
říše, který promítáme ve středu 17. dubna.
Začátek všech představení je v 18 hodin. Na setkání
s vámi se v březnické kinokavárně těší všichni jeho
zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Vepřová panenka v mandlové krustě
s velikonoční nádivkou
Ingredience: 200 g vepřové panenky, 10 g nasekaných mandlí, 60 g másla, 100 ml zeleninového vývaru
Nádivka: 100 g bílého pečiva, 100 g čerstvého špenátu, 100 g
petrželky, 2 vejce, sůl a pepř
Postup: Vepřovou panenku osolíme, opepříme a obalíme v nasekaných mandličkách. Zprudka opečeme na pánvi ze všech
stran na olivovém oleji. Vložíme do předehřáté trouby na 180 °C
na 8 minut. Potom přidáme máslo a vývar a počkáme, až se
omáčka zredukuje. Pečivo nakrájíme na malé kousky a přelijeme mlékem vyšlehaným se žloutky. Osolíme, opepříme, přidáme petrželku, čerstvý špenát a vše spojíme vyšlehaným sněhem
z bílků. Nádivku vložíme do vymaštěného pekáčku a pečeme
na 180 °C asi 25 minut.

Jehněčí kapustové rolky
Ingredience: 1 kapusta, 600 g mletého jehněčího masa, sádlo
nebo máslo, 1 menší červená cibule, 3 stroužky česneku, 1 a 1/2
lžičky římského kmínu, 1/2 lžičky skořice, 1/2 lžičky sušeného oregana, 80 g sýru feta, 1 vejce, sůl, pepř
Omáčka: 400 g rajčatového pyré, 2 bobkové listy, 3 stroužky
česneku, sůl, pepř, 1/2 hrnku masového vývaru
Postup: Ve větší pánvi rozehřejeme tuk a přidáme najemno
nakrájenou cibuli a česnek, promícháme a necháme 3 minuty
restovat. Do středně velké mísy vložíme mleté maso, přidáme
orestovanou cibuli s česnekem a promícháme. Poté přidáme
římský kmín, skořici, oregano, sůl a pepř a promícháme.
Na závěr přidáme vejce a nasekaný sýr feta a propracujeme, aby
se směs rovnoměrně promíchala. Hotovou masovou směs odložíme do lednice. Kapustu očistíme a odřízneme vnější listy a košál. Následně oddělíme 10 větších listů a opláchneme je pod
tekoucí vodou. Ve velkém hrnci dáme vařit vodu. Do vroucí vody
poté vložíme listy kapusty a necháme 3 minuty změknout.
Poté listy vyndáme, opláchneme ledovou vodou a necháme odkapat. U každého listu kapusty poté odřízneme spodní část
s dřevnatým stonkem. Z masové směsi vytvoříme 10 stejně velkých šišek. Doprostřed spodní části listu kapusty položíme šišku
z masové směsi, okraje listu přehneme přes maso a váleček z masa
do listu zavineme. Do větší nádoby na pečení rolky vyskládáme. Do menší pánve dáme rajčatové pyré, nasekaný česnek, bobkové listy, sůl a pepř. Vše promícháme a necháme cca 5 minut
prohřát. Hotové pyré rozprostřeme rovnoměrně na kapustové
rolky. Vše zalijeme 1/2 hrnkem masového vývaru. Troubu předehřejeme na 185 °C, rolky vložíme překryté do trouby a pečeme
cca 55–60 minut. Hotové rolky podáváme se zeleninovým pyré,
posypané nasekanou fetou a koriandrem nebo petrželkou.

Mrkvový beránek
Ingredience: 300 g špaldové mouky, 4 střední mrkve nastrouhané najemno, 1/2 kelímku kyšky, 2 vejce, 3 lžíce kokosového oleje, 3 lžíce medu, 1 kypřicí prášek do pečiva bez fosfátů
nasekané mandle nebo vlašské ořechy, sušené brusinky, špetka
soli, šáva z 1/2 citronu
Postup: Vyšleháme vajíčka, kokosový olej a med. Přidáme kyšku
a znovu vyšleháme. Přidáme nastrouhanou mrkev, sůl, citronovou
š ávu, mouku smíchanou s práškem do pečiva a promícháme.
Nakonec přidáme mandle nebo ořechy a sušené brusinky. Formu
na beránka vymažeme kokosovým olejem a vysypeme špaldovou
moukou, nalijeme těsto a pečeme na 180 °C 40 minut až 1 hodinu.

Velikonoční Satisfaction
Ingredience: 50 ml Captain Morgan Original Spiced, 40 ml
ananasového džusu, 20 ml cukrového sirupu, 20 ml limetkové
šávy, maliny, lístky čerstvé máty
Postup: Všechny ingredience dáme do šejkru a společně dobře
rozmixujeme. Vysokou sklenici nebo korbel naplníme ledem
a pak pomalu vlijeme nápoj.
Připravila Marcela Burdová

Oddělení pro dospělé čtenáře
Yaron Gil – Jeruzalém, stře(d)t světa – o málokteré místo
na světě se bojovalo tolik jako o Jeruzalém; kniha obsahuje několik tematických vycházek, řadu mapek a bohaté rejstříky
Robertsová Nora – Aféry privilegovaných – kniha obsahuje dva samostatné příběhy – Skandál v knížectví; Dokonalé
představení
Karásková Kateřina, Bird Simon – Kde ženy vládnou –
cestopis; autorka vystudovala práva, ale vždy ji lákaly dálky,
a proto už 12 let cestuje; spoluautor pochází z jihozápadní
Anglie, vystudoval výtvarné umění a věnuje se kreativním projektům na různých místech světa
Mayesová Frances – Rok ve světě – zápisky vášnivé
cestovatelky – cestopis; touha cestovat je jako magnet…
Keleová - Vasilková Táňa – Okénko do snů – hlavní
hrdinka, sedmadvacetiletá Hana, často sedává ve svém pokoji
s oknem do zahrady a sní o tom, že její život bude úplně jiný
než ten maminčin a babiččin…
Smith Wilbur, Cain Tom – Predátor – za smrt manželky
Hectora Crosse jsou zodpovědní dva muži: jeden z nich je mrtvý a druhý je psychopat, který čeká v cele smrti na popravu…
Bryson Bill – Nová cesta po malém ostrově – Znovuobjevení Velké Británie – před dvaceti lety se autor vydal na
putování po Británii a vznikla z toho kniha Zápisky z malého
ostrova (k vypůjčení v knihovně) a nyní vyrazil na cestu novou,
aby zjistil, co se po tolika letech změnilo…
Jebavý Radim, Novotný David – Kolo, sny a dobrodružství směrem na východ – cykloakce 2005 – 2016 –
Výzva i pro Dominátora – cestopis; země a kolo jsou sny,
a země a sny jsou dobrodružství
Vondruška Vlastimil – Dobronínské morytáty – Letopisy královské koruny – na počátku Adventu přijíždí Jiří
Adam z Dobronína s pomocníky bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou na svůj statek na Vysočině, kde hodlá během
Vánoc odpočívat, ale ihned po příjezdu ho vyhledá stařena
a prosí o pomoc, protože se jí ztratil vnuk…
Beran Ladislav – Hříšní lidé města Písku – edice Původní
česká detektivka; jednotlivé příběhy uvádějí do každodenní
práce písecké pátračky
Pittnerová V., Javořická V. – Smíření – prosté a bezprostřední příběhy zobrazující š astné a spokojené chvíle lidského
života
Minier Bernard – Zkurvenej příběh – děj napínavého románu se odehrává na sever od Seattlu, kde se táhne řetězec jen
trajektem přístupných ostrovů, tři sta šedesát dní v roce obklopených mlhou; na počátku je strach…
Keleová - Vasilková Táňa – Rozbité štěstí – příběh manželů Terky a Andreje… krize v manželství nastane, když
Andrej zkrátí daně a dostane se do vězení
Henryková Jitka – Klec – čtyřicáté výročí maturity… groteskní situace, šibeniční humor
Liu Natália – Sejdeme se na svatbě – skutečný příběh Slovenky, která se provdala za Inda
Brown Sandra – Skryté zlo – Emory, dětská lékařka a maratonská běžkyně, zmizí na horské stezce v Severní Karolíně
a hlavním podezřelým se stává její manžel…
Valpy Fiona – Navždy po francouzsku – pět svateb, dokonalé místo a jeden průšvih…
Davouze Marta – Dům v Bretani – humorná knížka zachycuje barvité příběhy autorky poté, co začala žít ve Francii
Davouze Marta – Lo v Bretani – volné pokračování Domu
v Bretani; bývalá manželka Vladimíra Železného vydává další
knihu ze svého nového bretaňského domova; její historky jsou
opět zábavné, mísí se v nich laskavý humor se sarkastickými
postřehy…
Připravila Kateřina Štěrbová
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Odbor kultury
mìsta Bøeznice
zve na

Odbor kultury města Březnice zve na

film a přednášku o Africe
s panem

Pavlem Justichem

středa 3. dubna 2019 od 18 hodin
v Kulturním domě Březnice

MÁJOVÝ
KONCERT

V ORIGINAL
1. kvìtna

2019
od 14 hodin

pøed Kulturním domem
v Bøeznici

V pøípadì nepøíznivého
poèasí se koncert pøesune
do kulturního domu.
Obèerstvení zajištìno.

Město Březnice společně
s SDH Březnice zvou na

Stráž
30. 4. 2019
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zve na

„Vítání jara
a Velikonoc“
sobota 13. dubna 2019
od 13 hodin v prostorách
bývalé jezuitské koleje v Březnici
• tržiště s řemeslnými výrobky a dobrotami
• ukázky pletení pomlázek a výrobků z proutí
• doprovodné texty k postní a velikonoční době
• otevřeno Infocentrum a kavárna
• velikonoční dílna pro děti

14.00 hodin – „O PEJSKOVI A KOČIČCE“
v podání Ochotnického souboru COPÁNEK z Písku
Nové zpracování známých pohádek na motivy knihy
Josefa Čapka. Veselé povídání o tom, co se všechno stalo,
když pejsek s kočičkou spolu hospodařili.

15.00 hodin – „POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ“
velikonoční pásmo básniček, koled a říkadel
dramatického kroužku ZŠ
Vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Odbor kultury města Březnice zve

ČTVRTEK 4. dubna 2019
od 16 hodin
prostory bývalé jezuitské koleje
vstupné 40 Kč

HUDEBNÍ FESTIVAL
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 26. 4. 2019 od 16 hodin
v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
vlnu, nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Padesátý první ročník festivalu přiváží
do Březnice dva koncerty.

4. 5. 2019 - DUO CANTIQUE
kytarové duo vystupující ve složení
Anna Hronová a Jan Hron
Reprezentační sál MěÚ v 19 hodin

25. 5. 2019 - PRAGUE CELLO QUARTET
unikátní český soubor čtyř violoncellistů,
kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen
ze známých skladeb klasických mistrů,
ale také z populárních filmových melodií, jazzových,
popových či rockových hitů
Nádvoří bývalé jezuitské koleje v 19 hodin
Předprodej vstupenek prostřednictvím
webových stránek festivalu www.hfad.cz
a portálu www.ticketportal.cz
Část vstupenek je určena k přímému prodeji před
koncertem v místě konání.
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz
DUBEN 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 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 8.00 – 9.00 Posilovací svičení problémových partií
s Kristýnou Caiskovou
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

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

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
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hodin
út, čt, pá 8.00 – 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.

Možnost nákupu zrnkové kávy
otevírací doba říjen – duben
po, st
9.00 – 11.30 12.30 – 15.30 hodin
út, čt, pá 9.00 – 11.30 12.00 – 15.30 hodin
sobota, neděle zavřeno

otevřeno
v sobotu 13. dubna

13.00 – 18.00 hodin

v době Velikonoc
so, ne
po

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

12.30 – 16.00 hodin
12.30 – 15.00 hodin

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
pátek 5. 4. od 16.00 do 18.00 Sypání pískových mandal
úterý 9. 4. od 9.00 Vynášení Morany
úterý 9. 4. od 9.30 Velikonoční tvoření
čtvrtek 11. 4. od 10.00 Setkání s Justem
sobota 13. 4. od 14.00 Velikonoční jarmark v Konventu
sobota 27. 4. od 10.00 Podbrdský trh Březnice
pátek 3. 5. od 16.30 Kanimůra na stráži
P ř i p r a v u j e m e : Férová snídaně 11. 5.

Město Březnice – odbor kultury p o ř á d á

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola GREGORIADES Plzeň
Začínáme v sobotu 21. září 2019
ve 14 hodin.

POSILOVACÍ CVIČENÍ
posilování probémových partií | pánevní dno
rozestup břišních svalů | posilování core
individuální přístup | s Kristýnou Caiskovou
cena 80 Kč / hodina
každá středa od 8.00 – 9.00 hodin

začínáme od 10. 4. 2019 v RC Pampeliška
Březnice

Lektoři:

Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades
cena kurzu je 1 200 Kč
platba pouze v hotovosti v Infocentru od 1. 8. 2019
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Dne 20. 2. se tři naše žákyně zúčastnily okresního
kola zeměpisné olympiády. Olympiáda se skládala ze tří
částí – práce s atlasem, z testu geografických znalostí
bez atlasu a z praktické části, ve které se počítaly různé
příklady se zeměpisnou tematikou. Naši školu opět skvěle reprezentovala Jindřiška Zíková, která postoupila
ze třetího místa do krajského kola. K tomuto velkému
úspěchu jí blahopřejeme. Školu dále reprezentovala
Zdeňka Zíková a Adina Kazdová.
Všem olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen)
zeměpisných úspěchů.
Za vyučující zeměpisu Martin Zárybnický

Vybíjená II. kategorie - hoši
19. 2. 2019 se konala vybíjená chlapců II. kat. Celkem
byly čtyři skupiny. Utkání základní skupiny jsme sehráli na ZŠ Bratří Čapků. Pro kluky to byla hračka a oba
zápasy s přehledem vyhráli. Vítězové základních skupin
mezi sebou sehráli vzájemné zápasy na ZŠ Pod Svatou
Horou. Byly to školy Rožmitál, Školní, 1. Dobříš a my.
Všechna družstva byla vyrovnaná, a tak to byly neskutečné nervy. Kluci se každou hrou zlepšovali a také museli měnit taktiku. Hráli opravdu skvěle a díky perfektní spolupráci, a hlavně šikovnosti vyhráli všechny zápasy. Bez jediné prohry se stali vítězi na okrese a vybojovali si postup do krajského kola. Proto jim budeme přát
hodně štěstí a pevné nervy.
Za vyučující TV Petra Šoffrová

Basketbal chlapců
Dne 6. 3. 2019 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců III. kategorie. Naši kluci se postupně utkali s týmy ze ZŠ
Rožmitál, ZŠ Milín, ZŠ Školní a ZŠ Bratří Čapků. Před
zahájením zápasů bylo jasné, že z této pětičlenné skupiny budou postupovat dva nejlepší týmy. Se svými soupeři jsme dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli. Obsadili
jsme sice třetí nepostupovou příčku, ale oproti loňsku
jsme si o dvě místa polepšili. Střelecky se prosadila většina našich hráčů, nejvíce bodů zaznamenal F. Dušek,
V. Koňas a V. Kluk. Školu reprezentovali tito žáci:
F. Csicsö, F. Dušek, V. Kluk, V. Koňas, F. Máša,
M. Mašek, V. Trčka, M. Vitík, J. Vrátný a M. Žáček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

BAJKA – Lev a myš
Byl jednou jeden lev, který byl na sebe tuze pyšný, ale
ostatní ho nezajímali. Jednou si kráčel po krajině a chytil se do pytlácké pasti. Ťapkala kolem něho malá myška a lev jí povídá: „Myško, pomůžeš mi prosím?“ Myška
se ho ptá: „Co se ti stalo?“ „Kráčel jsem si a najednou
jsem se chytil do pytlácké pasti. Visím tu a potřebuji
pomoc!“ A myška povídá: „Dostanu za to něco?“ Lev
říká: „Ano, ale nejprve mě dostaň dolů!“ Tak myška přehryzala provazy a lev byl volný. Myška se ptá: „A co ta
odměna?“ Jak to lev zaslechl, neváhal a myšku sežral!
Napsal Daniel Košta

Dětské umělecké léto 2019
I v letošním roce se uskuteční pod záštitou SRPŠ při
ZŠ Březnice Dětské umělecké léto ve Flecken Zechlinu
(termín 22. – 28. června 2019), kterého se zúčastní
15 dětí z pátého až sedmého ročníku. Na projektu dlouhodobě spolupracujeme s německým partnerským spolkem Partnerschaftsverein Internationale Beziehungen
der Stadt Lindow e.V.
Jedná se o týdenní pobyt v partnerském zařízení DGB
Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin (severně od Berlína) s programem formou uměleckých workshopů. V minulém roce byl nabízen taneční, divadelní, cirkusový
workshop, sochařství, tvorba mandal a pantomima. Pro
účastníky je zajištěno celodenní stravování a pitný režim, ubytování je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Během pobytu se účastníci seznámí s německými vrstevníky a německou kulturou, poznají krásné místo
v německé jezerní oblasti, mají možnost využít sportoviště v objektu letního kempu, je zde možnost koupání
v jezeře s průzračnou vodou, jízda na voru za dozoru
plavčíka atp. Čekají nás i procházky do nedalekého městečka, kde je možnost nákupu v místním supermarketu.
Dorozumívacím jazykem je angličtina a němčina, skupinu doprovodí vyučující jazyků. Workshopy jsou vedeny odborníky z uměleckého světa a o volnočasové aktivity se starají zkušení pracovníci s mládeží.
Pobyt je finančně podpořen městem Březnice, Českoněmeckým fondem budoucnosti a JBS Flecken Zechlin.
Nově připravujeme:
V letošním roce připravujeme pro naše žáky a žákyně
ještě jeden týdenní pobyt v Německu. Jedná se o novou
spolupráci se spolkem THW-Jugend Bayern e.V. Zatím
dojednáváme všechny podmínky spolupráce a realizace
projektového týdne. Během března jsme podali jako škola žádost na Česko-německý fond budoucnosti o finanční podporu.
A o co se vlastně jedná? Jde o zážitkový týden v bavorských Alpách u jezera Spitzingsee v termínu 25. –
30. srpna 2019. Motto této trinacionální akce je: „Žijeme společně, zažíváme vzájemnost“. Březnickou základní školu bude reprezentovat skupina 7-10 dětí ve věku
13+ se dvěma doprovodnými osobami. Zájemci o účast
se mohou hlásit u paní učitelky Břendové. Na místě pak
proběhne setkání se stejně početnou skupinou z Německa a z Itálie.
Účastníci budou během pobytu společně tvořit, hrát
hry, pracovat na společných úkolech. Cílem je vytvořit
jeden tým a odbourávat předsudky. Projekt se zaměřuje
na rozvoj osobních, sociálních a interkulturních kompetencí jednotlivých účastníků. Důležitým prvkem je vzájemná komunikace mezi mladými lidmi ze všech zapojených zemí.
Komunikace bude probíhat v angličtině a němčině.
V případě potřeby bude k dispozici jazykově kompetentní doprovod.
Mgr. Iva Břendová
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EXKURZE DO NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
Dne 19. 2. navštívily všechny ročníky oboru agropodnikání z VOŠ a SOŠ Březnice Národní zemědělské muzeum v Praze. Zde jsme si prošli expozice jako Jede traktor, Zemědělství, Rybářství, Gastronomie, Voda v krajině, Myslivost a lesnictví, expozice Život a Malá farma.
Výstavy doplňovaly interaktivní pomůcky. V každé prohlížené expozici na nás čekalo nějaké překvapení, například v expozici Života jsme mohli vidět Prahu jako na
dlani. Ve výstavním sále jsme si mimo jiné mohli prohlédnout vzdušný chléb, který představovala vitrína
vyplněná vzduchem. První věcí, kterou jsme spatřili
v expozici Zemědělství, byl býk v životní velikosti, který
na nás shlížel shůry. V sekci Rybářství měli živé ryby
a ve výstavním sále s myslivostí jsme si mohli vyzkoušet náš sluch tím, že jsme rozeznávali zvuky zvířat
v lese. V expozici Jede traktor jsme si mohli prohlédnout

spoustu starých strojů
a malí návštěvníci se
mohli vyřádit při řízení plastových traktůrků. U zahrady z první
republiky jsme si
mimo jiné mohli prohlédnout živé králíky,
slepice, holuby a kozu.
Všechny nás velmi
mile překvapilo, co
všechno se v zemědělském muzeu dá vidět
i vyzkoušet. Ve vyhrazeném čase jsme ani
všechno nestihli. Rádi se sem někdy vrátíme.
žáci oboru agropodnikání

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V PRAXI
Agropodnikatelé VOŠ a SOŠ Březnice se učí i o ekologickém zemědělství.
Proto 5. 3. 2019 navštívili farmu v Čížkově, na které se chovají ovce, kozy,
krávy, koně a čínská prasata. Ovce zde chovají v ekologickém i konvenčním
chovu. Stádo se používá k ekologickému spásání travních porostů v chráněných krajinných oblastech. Majitel farmy, pan Velík, se svým stádem ovcí prochází oblasti Českého krasu, Brd a Jinců. Manželé Velíkovi provádí ve svém
chovu ruční dojení. Na farmě se zpracovává ovčí a kravské mléko ve vlastní
sýrárně. Sýry jsou určeny k přímému prodeji zájemcům. Exkurze byla zajímavá a velmi poučná a umožnila nám pohled na soukromé ekologické zemědělství.
žáci 4.BS oboru agropodnikání

DISKOTÉKA NA INTRU
Ve středu 6. 3. 2019 se na intru VOŠ a SOŠ Březnice konala maškarní diskotéka. V 19 hodin se ve školní jídelně
sešli mimové, mušketýři, indiánka anebo třeba čarodějnice. Po vyhlášení nejlepších masek a předání odměn nás
čekala volná zábava. Všichni tancovali, zpívali a bavili se. Díky hojné účasti trvala diskotéka skoro do devíti hodin
a my si ji mohli pořádně užít. Děkujeme tímto našim paním vychovatelkám za takové akce, které pro nás vymýšlejí
a pořádají.
Natalie Šedivá 2.BV

ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE!
Před letními prázdninami nám paní učitelka zadala
úkol, který jsme měli splnit při letní odborné prázdninové praxi. Měli jsme natočit video z živočišné nebo rostlinné výroby v zemědělských družstvech, kde jsme každý svoji prázdninovou praxi plnili.
Já jsem byla na praxi v ZD Krásná Hora a v ZD Pňovice. Tady jsem, po dohodě se zootechniky, natočila to,
co jsem potřebovala. Doma jsem pak vše mnohokrát prohlédla, poskládala a nakonec vložila text. Musela jsem
se přitom na počítači naučit i nové věci, které jsem do té
doby nepotřebovala.
Po prázdninách jsem video ve škole odevzdala. Paní
učitelka zaslala všechna naše díla (moje i mých spolužáků oboru agropodnikání) do soutěže Zemědělského svazu ČR do projektu „Zemědělství žije!“.
V prosinci, když jsem byla nemocná a na letní filmování jsem už zapomněla, se mi v e-mailu objevila zpráva,
že jsem v soutěži videí „Moderní technologie a pohoda
zvířat“ vyhrála. Nemohla jsem tomu uvěřit. Za chvíli mi
volala paní učitelka, že dostala do školy také informaci

o mém vítězství. To jsem ani ve snu nečekala, že já, žákyně ze Střední odborné školy v Březnici, bych mohla
vyhrát v celostátní soutěži.
16. ledna 2019 jsem se zúčastnila předávání cen v Praze, v knihovně Antonína Švehly na vernisáži výstavy
„Na poli“. Byl to velice pěkný zážitek.
Kristýna Drábková
4.BS obor agropodnikání
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Mňága a E!E
na dubnových Kačerech
Festival Kačeři přichází v dubnu s tradičním koncertním
vydáním. V pátek 26. dubna se představí v kulturním
domě v Březnici dvě vskutku legendární kapely. Těšte
se na notoricky známé písničky i pořádný nářez.
Po pěti letech pořadatelé vsadili na všem dobře známou
kapelu Mňága a Žorp. Kdo by neznal hity jako Nejlíp
jim bylo, I cesta může být cíl, Písnička pro tebe a desítky dalších. Tato moravská patra kolem frontmana Petra
Fialy koncertuje již po třicet let a rozhodně jí elán nechybí. Druhou kapelou, zároveň velkým esem, je příbramská punková legenda legend E!E. Eečka se představí v Březnici poprvé pod střechou, a kdo zná jejich koncerty, tak ví, že bude horko. Eečka jsou na Kačerech
jako doma a už se na své fanoušky pořádně těší. Afterparty do ranních hodin odehraje DJ Robo.
Vstupenky pořídíte v předprodeji za výhodnou cenu
290 Kč. Vstupenky zakoupíte na těchto místech: Březnice
– papírnictví Nuslová, Příbram – Cowárna nebo pivnice
Na chmelnici, Rožmitál – infocentrum, Milín – knihovna. Předprodej běží i přes www.goout.cz. Na místě
budou stát vstupenky 320 Kč. Veškeré informace naleznete na webu www.kaceri-festival.cz nebo na sociálních
sítích festivalu.
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MĚSTO BŘEZNICE - ODBOR KULTURY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘEZNICE
Vás srdečně zvou na

KONCERT

účinkuje:

Žákovský orchestr ZUS Březnice
řídí:

Tomáš Bláha

pondělí 8. dubna 2019
kulturní dům Březnice
začátek v 18.00 hodin
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ŽIVÁ KULTURA – ZÁMEK BŘEZNICE
Kulturní a společenské akce pro rok 2019:
6. dubna 2019 od 19.00

22. září 2019 od 17.00

Večer hudby a poezie

Barokní trio – koncert barokních
skladeb židovských autorů

koncert BHV
Petra Špalková – umělecký přednes, Josef Moravec –
tenor, Vítězslav Podrazil – klavír
hudební sál zámku Březnice

27. dubna 2019 od 19.00

Tóny sladké Francie – Lyra da Camera –
koncert
koncert BHV
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán,
Kateřina Chudobová – flétny, Bledar Zajmi – violoncello
hudební sál zámku Březnice

15. května 2019 od 19.00

koncert BHV
Kristýna Hodinová - barokní housle, Lucie Dušková barokní flétny, Filip Dvořák - cembalo
synagoga Březnice

28. září 2019 od 19.00

Bennewitzovo kvarteto – koncert
koncert BHV
Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán Ježek – 2. housle,
Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
hudební sál zámku Březnice

5. října 2019 od 19.00

Koncert v rámci Festivalu J. J. Ryby

Sylvie Krobová a Unique kvartet –
koncert

Škampovo kvarteto, Jaroslav Pelikán – flétna,
Eliška Hejhalová – flétna

hudební sál zámku Březnice

hudební sál zámku Březnice

26. října 2019 od 19.00

2. června 2019 od 17.00

Renesanční hudba shakespearovské
Anglie – koncert

Koncert židovské hudby –
Václav Eichler s doprovodem
– Spolková republika Německo
koncert BHV
synagoga Březnice

14. června 2019 od 20.00

Koncert BIG BAND Příbram
nádvoří zámku
24. června 2019 od 21.00

Jak jsem vyhrál válku – Divadlo Příbram
nádvoří zámku

19. července 2019 od 20.00

Koncert – All Hallows
Catholic Choir – orchestr
a sbor Velká Británie –
Prague Concert Co s.r.o.
nádvoří zámku

31. srpna 2019 od 20.00
a od 22.00

Hradozámecká noc –
divadlo
Geisslers
Hofcomoedianten
nádvoří zámku

koncert BHV
hudební sál zámku Březnice

7. prosince 2019 od 19.00
Adventní koncert – Chtíc, aby spal
koncert BHV
Edita Adlerová – mezzosopran, Věra Müllerová – klavír,
Tomáš Benedikt Sršeň - akordeon
hudební sál zámku Březnice

14. prosince 2019 od 10.00 do 15.00

Advent na zámku
oživené prohlídky zámku zaměřené na dobu adventní
a vánoční

4/2019
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V KVĚTNU BLEŠÁK U ŘEKY
A V ČERVNU BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ
Sezóna na starém kluzišti pomalu začíná, a tak bychom
vás rádi informovali o dvou nových akcích, které se letos na tomto plácku a v jeho okolí uskuteční.
BLEŠÁK nabídne možnost prodat a koupit obnošené
hadříky, staré věci z půd či sklepů, které mají svůj příběh a duši. Dále můžete prodávat a kupovat drobné dekorativní předměty do bytu, knížky, vinyly, plakáty,
placky, hudebniny, hry a hračky, batohy, tašky, kabelky
nebo třeba šperky či ozdoby těla a další všemožné věci.
Co na blešák nepatří, se dozvíte na plakátu nebo rádi
poskytneme konzultaci na uvedených telefonech či
e-mailu. Prodávat může každý, ale je nutné se předem
registrovat.
Hlavní myšlenkou našeho Blešáku je setkávání a společně strávené příjemné odpoledne, takže nebudou chybět
dílničky a hry pro děti, něco na zub, zajímavá hudba…
zkrátka to bude pohodová sobota u řeky.
Věříme, že se přihlásí dostatek prodejců, aby bylo co
nakupovat a že přijde dostatek návštěvníků, aby bylo
komu prodávat… Proto neodkládejte přihlašování na
poslední chvíli a volejte či pište již nyní!!
Více informací k Blešáku: Dáša Nesvedová – tel.
606 115 251 nebo Petra Benjáková tel. 725 912 006 nebo
e-mail: blesakureky@gmail.com

BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ se letos bude konat
poprvé a nahradí v minulosti pořádanou NECKIÁDU.
Jedná se o gastronomický souboj amatérských týmů
ve vaření gulášů před zraky diváků. Každý si může sestavit svůj tým a pak přímo na starém kluzišti uvařit
vlastní guláš. Diváci tak ochutnají různé druhy tohoto
oblíbeného jídla a mohou se zapojit do hlasování o ten
nejlepší výtvor. Guláše ohodnotí i odborná porota.
Vstupné do areálu nevybíráme, ale kdo bude chtít ochutnávat, musí si zakoupit „degustační lístky“ (30 Kč/ks)
v libovolném množství a bude tak moci posoudit kuchařský um jednotlivých týmů.
Předve te své kulinářské schopnosti veřejnosti a přihlašujte se již nyní na e-mail: rockfestbreznice@seznam.cz
nebo na tel. 606 115 251 (Dáša Nesvedová), kde vám
zároveň sdělíme bližší informace.
Máme připraven i bohatý doprovodný program (divadlo,
hudba, pivní soutěže, dílny pro děti, ohňová show).
Sledujte náš facebook, webové stránky a příští Březnické noviny, kde přineseme podrobnější údaje k celé akci.
Činnost spolku Kulturní Gang Březnice je spolufinancována z rozpočtu města Březnice a také z příspěvku
Nadačního fondu Březnice.
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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.

Mezi obyvateli Březnice najdeme přes 30 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci
Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních
příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla
vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Březnice pochází 7 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 30. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně
pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek

pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři“, vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, přístup do svého Andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodinám.

Příbramské centrum pomáhá s integrací cizinců na Příbramsku
i v okrese Beroun
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ MV) otevřela od roku 2009 postupně deset Center na podporu
integrace cizinců (CPIC), naposledy vloni ve Středočeském kraji s pracovišti ve městech Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov a Příbram. Zároveň v rámci Ústeckého, Královéhradeckého, Jihomoravského kraje a v rámci Hlavního města Prahy působí obdobná integrační Centra, která provozují jiné organizace.
Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní sí
v rámci celé republiky, která zajišuje realizaci integrační
politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou
z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území
ČR. Jejich provoz je v současné době financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).
Cílové skupině Center jsou poskytovány následující služby: sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy nebo možnost využití internetového pracoviště a knihovny. Široké veřejnosti
se pracovníci Center věnují prostřednictvím vzdělávacích
akcí, případně prostřednictvím společenských, sportovních a kulturních akcí, seznamují s cizineckou problematikou. Uvedené služby jsou dostupné nejen v krajském
městě, ale v případě identifikovaného zájmu ze strany cílové skupiny také v dalších místech jednotlivých krajů.
Důležitým úkolem každého CPIC je rovněž zajistit vytvoření a činnost regionálních poradních platforem, které
koordinují výměnu informací mezi hlavními aktéry na
úrovni kraje a řeší zde aktuální problémy týkající se cizinecké problematiky. V každém kraji CPIC spolupracuje

zejména s krajskými a obecními úřady, cizineckou policií,
státní a městskou policií, úřady práce, finančními úřady,
živnostenskými úřady a dalšími subjekty. Cílem těchto
pravidelných platforem je zajistit lepší výměnu informací
a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na
aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.
V souvislosti s aktuální situací na trhu práce a trvajícím
nárůstem zaměstnávání cizinců patří mezi velké úkoly
Centra také komunikace a spolupráce se zaměstnavateli
a koordinace této situace s dalšími institucemi. Cílem
těchto opatření je prevence negativních jevů, přinášejících
napětí mezi cizinci a většinovou společností, které přináší
nezvládnutá integrace.
Ing. Šárka Malchárková
Centrum na podporu integrace cizinců Příbram
Infobox:
Příbramské cizinecké centrum v kostce
Cílová skupina: státní příslušník mimo EU s oprávněním
pobytu v ČR
Otevírací hodiny: Po: 12.00 – 19.00; St: 12.00 – 19.00;
Čt: 8.00 – 15.00, Pá: 8.00 – 12.00
Adresa: Příbram II, Střelecká 26
Kontakt: icpribram@suz.cz, 770 193 109
Web: integracnicentra.cz
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VELIKONOCE 2019
Velikonoční slavnost obrací myšlenky
všech lidí dobré vůle směrem k prázdnému
hrobu Ježíše Krista.
Jsme plni radosti z největšího zázraku v dějinách lidstva, ale také - a to především z toho, že cosi podstatného z tohoto zázraku nosíme v sobě a že cosi podstatného nás čeká na konci času. Tím prvním je život Boží,
obnovený utrpením a smrtí Ježíše Krista a daný nám ve
Křtu svatém. To druhé je vzkříšení těla a život věčný.
Ale řekněte sami: „Je možné tyto události nějak strávit během velikonoční vigilie a v den Hodu Božího Velikonočního?“ V den Svatého Třídenní a na Hod Boží Velikonoční jsou naše chrámy naplněny "na doraz" - na
Velikonoční pondělí už toho bývá mnohem méně. A je to
veliká škoda. Kristus Zmrtvýchvstalý se totiž nikam
neschoval, aby někde pěkně pod střechou, stranou od
lidí, počkal na vstup do Nebeské Slávy svého Otce, ale
jde mezi lidi, vrátí se k Apoštolům, aby dokonal svoje
viditelné dílo. A to je předmětem velikonoční radosti
dalších dní. Z toho žije Církev už přes 2000 tisíce let.
Dnes si můžeme všimnout, jak se změnila situace
v životě odsouzeného, který neměl podoby ani krásy,
kterého se Hospodinu zalíbilo zdrtit utrpením - a v životě těch, kteří Mu až do poslední chvíle kalvárského utrpení dávali jasně najevo svou moc. Dnes oslavený
odsouzenec volá "nebojte se", zatímco bezmocní se
uchylují k úskoku s penězi. Dnešní člověk by řekl: ‚Chovají se tržně, jenomže co z toho, když tímto svým chováním způsobili jakési zablokování událostí v myslích
mnohých lidí?‘ Evangelista tvrdí, že přesvědčení o tom,
že tělo Ježíše Krista bylo ukradeno, trvá dodnes.
My si dnes s Boží pomocí chceme uvědomit, jak velikým dobrodiním je cesta našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista vstříc člověkovi, Jeho připravenost setkávat se
s ním, otevírat mu své srdce. Vždy tolik záležitostí

„Proč hledáte Živého mezi mrtvými?
Není tady, byl vzkříšen“
(Lk. 24,5-6)

Až přijde Beránek Kristus a pozve
nás na svatbu, tehdy bude konec.
Až bude Bůh přebývat mezi námi
a až nám setře každou slzu z očí:
nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest
už nebude, protože co dříve bylo, pominulo. (Zj 21,4)
A Ježíš vstává z hrobu, aby naplnil to, co o Něm
bylo psáno.
Dává nám růst v poznání, že máme hledat svůj cíl
v Něm, v Tom, který nás vzkřísí a dovede do Boží
slávy.
A zní ALELUJA o letošních Velikonocích i ve
Vašem srdci.
To Vám přeje s velikonočním pozdravem
P. Mariusz Klimczuk
Březnice, Velikonoce 2019

dnešního života člověk jaksi sám nemůže unést. Ovšem
setkat se s Kristem není záležitostí pouze jednorázovou,
setkání s Kristem by se mělo proměnit v jakýsi životní
stav. O toto budou jistě ochuzeni ti, kteří si najdou jaksi
stereotypně cestu do kostela jen na Boží Hod, či maximálně ještě předtím na Bílou Sobotu. Kristus svoje velikonoční "Nebojte se" volal 22. října 1978 ústy svého
tehdy nového náměstka sv. Jana Pavla II. z náměstí svatého Petra. Tentýž Kristus volá své "Nebojte se" i těm,
kteří mají možná strach, že budou-li si ke Kristu prošlapávat cestičku pravidelně, budou nazváni náboženskými
fanatiky. Jestliže srdeční tep není při své pravidelnosti
fanatický, jestliže dýchání není při své pravidelnosti fanatické, proč by člověk, prošlapávající si cestu ke Kristu
pravidelně, měl být fanatický? Anebo koupeme-li se pravidelně - nejsme fanatiky? Kolika penězi se dá vyvážit,
či za kolik peněz se dá koupit jistota nabytá Kristovým
"Nebojte se"?
Někdy se zdá, že k tomu tržnímu chování můžeme i my
sami mít blízko, tady ovšem je třeba vyjít z omylu. Životní jistoty, ty nejjistější, se totiž nedají získat za peníze. Co myslíte, když vydali velekněží strážím tolik peněz
za podlou lež, nabyli jistoty a klidu? Myslíte, že člověk
může nabýt jistoty a klidu vzhledem ke svému cíli, když
si nechá už za života vyrýt na pomníku jméno, datum
narození, případně vybrousit i svoji podobenku? Církev
ví, proč nás vede k pravidelnému setkávání s Kristem,
proč střeží pravidelný step duchovního života, proč
i v současnosti bude v tomto světě opakovat Kristovo
"Nebojte se". Jde o to, abychom se my, vykoupení, cítili
součástí této Církve, tohoto tajemného Těla Kristova
a abychom jistotu Krista Zmrtvýchvstalého vnášeli
do společnosti, ve které žijeme svými postoji, životním
příkladem, harmonií srdce a duše i zdravou křesanskou
odvahou.
P. Mariusz Klimczuk

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019
- Březnice
Den

Datum

Hodina

Květná neděle

14. 4. 2019

9.30

Zelený čtvrtek

15. 4. 2019

18.00

Velký pátek

19. 4. 2019

15.00

Bílá sobota

20. 4. 2019

19.00 Bp

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

21. 4. 2019

9.30 Bp

Velikonoční pondělí

22. 4. 2019

9.30

Neděle
Božího milosrdenství

28. 4. 2019

9.30

Bp – biskup Posád; P. Klimczuk

24

BŘEZNICKÉ NOVINY

Atraktivní rekvalifikace
pro občany Březnicka
Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá
obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání.
Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem
či maturitním vysvědčením.
Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpoledne od 14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky
je stanoven na 200 až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude věnována odbornému výcviku na dílně a menší část
budou tvořit konzultace v učebně s podílem samostudia. Cílem
je připravit studenty na závěrečné zkoušky totožné jako mají
absolventi denního studia. Po úspěšném absolvování obdrží
absolventi výuční list v oboru a osvědčení podle vyhlášky
č. 50/78 Sb. §5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních
škol. Počty absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe.
Ze strany zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním
enormní poptávka. Přitom se potřeba kvalifikovaných elektrikářů do budoucna bude dále zvyšovat, zejména s nastupujícím
rozvojem elektromobilů. Při opravách těchto vozidel budou
muset mít mechanici i elektrotechnické vzdělání, protože budou pracovat na elektrických zařízeních s nebezpečným napětím.
Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor
i v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem
v Českých Budějovicích a schválena Ministerstvem školství.
Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola
možnost doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou.
Bližší informace ke studiu najdete na www.soublatna.cz
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Obec Tochovice z v e n a

KONCERT

„Snaha tygrů
z klece ven“
Hraje

NÁSTROJ SNAHY a TYGROO
DJ TYGR STAROSTA

Beseda a představení knihy
„Dávat koním křídla“

pátek 12. 4. 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Tochovice

Sportovní klubovna OÚ Tochovice
27. dubna 2019 od 17 hodin
Rezervace míst a objednávka knihy na 318 682 760
Vstupné zdarma

vstupné 150 Kč

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2019
DATUM DEN "A" mužstvo
23. 3.
SO 15.00
Trhové Dušníky - Bř
24. 3.
NE
30. 3.

SO

31. 3.
6. 4.
7. 4.
13. 4.
14. 4.

NE
SO
NE
SO
NE

20. 4.

SO

21. 4.

NE

22. 4.
27. 4.
28. 4.
1. 5.
4. 5.
5. 5.

PO
SO
NE
ST
SO
NE

8. 5.

ST

11. 5.

SO

dorost

st. žáci

12.45
Bř - Kovohutě Podlesí
14.15
Jince - Bř

16.30
Bř - Spartak Pb B

ml. žáci
12.45
Bř - Spartak Pb

ČT 28.3. 17.00
Dobříš - Bř

10.15 Bř - Jesenice

10.30 Sedlčany B - Bř

10.30 Nová Ves - Bř

14.15 Bř - Sedlčany B
14.15 Bř - Kamýk n/Vlt.

17.00 Bř - Rosovice

10.00 Nová Ves - Bř
14.00 Bř - Milín

10.15
Bř - Pičín/Obecnice
12.30
Luhy - Bř
10.30
Běh Rožmitál - Březnice

st. přípravka

14.45
Bř - Dublovice
14.45
Petrovice - Bř

10.15
Dolní Hbity - Bř

ÚT 16.4. 17.00
Bř - Bohutín/Pod
14.00
Daleké Dušníky - Bř

10.00
Bř - Jesenice
ČT 18.4. 17.00
Bř - 1.FK Pb
volný los

17.00 Sedlčany C - Bř
14.45 Bř - Počepice
14.45 Počepice - Bř

17.00 Bř - Dublovice

okrsek hasiči ???

10.15
Kovohutě/Podlesí - Bř
13.00
Bř - Petrovice/Kr.Hora
10.15
Petrovice/Kr. Hora - Bř

15.30
Bř - Drahlín
14.45
Kovohutě Podlesí - Bř

10.00 Bř - Dobříš
10.00
Nový Knín - Bř
10.00
Bř - Nový Knín

PO 6.5. 17.00
Dobříš - Bř
15.00
Spartak Pb - Bř
10.00
Bř - Spartak Pb

12. 5.
NE 17.00 Bohutín - Bř
14.00 Spartak Pb - Bř
18. 5.
SO 17.00 Bř - Třebsko
10.15
14.45
ČT 16.5. 17.00
10.00
Pičín/Obecnice - Bř
Bř - Jince
Bř - Dobříš
Bř - Sedlčany B
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
19. 5.
NE
10.15
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Pičín/Obecnice - Bř
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
25. 5.
SO
10.15 Bř - Dolní Hbity
10.00 Sedlčany B - Bř
26. 5.
NE 17.00 Pičín - Bř
14.00 Kamýk n/Vlt. - Bř
10.00 Bř - Nová Ves
1. 6.
SO 17.00 Bř - Drahlín
14.45. Milín - Bř
2. 6.
NE Okresní kolo hasičů dospělí 10.15 Jesenice - Bř
14.45 Dublovice - Bř
13.30 Jesenice - Bř
8. 6.
SO 17.00 Kosova Hora - Bř
14.45 Bř - Dal. Dušniky volný los
9. 6.
NE
10.15 Bř - Kovoh./Polesí 14.45 Bř - Petrovice
15. 6.
SO 17.00
10.15
PO 10. 6. 17.00
ČT 13.6. 17.00
Bř - Kovohutě Podlesí B
Drahlín - Bř
Bohutín - Bř
1.FK Pb - Bř
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
požádáno o změnu
stadion uzavřen - filmaři
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Hasičské soutěže
V letošním roce Vás srdečně zveme na několik hasičských akcí, které se budou konat v našem městě!
Úvod zahájíme soutěží v požárním útoku 8. okrsku
Březnice - bližší info již v příštích BN. Následovat bude
okresní postupové kolo požárního sportu mužů a žen,
které se bude konat v neděli 2. června. Tato soutěž je
výjimečná tím, že se k nám vrací po 10 letech. Velkým
lákadlem bude nepochybně historicky první hostování
Brdské ligy v březnické FAIR ARÉNĚ u „Černého kříže“ v neděli 9. června. Zde budete mít možnost shlédnout 2. kolo požárních útoků! V neposlední řadě nesmíme opomenout naše již tradiční soutěže „O pohár starosty města Březnice“ a „Pohár města Březnice“, které se
budou konat v sobotu 15. června. Co nás čeká na závěr?
V září bude mít náš sbor 140. narozeniny, které oslavíme, jak se patří! Těšíme se na Vás!

JSDHO BŘEZNICE 2019
Dne 26. 2. byla jednotka povolána k výbuchu plynu v ul. Horní Valy v Březnici. Na
místě byly nahlášeny zraněné 2 osoby a jedna nezletilá osoba. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno zranění pouze nezletilé osoby, která utrpěla popáleniny II. stupně a byla letecky transportována do
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Dne 2. 3. proběhla simulace požáru budovy včetně záchrany osob ze zakouřeného prostoru. Jednotka zasahovala s CAS 24 LIAZ. Při zásahu byla využita dýchací
technika, 1x proud C a 1x vysokotlaké hašení. Simulace
proběhla úspěšně.
Dne 10. 3. v souvislosti s vydanou výstrahou ČHMÚ byl
předpoklad ze strany hasičů ohledně nárůstu počtu mimořádných událostí spojených hlavně s odstraňováním
popadaných stromů a větví. Nejvíce zásahů nebylo jen
v Plzeňském a Karlovarském kraji, postupně se přidal
kraj Středočeský. Na stanicích byly posádky hasičů
v plných počtech připraveny okamžitě vyjet. Jednotka
SDH Březnice odstraňovala padlé stromy v průběhu celé
noci.
Dne 11. 3. byla naše jednotka povolána do ul. Hlubyňská ke staticky narušenému komínu. Následkem silného větru hrozil jeho pád na procházející osoby.
Dne 13. 3. byla naše jednotka povolána k pádu stromu
přes komunikaci u "Černého kříže" v Březnici. Jednotka
strom odklidila a místo zajistila.

Předcházení požárovosti 2.
Rozdělávání ohně v přírodě
V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, táboří v přírodě apod.
Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli
dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě
se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit
životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické
škody.
Základní pravidla:
1. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě
zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdále-

no nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou
vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen
na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na
louce nebo na strništi.
2. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno
způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně
je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru
nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě
neměli rozdělávat vůbec.
3. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat.
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte
od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až
jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin.
4. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne
kontrole a může způsobit i vážné popáleniny, navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích
nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
5. Dělejte jen takový táborák, který dokážete
zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor,
aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání
dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
6. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré
umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
7. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště
důkladně uhasíte - a již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit
a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou
skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá
a oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
8. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená
zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a
nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé
uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít
vodou!
9. Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!
10. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné
předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici).
11. Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené
větvi!
12. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!
13. Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí
vlasů, řas a popálení.
(pokračování na str. 27)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
(dokončení ze str. 26)

První pomoc:
1. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, NEUTÍKEJTE! - tím jen podpoříte
hoření.
2. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!
3. Válejte se, dokud plameny neuhasnou! - válením se
zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
4. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to
být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení
hořícího oděvu.
5. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící
vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc!

Zájemci mohou přijít dne 3. 4. 2019 od 16.00 hod.
do hasičské zbrojnice v Březnici.
Kontakty: tel. 721 487 579
e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz
web: https://kmhbreznice.webnode.cz
Rajče net: https://kmhsdhbreznice.rajce.idnes.cz/

TÁBOR MARTINICE 2019
VIII. ročník hasičského tábora v Martinické hájence se
bude konat od 30. 6. 2019 do 6. 7. 2019 a jako každý rok
je jeho kapacita téměř naplněna, zbývá posledních pár
míst. Informace na tel. 721 487 579.

Nábor mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice vyhlašuje nábor nových členů ve věku 6
až 15 let.
Co nabízíme? Kamarádský kolektiv, ve kterém se naučíte nejen zacházet s hasičskou výzbrojí, ale i mnoho dalšího např. orientaci v mapě, vázání uzlů, jak poskytovat
první pomoc aj. S námi budete jezdit po soutěžích
v rámci celé ČR! Pořádáme letní tábory a také jednodenní výlety.

Svatopluk Koňas

NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Stejně jako v minulých letech, tak i v tom
letošním, se v TC Vitality Březnice z.s. vše
s předstihem připravuje na blížící se letní
tenisovou sezónu.
S prvním jarním sluníčkem přichází
u všech tenistů, rekreačních i závodních,
velká chu si znovu zahrát na "voňavé"
antuce. Již koncem dubna se rozběhnou
tradiční soutěže smíšených družstev, ve kterých budou klub a město Březnici reprezentovat hráči a hráčky všech věkových kategorií - minitenis, babytenis, mladší žactvo,
starší žactvo, dorost a dospělí.
Rostoucí zájem o hraní tenisu se projevuje také ve velikosti členské základny, která
momentálně dosahuje výše 219 členů,
z nichž je 117 dětí a mládežníků.
Vrcholem letní sezóny jsou letní prázdniny, během nichž bude kapacita našeho zařízení téměř 100% vytížena a proběhnou zde
různé sportovní a tenisové kempy a turnaje.
Také Tenisová škola Jiřího Veselého, která s klubem dlouhodobě spolupracuje,
a hledá nové talenty. Pro všechny nové zájemce o pravidelný kvalifikovaný
mládeže i dospělých, se koná v neděli 31. 3. 2019 od 16.00 do 18.00 hodin
DO TENISOVÉ ŠKOLY.
Závěrem bych chtěl všem našim členům popřát úspěšnou letní tenisovou sezónu
na dvorci, ale i v osobním životě.

neustále rozšiřuje svoji činnost
tenisový trénink, z řad dětí,
v naší tenisové hale NÁBOR
a hodně radosti a pohody nejen
Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
místopředseda a manažer klubu
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy tradiční již 29. jarní

Rybářské závody
v novém, atraktivním formátu

v sobotu 4. května 2019
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí + kat. 16 – 18 let.
Soutěží se o hodnotné finanční ceny se zvláštním vyhodnocením členů vlastní březnické MO.
Pro všechny účastníky (i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve 2 poločasech (rotace pozic), na 1 prut
s max. dvěma návazci, je možno použít krmítka.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.
Bodování: rozhoduje hmotnost ulovených ryb. Vezírek nutný!!! Startovné je jednotné 300 Kč.

POZOR – počet startovních míst je omezen na 75.
Rezervace možná na: viktor.rejzl@seznam.cz nebo na tel. 602 454 741.
Časový plán:
5.15 - 6.25 hod.
prezence, losování pozic
9.45 - 12.15 hod.
II. poločas 2,5 hod.
6.30 - 9.00 hod.
I. poločas 2,5 hod.
12.30 - 12.45 hod.
vyhlášení výsledků
9.00 - 9.45 hod.
přestávka
Petrův zdar!!!

MO ČRS Březnice
zve nejmladší členy i nečleny (6 až 15 let) v doprovodu rodičů na

Dětské rybářské závody
v neděli 5. května 2019
na rybníku HLUBOKÝ v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, ev. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost ohlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, výtěžek bude poukázán na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny,
ale i občerstvení a dobrá zábava. Na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Č a s o v ý p l á n : 7.15
8.00
9.30
10.00

-

7.55
9.30
10.00
11.30
11.40

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka, občerstvení
II. poločas
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu
Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 – 209 Kč/ks.

PRODEJ:

12. 4., 7. 5. a 5. 6. 2019

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hod.
VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365
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UZÁVĚRKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

květnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN
úterý 16. 4. 2019

■

KOUPÍM JAWA 350-638 nebo 639, s TP. Tel. 702 421 861.

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

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

MAJETEK - NOVĚ
Nebojte se o střechu nad hlavou,

pojistíme Váš byt, dům i garáž.
Vždy plníme v NOVÝCH CENÁCH.

Dodávka, MPV, 4x4

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

NABÍDKA PRÁCE:

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

PŘIJMU
spolehlivého řidiče
na dodávku!
Více info
na tel. 734 373 335
335.
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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BŘEZNICKÉ NOVINY

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

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

KULTURA

DUBEN 2019
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ZÁMEK Březnice

Dobrodružný rodinný fantasy film, USA,
2018, české znění
Klára chce jediné, a to je klíč – takový,
kterým otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky.
Režie: Lasse Hallström, Joe Johnston
Hrají: Mackenzie Foy, Keira Knightley,
Helen Mirren, Morgan Freeman, Ellie
Bamber a další

Kulturní program
DUBEN 2019
Zámek Březnice
otevřen So, Ne, v Po 22. 4. od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude
v měsíci dubnu otevřena o víkendech
od 11.00 do 17.00 hodin.

7. 4. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 40 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM

21. 4. neděle v 18.00 hodin

sobota 6. 4., hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod. koncert cyklu BHV

Komedie, ČR, 2019, české znění
Anna tráví se svým manželem každé léto
v chatové oblasti za Prahou. Jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu.
Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur,
elegantní šarmantní gentleman, který je,
jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku.
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová,
Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav
Šimůnek, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Jana Boušková a další

TOMAN

3. 4. středa v 18.00 hodin

KAREMBO
Dokumentární film, Česko, Belgie, Keňa,
2018, české znění
Civilizovaná Evropanka a chudá Keňanka
- každá žije na jiném konci světa. Nerozlučné přátelství nevidí rozdíly dvou žen.
Vstupné 50 Kč

Vstupné 55 Kč





Přístupno

98 minut



Přístupno

10. 4. Klubová středa v 18 hod.

WESTWOOD: PUNK,
ICON, ACTIVIST
Dokumentární životopisný film, Velká
Británie, 2018, české titulky
Od doby, kdy společně se svým bývalým
partnerem a manažerem skupiny Sex
Pistols - Malcolmem McLarenem - stála
u zrodu punkového hnutí, redefinuje
Vivienne Westwoodová už 40 let britskou
módu.
Režie: Lorna Tucker
Vstupné 50 Kč



83 minut



Přístupno od 12 let

14. 4. neděle v 18.00 hodin

GOLIÁŠ
Kriminální drama, Švédsko, 2018, české
titulky
Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází
dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení, aby si odpykal trest,
a od syna se očekává, že naváže na jeho
kriminální činnost.
Režie: Peter Grönlund
Hrají: Sebastian Ljungblad, Joakim
Sällquist, Davina Robinson, Cornelia
Andersson, Tuva Linghult a další
Vstupné 50 Kč



88 minut



Přístupno od 15 let

17. 4. středa v 18.00 hodin

LOUSKÁČEK
A ČTYŘI ŘÍŠE



100 minut



Přístupno

Historické drama, ČR, 2018, české znění
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší
zahraniční rozvědky.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer,
Marek Taclík, Roman Luknár, Lukáš
Latinák, Táňa Pauhofová a další
Vstupné 55 Kč



145 minut



Přístupno od 12 let

24. 4. středa v 18.00 hodin

KONCERT:

Večer hudby a poezie
P. Špalková – umělecký přednes, J. Moravec – tenor, V. Podrazil – klavír
sobota 27. 4., hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod. koncert cyklu BHV

Tóny sladké Francie
Lyra da Camera
J. Navrátilová – cembalo, J. Rosická –
soprán, K. Chudobová – flétny, B. Zajmi
– violoncello
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Lístky možno zakoupit v předprodeji na:
www.zamek-breznice.cz

ZÁHADA SILVER LAKE
Mysteriózní thriller, USA, 2018, české
titulky
Třiatřicetiletý Sam se po zmizení své
mysteriózní sousedky Sarah pouští do
pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Režie: David Robert Mitchell
Hrají: Andrew Garfield, Riley Keough,
Riki Lindhome, Jimmi Simpson, Summer Bishil a další
Vstupné 55 Kč



139 minut



Přístupno od 15 let

28. 4. neděle v 18.00 hodin

ŽENA NA VÁLEČNÉ
STEZCE
Akční komedie, Island, Francie, 2017,
české titulky
Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná
učitelka a sbormistryně, ale pod klidným
zevnějškem dříme víc, než se na první
pohled zdá.
Režie: Benedikt Erlingsson
Hrají: Halldóra Geirharosdóttir, Jóhann
Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada a další
Vstupné 50 Kč



101 minut



Přístupno od 15 let

Dětské dopolední představení:
3. 4. středa v 9.00 hodin
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA
Vstupné 10 Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 4. Karembo – dokumentární
film s besedou
KD  18.00 hodin
4. 4. Jak svůj dům změnit
v domov – přednáška
Kolej  16.00 hodin
8. 4. Koncert ZUŠ Březnice
KD  18.00 hodin
9. 4. Veřejné zasedání zastupitelstva – Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
12. 4. Dámská šatna – divadelní
představení BRDS
KD  19.30 hodin
13. 4. Vítání jara a Velikonoc
Kolej  13.00 hodin
16. 4. Jarní schůze MO STP
KD  14.30 hodin
26. 4. Kačeři
KD  19.00 hodin
27. 4. Podbrdský trh  Venkovní
areál restaurace Na statku –
10.00 – 14.00 hodin
28. 4. Koncert duchovní hudby
Kostel sv. Rocha  17.00 hodin
30. 4. Pálení čarodějnic
Stráž  18.00 hodin
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