BŘEZNICKÉ NOVINY
Noviny města Březnice

Z obsahu:
z města
z redakční pošty

www.breznice.cz

ročník XVII.

historie
RC Pampeliška ZUŠ ZŠ VOŠ a SOŠ
knihovna
kultura a společenské akce
region

ČERVEN 2019

volný čas
spolky
sport
inzerce

Tradiční pálení čarodějnic na Stráži – 30. dubna 2019

Májový koncert V ORIGINAL v kulturním domě – 1. května 2019

Foto František Slaník

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nadcházejícího léta, období prázdnin
a dovolených. Mnozí také začínají s přípravami bazénů
na letní sezónu. Právě napouštění a provoz bazénů
je třeba přizpůsobit stále přetrvávajícím srážkově podprůměrným rokům. Naše zdroje pitné vody jsou, i přes
nepříznivý srážkový deficit, ve velmi dobré kondici,
a kromě běžné údržby a čištění nepředpokládáme další
navyšování kapacity. Pro zdroje pitné vody Nouzov I
a Nouzov II budeme žádat o podporu z národních zdrojů
na regeneraci a případnou rekonstrukci přivaděče.
V uplynulém měsíci byla dokončena rekonstrukce
bývalého bytu v čp. 11, kde vzniklo pracoviště pro rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Podbrdsko. Program zastřešený Charitou Příbram je společný
pro Milínsko, Hvožansko, Rožmitálsko a Březnicko,
a je kromě poskytovaných sociálních služeb zaměřen
na pomoc rodinám s dětmi. Součástí poskytnuté dotace
na rekonstrukci kanceláře je také dotace na nákup nového automobilu pro potřeby naší pečovatelské služby.
V měsíci květnu se nám podařilo dokončit projekt
řešící bezbariérový přístup v rámci základní školy. Nově
instalovaný výtah byl pořízen z rozpočtu města. Plánovaná rekuperace školních tělocvičen a jídelny je ve stá-

diu vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace, kterým
je MŽP. V následujícím roce přibude výtah rovněž do budovy bývalé jezuitské koleje, kde v současné době budujeme výtahovou šachtu a rekonstruujeme přilehlé prostory.
Naplno také probíhají práce na bývalé mateřské škole
čp. 555, zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, zateplení střechy včetně nové krytiny. Zde rovněž
čerpáme dotaci z MŽP. Budova by měla od září sloužit
jako školící středisko, odpoledne pak jako Technická
akademie dětí a mládeže pro volnočasové aktivity našich
dětí.
Začátek prázdnin je také termín pro dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulice Horní Valy. Věřím, že zrekonstruované prostory v centru města, které nás stály trochu
nepohodlí a omezení, budou účelně sloužit všem obyvatelům. Na následující období připravujeme revitalizaci
lokality Lokšany a ulice V Koleji, kde je třeba začít
kompletně infrastrukturou, tedy vodou, kanalizací a veřejným osvětlením.
Přeji všem hezké prožití léta, dovolených, dětem pak
úspěšné zakončení školního roku a zasloužené prázdniny.
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
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice

ZASTUPITELSTVO
Soupis usnesení

Číslo jednání: 3
Datum: 9. 4. 2019

ZM3-2019/5 Dopravní automobil pro jednotku
požární ochrany

ZM3-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 3. 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 5. 3. 2019
a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

Zastupitelstvo města
schvaluje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (dopravní automobil včetně nákladního požárního přívěsu) a poskytnutout dotaci z programu „01424 – Dotace pro jednotky
SDH obcí” do plné výše z vlastních zdrojů.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/2 Program regenerace MPR a MPZ na
rok 2019 - přijetí finanční podpory

ZM3-2019/6 Úprava odběrných míst ČEZ ul. Nad
Vodárnou

Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) na rok 2019 ve výši 200.000 Kč.
schvaluje
rozdělení této částky na dvě akce, a to na rekonstrukci dvoukřídlých vrat u čp. 650 Lokšanský palác ve vlastnictví města
Březnice. Čerpaná částka z Programu regenerace MPR a MPZ
na tuto akci 62.000 Kč (49,6 %), podíl vlastníka v tomto případě města Březnice částka 63.000 Kč (50,4 %). Druhá akce rekonstrukce střechy (6. etapa) pivovaru HEROLD a.s. - z Programu regenerace MPR a MPZ 138.000 Kč (50 %), podíl vlastníka 111.000 Kč (40 %) a spolufinancování města Březnice
28.000 Kč (10 %).
ukládá
FO zařadit částku 200.000 Kč do rozpočtu města na rok 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/3 Program regenerace MPR a MPZ na
rok 2019 - čerpání z rezervy programu
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o čerpání finančních prostředků z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019.
schvaluje
podíl města Březnice v maximální výši 28.000 Kč (10 %) na
čerpání z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2019 a to na pokračování v rekonstrukci části střechy 7. etapy
kulturní památky ČR 35764/2-2385 Zámecký (panský) pivovar
HEROLD a.s. čp. 30 a 31.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/4 Pasport komunikací
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat zpracování pasportu komunikací včetně svislého dopravního značení a veřejného osvětlení firmě TopGis, s.r.o. Svatopeterská 35/7, 617 00 Brno – Komárov.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO zařadit částku 134.500 Kč bez DPH tj. 162.745 Kč včetně
DPH do rozpočtu města na rok 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

Zastupitelstvo města
schvaluje
realizaci akce „Úprava odběrných míst, Březnice, ul. Nad Vodárnou” firmou KRYLLelektro s.r.o., Obecnice za nabídkovou
cenu 119.000 Kč bez DPH tj. 143.990 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO navýšit rozpočet na rok 2019 u této akce o částku 25.000 Kč.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/7 Rozpočtové opatření č. 3-2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3-2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

ZM3-2019/8 Žádost o prodej pozemku p.č. 1055/46
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení zastupitelstva města ze dne 11.12.2018 č. 181211/17.
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1055/46 o výměře 1.387 m2
za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, panu
D. M., Krnov. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města od 22. 11. 2018 do 10. 12. 2018. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých
věcí jako poplatník daně hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/9 Žádost o prodej pozemků p.č. 521 a
p.č. 241/7 v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice
Zastupitelstvo města
ukládá
OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej pozemku
p.č. 521, ostatní komunikace, o výměře 167 m2 a pozemku
p.č. 241/7, zahrada, o výměře 143 m2, oba v k.ú. Martinice
u Březnice a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
(pokračování na str. 3)
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(dokončení ze str. 2)

ZM3-2019/10 Žádost o prodej pozemku p.č. 398/1
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
n e s ch v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 398/1, zahrada, o výměře cca 70 m2
v k.ú. a obci Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/11 Prodej pozemku p.č. 958/9 v k.ú.
a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 958/9 o výměře 787 m2
za cenu 665,50 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, panu
Ing. V. M., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce města od 22. 2. 2019 do 11. 3. 2019. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar

ZM3-2019/12 Prodej části pozemku p.č. 193/8 v k.ú.
Přední Poříčí a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej části pozemku p.č. 193/8 o výměře cca
165 m2 za cenu 121 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. Přední Poříčí
a obci Březnice, panu R. Č., Březnice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 2. 2019 do 11. 3. 2019.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
Ing. Petr Procházka
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana
Ing. Nepivoda Jiří

7. května 2019 se konal na březnickém hřbitově pietní
akt při příležitosti oslav Dne vítězství. Položením věnců
a květin byla uctěna památka všech padlých ve 2. světové
válce. Jako každoročně se slavnostního slova ujal
PhDr. Jaroslav Kozlík. Mimo jiné zmínil tragické události, které se v našem městě odehrály na konci války.
Foto František Slaník

Životní výročí slaví:
90 let
Ludvík Kindlmann, Březnice 132
88 let
Marta Schořovská, Březnice 132
86 let
Jaroslav Zajíček, Březnice 202
86 let
Marie Salkovičová, Březnice 33
87 let
Anna Rusínová, Březnice 597
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

VÝZVA
Chcete najít svoji fotografii
v připravovaném kalendáři na rok 2020?
Odbor kultury města Březnice připravuje vydání
kalendáře s fotkami Březnice a okolních obcí.

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 20. června 2019 slaví
zlatou svatbu manželé

Anna a Václav Tuháčkovi.
Všechno nejlepší do dalších let,
hodně zdraví a štěstí přeje
dcera s rodinou.

Dne 19. června to bude 7 let,
co nás navždy opustil Vladimír

Toman.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 5. června 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. Příští
poradna bude 4. září 2019.

INFORMUJEME
OZDRAVNÝ POBYT MO STP BŘEZNICE: červen
Hotel Slovan, Lázně Jeseník 15. 6. – 21. 6. 2019
JAK SE NEZTRATIT V NASTÁVAJÍCÍCH ZMĚNÁCH
Dovolujeme si upozornit spoluobčany na nastávající
změny v úhradě zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního
pojištění.
Od 1. 8. 2019 se nebudou hradit ze zdravotního
pojištění vycházkové hole, sedačky na vanu,
sedačky do sprchy, nástavce na WC 5 cm, nástavce
na WC 15 cm, toaletní židle a WC křesla.
Bude-li v současné době předepsán nějaký poukaz, musí
být uplatněn nejpozději do 31. července 2019. Od 1. srpna 2019 končí úhrada tzv. bílého programu a poukaz
pak nelze přijmout.

OBNOVENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZTP
A ZTP/P
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR (dále jen
NRZP ČR) se obrátil prostřednictvím internetu na naše členy užívající průkazy ZTP a
ZTP/P. V posledních týdnech se na NRZP ČR
obrací spousta lidí s tím, že úřady práce jim
neustále sdělují, že pokud podají žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, úřad práce jim takovou žádost vrátí, případně jim dá k jejich žádosti
negativní stanovisko. Tím se držitelé těchto
průkazů dostávají do situace, že nemají platný průkaz, tudíž nemohou využívat například
parkovací průkaz k parkování na vyhrazených parkovištích, nemohou využívat slevu
na jízdné a další. To je v rozporu se zákonem!
NRZP ČR chce s touto věcí něco udělat! Pokud máte takové zkušenosti, to znamená, že
vám bylo odmítnuto přijetí vaší žádosti na
prodloužení průkazu OZP, nebo že vám přímo
bylo sděleno pracovníkem úřadu práce, že pokud žádost podáte, že bude vyřízena negativně a máte o tom písemný záznam, oznamte
takovou věc NRZP ČR. Potřebují ale konkrétní jména a úřad práce, kde se vám to stalo.
Především jde o písemné doklady!
Vaše zkušenosti pište na e-mail: v.krasa@nrzp.cz,
nebo na adresu: Mgr. Václav Krása, předseda
NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.

PŘIPRAVUJEME
Dne 24. června 2019 (po) – bude na zámeckém nádvoří v Březnici odehráno divadelní
představení herci příbramského divadla
A. Dvořáka s hostujícím J. Hámou „Jak jsem
vyhrál válku“.

Začátek představení je ve 21.00 hodin. Sraz účastníků bude před vstupem do zámku půl hodiny před
začátkem představení. Zájemci si zaplatí a vyzvednou
lístky dle pokynů na domečku ve vitrínce, nebo po tel.
dohodě s paní Feitovou.
Dne 29. června 2019 (so) – Pošumavím po stopách
knížecího rodu Lamberků – celodenní výlet s průvodcem. Odjezd: v 7.00 hod. z Borské ul., v 7.05 hod.
KOVO, v 7.15 hod. autobusové nádraží Březnice, v 7.30
hod. Mirovice, náměstí a poté v kopci.
Čeká nás prohlídka jediné divadelní budovy ve vlastnictví ochotníků v Čechách s originální oponou z r. 1914,
dále pak prohlídka kostela Proměnění Páně, Netopíří
park až k Lamberkovu loži, Strašín, kostel Nezdice,
muzeum řemesel, Nezamyslice - gotický kostel, hrobka
Lamberků. Cena včetně vstupů 450 Kč, oběd je zajištěn v hotelu v Soběšicích v ceně 90 Kč, platí si ho každý
sám! Návrat do Březnice v 18.00 – 19.00 hodin.
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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Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici
Sezóna v roce 2019
V letošním roce zahajujeme již sedmou sezónu Galerie Ludvíka Kuby a třetím rokem
je zpřístupněna muzejní expozice Loutkářství na Březnicku.

Stálá expozice obrazů Ludvíka Kuby
Ve čtyřech útulných sálech jsou vystaveny obrazy
s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky. Březnická sbírka důstojně
představuje část Kubovy široké malířské tvorby
a je skvělým dokladem lásky umělce k prostředí,
lidem, krajině i k životu.
Ve výtvarném salónu je možné shlédnout díla
dalších umělců: Aloise Moravce, Bohumila
Ullrycha, Jana Rafaela Schustera a Anny Sequensové.

Loutkářství na Březnicku
Od doby Arnošty Kopecké, vnučky jednoho
z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého,
která je pochována na místním hřbitově, zůstala
v Březnici bohatá tradice loutkářství. Dochovaly
se loutky, kulisy a dekorace spolků Sokol a Orel.
V rámci prohlídky je promítán loutkový film
„Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera.
Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

František Josef I.
Právě tomuto velikánovi je věnována nově otevřená expozice ve čtyřech
sálech severního křídla budovy. Výstava přiblíží panovníkovu osobu zachycenou na předmětech běžného užívání, dobových obrazech i upomínkových předmětech.
Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1
262 72 Březnice
muzeum
326 531 594
pokladna
326 531 595
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin
červen, červenec, srpen
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
úterý - neděle
(poslední prohlídka
11.30, 15.30 nebo 16.30 hodin)
pondělí zavřeno

Dovolujeme si Vás všechny, návštěvníky, turisty i občany města, pozvat do bývalé
jezuitské koleje v Březnici na stálé expozice, ale i na sezónní výstavy.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Červen 2019
. . . nejen jednou větou. . .
1. 6. 1839 před 180 lety strhla se velká průtrž a krupobití, až voda zaplavila celé náměstí a židovské ghetto
v Březnici.
3. 6. 1863 před 156 lety byl velký mráz……
7. 6. 1927 před 92 lety započato s opravou fasády kostela, která natřena žlutě. Též uvnitř kasáren v bývalé jezuitské koleji probíhaly změny. Hned u vchodu zabílen obraz křížem přes sebe položených praporů.
7. 6. 1960 před 59 lety zahájila pošta provoz v budově bývalé hospodářské záložny v čp. 21 na náměstí.
11. 6. 1899 před 120 lety odevzdány veřejné dopravě železniční tratě Březnice – Blatná a Březnice – Rožmitál.
21. 6. 1924 před 95 lety při příležitosti 25. výročí vzniku Městské spořitelny, věnovala tato městu akvarel Ludvíka
Kuby „Březnice od Stráže“, který dodnes zdobí společenský sál na radnici.
21. a 22. 6. 1969 před 50 lety pořádala březnická farnost slavnostní svěcení nových zvonů a zároveň jejich umístění do věže kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.
26. 6. 1908 před 111 lety se narodil v Bělčicích zasloužilý umělec Ladislav Stehlík, básník, prozaik a ilustrátor,
tematicky čerpající z krás jižních Čech.
29. 6. 1969 před 50 lety se uskutečnil ve 14 hodin na náměstí závod motokár. Závodu se zúčastnil malý Fanda
Pondělníček, který zahajoval minulé dva ročníky závodů. Dopoledne v 10 hodin byl tréning. Závody
pořádal Svazarm Březnice.
červen v roce 1979 – před 40 lety
- turistický oddíl v Březnici pořádal 2. 6. turistický pochod Zvíkov, 16. 6. se část březnických turistů
účastnila akce Sukova stezka a část na akci Cesty rožmitálského odboje
- Automotoklub Svazarmu započal s adaptací objektu bývalých sanitních jatek na svépomocnou dílnu.
V první etapě byly vybudovány mycí rampy pro osobní a nákladní automobily, druhá etapa zahrnovala
rekonstrukci původní budovy na dílnu a ve třetí etapě měly být vybudovány učebny s příslušenstvím
- požárníci zajiš ovali okresní soutěž družstev
- tenisté pořádali 10. 6. turnaj mládeže a od 29. 6. tři dny turnaj O pohár města Březnice.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a ze Zpravodaje - Věstníku Okresní
záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová

Městské muzeum a galerie Ludvíka Kuby
v Březnici pořádá ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů

sezónní výstavu

Václav Havel
– politika a svědomí
do 16. 6. 2019
prohlídka výstavy je možná v otevírací době
bývalá jezuitská kolej
Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů
ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava
Havla. Na panelech najde návštěvník slavné i méně
známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské
i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. Mnohé z nich promlouvají v současné době
s překvapivou silou.
„Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí
Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co
sáhnout. Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou
součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal
či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho
představovat politicky výbušný materiál,“ říká o výstavě autor koncepce Jan Hron.

Odbor kultury města Březnice p o ř á d á přednášku

„Alois Moravec ve vzpomínkách
paní Blanky Stehlíkové“
Blanka Stehlíková (narozená 26. 8. 1933 na Březových
Horách v Příbrami) je historička umění, publicistka
a dcera malíře Ladislava Stehlíka.
Společně si připomeneme 120. výročí
narození Aloise Moravce a 111 let
od narození Ladislava Stehlíka.

čtvrtek 13. 6. od 16 hodin
Galerie Ludvíka Kuby
bývalá jezuitská kolej

A. Moravec Práce na poli

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
v Březnici p o ř á d a j í a k c i

JÓGA MEZI OBRAZY
pátek 21. 6. v 17 hodin
v rajské zahradě bývalé jezuitské koleje
(v případě nepříznivého počasí opravdu mezi obrazy)

21. 6. 2019 se slaví již popáté světový Den jógy.
V letošním roce nastává SLUNOVRAT v pátek v 17.54 hod.
Přijte si zacvičit jógu, relaxovat, meditovat…
Síla sluneční energie vrcholí. Začíná krásné období
zářivého léta.
Oděv na cvičení a podložku si přineste s sebou.
Těší se Iva Ceradská a Alena Heverová
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Odbor kultury města Březnice zve na pořad

„Dopisy Olze“
projekt k uctění 30. výročí sametové revoluce

hudba světových i českých autorů
a výňatky z korespondence Václava Havla

čte

hudební doprovod

Valerie
Zawadská

Zbyňka Šolcová harfa
Žofie Vokálková flétna

sobota 8. 6. 2019 od 19 hodin
Galerie Ludvíka Kuby
bývalá jezuitská kolej
Sezónní výstava fotografií „Václav Havel Politika
a svědomí“, zapůjčená z Ústavu pro studium
totalitních režimů, bude otevřena.
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KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
■

■

do 30. 6. 2019 – výstava výtvarných prací
oboru výtvarného Základní umělecké školy
Březnice
Tematická výstavka knih – Cestování po České republice

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

pondělí – pátek
■
■
■

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

11. 6. 2019 – Pasování prvňáčků na čtenáře
26. 6. 2019 – Čtení rodičů s dětmi
27. 6. 2019 – Knihomrně – návštěva RC Pampeliška v dětské knihovně
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

Základní umělecká škola v Březnici
obor výtvarný
pořádá

V Ý S TAV U
V Ý T VA R N Ý C H
P R AC Í

V Městské knihovně v Březnici si mohou návštěvníci
do konce měsíce června prohlédnout výstavu prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Březnice. Rády
bychom touto cestou poděkovaly paní učitelce Haně Vydrové, která vede na březnické umělecké škole obor výtvarný za dlouhodobou spolupráci. Výstavy prací svých žáků
instalovala v naší knihovně již třikrát a pravidelně přispívá výtvory svých nadaných malých umělců také do Březnických novin.
Kateřina Štěrbová a Marcela Burdová
Foto Městská knihovna

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.
Lektoři:

Jana Gregoriadesová a Nikola Gregoriades

v Městské knihovně Březnici
Náměstí 16, Březnice

do 30. 6. 2019

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
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Hrášek s mátou a fetou
Ingredience: 300 g baby mrkve, 3 lžíce olivového oleje, 400 g
hrášku, 2 lžíce bílého jogurtu, 2 lžíce citronové šávy, 1 stroužek
česneku, hrst čerstvé máty, feta, chilli vločky
Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C. Na plech vyložený
pečícím papírem rozložíme oškrábané baby mrkve, zakápneme
olejem a pečeme 10 minut. Potom posypeme chilli vločkami
a pečeme ještě dalších 15 minut.
Hrášek povaříme asi 4 minuty. Scedíme a hned prolijeme studenou vodou, aby neztratil barvu. Pak ho rozmixujeme společně s jogurtem, citronovou š ávou, česnekem a mátou. Potom
do směsi přidáme nadrobenou fetu (dle chuti) a promícháme.
Ozdobíme mátou a podáváme s baby mrkví.

Rukolová polévka
Ingredience: 50 g másla, 1 cibule, 6 brambor, 250 g rukoly,
1 l kuřecího vývaru, 250 ml smetany na šlehání, sůl, pepř, muškátový oříšek
1 bageta, 3 lžíce olivového oleje, 1 lžíce italského koření, parmazán
Postup: V hrnci necháme na rozpuštěném másle zesklovatět
najemno nakrájenou cibuli. Pak k ní přidáme oškrábané a nakrájené brambory a restujeme asi 4 minuty. Zalijeme vývarem
a vaříme 15 minut. Pak přidáme rukolu a necháme krátce povařit, zahustíme smetanou, rozmixujeme a dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Troubu předehřejeme na 200 °C.
Bagetu nakrájíme na kostičky, rozložíme na plech s pečícím
papírem, posypeme bylinkovým kořením, zakápneme olivovým
olejem a pečeme asi 10 minut. Polévku zdobíme krutony, parmazánem a rukolou.

Kuřecí kapsa se špenátem a ricottou
Ingredience: 4 kuřecí prsa, 1 lžíce másla, 1 šalotka, 2 stroužky česneku, 200 g čerstvého listového špenátu, 200 g ricotty,
1 žloutek, sůl, čerstvě mletý pepř, muškátový oříšek, 150 g sýru
čedar
Postup: Každý plátek masa nakrojíme a uděláme kapsu na plnění. Osolíme, opepříme a necháme stranou. Na másle zpěníme nasekanou šalotku a nadrobno nakrájený česnek, přidáme
špenát a necháme ho zavadnout. Počkáme až trochu vychladne,
pak vmícháme ricottu smíchanou se žloutkem, osolíme, opepříme a dochutíme muškátovým oříškem. Hotovou směsí naplníme maso a ze všech stran orestujeme. Pak posypeme strouhaným čedarem a dáme zapéct do trouby.

Kokosovo-malinové kostky
Ingredience: 250 g kokosu, 150 g malin, 200 ml hustého kokosového mléka, 1/2 lžíce kokosového oleje, 1/4 lžíce skořice
Poleva: 75 g čokolády, 1 lžíce kokosového oleje nebo 130 ml
smetany, 130 g másla, 130 g čokolády
Postup: V hrnci zahřejeme maliny společně s kokosovým mlékem a olejem. Kokos dáme do mixéru společně s malinovou
směsí a mixujeme do hladké hmoty. Tu poté dáme opět do hrnce a společně prohřejeme. Kokosovou hmotu dáme do formy
a necháme chladit v lednici. Pro tvrdší a křupavější polevu rozehřejeme čokoládu, přidáme kokosový olej, promícháme a necháme pár minut zchladnout na pokojovou teplotu. Polijeme
korpus a necháme přes noc vychladnout v lednici. Pro měkčí
lanýžovou polevu zahřejeme smetanu s máslem (ale nepřivedeme k varu), přidáme nalámanou čokoládu a necháme rozehřát.
Poté vše zamícháme, ale nepřemícháme jinak se poleva srazí.
Hotovou polevu nalijeme na korpus a necháme přes noc vychladnout.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Cross Neil – Posedlost – neúplatný muž temných vášní, známý z kultovního seriálu BBC, brilantní vyšetřovatel, pro něhož
se práce stala smyslem života i prokletím – to je John Luther
Tucker K. A. – Pátá cesta k pádu – napínavý román plný
zvratů
Lyons CJ – Kritický stav – sněhová bouře, která se přihnala
do Pittsburghu poslední večer v roce, odřízla nemocnici U Milosrdných andělů od světa, ale zaměstnance i pacienty tady
navíc ohrožuje skupina ozbrojených násilníků
Pollock Donald Ray – Ďábel – Kdo vraždí nevinné stopaře?
Person Leif GW – Jak to bylo doopravdy s Pinokiovým
nosem – případ pro komisaře Everta Bäckströma
Fieber Michal, Svobodová Karolína – Zvěrolékařka na
stopě – edice Původní česká detektivka; mladá veterinářka
a stárnoucí kriminalista spojí své síly při řešení případu záhadně zmizelé „černé vdovy“…
Ku ák Jaroslav – Strašidla z Woodlandu – edice Původní
česká detektivka; záhadné vraždy v lese u golfového hřiště…
Castillo Linda – Modlitba za mlčení – thriller; některá tajemství Amišů jsou příliš děsivá na to, aby byla odhalena…
Hunter Jillian – Vévodovo pokušení – vévoda z Gravenhurstu je tajný autor velmi oblíbených historických románů,
pisatel údajně kazící lidem morálku a také mistrovský svůdce…
Laureová Estelle – Běsnící světlo – sedmnáctiletá Lucille
se musí po odchodu matky postarat o malou sestru, te není
vůbec zvědavá na lásku a komplikace…
Rottová Inna – Konec milovníka žen – edice Původní česká detektivka; kriminalistka a kapitánka Sabina Hronová
a amatérská „detektivkyně“, důchodkyně a tchyně majitele detektivní kanceláře Jana Brodská společně vyšetřují zamotaný
případ…
M Anna – Desatero přikázání pro veverku – krásná, sexy,
ovšem panna – to je Veronika, holka z vesnice, která přichází
do města…
Lowell Elizabeth – Stříbrná hladina – Cat je výborná fotografka, která zanevřela na muže, ale na Travise, který ji zachránil před jistým bankrotem, nemůže přestat myslet
Niedl František – Světla na pobřeží – čtyřicátník Michael
Dabert, někdejší příslušník francouzské cizinecké legie, ale
také elitní žoldák a bezpečnostní expert, se už poněkolikáté
pokouší odstřihnout od své minulosti…
Banks Maya – Obejmi mě – pro Zaca byla Ann ta pravá, ale
jednoho dne zmizela…
Beran Ladislav – 92. policejní revír zasahuje – edice
Původní česká detektivka; v této knize se opět setkáte s píseckou galerkou, v níž se vyskytují tehdejší kasaři, kapsářky, drobní zlodějíčci, hochštapleři, lehké holky a dokonce i vrazi
Tucker K. A. – Čtyři vteřiny rozhodnou – Cain Ford zasvětil poslední léta svého života pomoci ženám, které zaměstnává ve svém striptýzovém klubu, ale vyplatí se obětovat vlastní život…
Robertsová Nora – Veřejná tajemství – na malou, vyděšenou a osamělou Emmu se usmálo štěstí, matka alkoholička
ji prodala otci, známé rockové hvězdě…
Jakoubková Alena – Čiň manželu dobře – peklem se ti
odmění – Agátě trvá deset let, než se vzbouří, ale pak to stojí
za to…
Jakoubková Alena – Chytrá žena pro manžela přes plot
skočí – Klára je svobodná matka dvojčat, ale úplnou rodinu by
chtěla, když potká Přemysla, přeskočí jiskra…
Jakoubková Alena – Chceš-li s mužem býti… musíš
s ním i výti…? – příběh o neš astném manželství, z něhož
Připravila Kateřina Štěrbová
zdánlivě není úniku…
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Podbrdský trh
Místní akční skupina Podbrdsko pořádala v sobotu
27. dubna již třetí Podbrdský farmářský řemeslný trh.
V prostoru venkovního areálu restaurace Na statku si
návštěvníci mohli zakoupit výrobky řemeslníků a potraviny farmářů, které byly vyrobené s láskou a respektem
k životnímu prostředí, krajině i zvířatům. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý doprovodný program. Zájem
o trh byl veliký, ohlasy pozitivní a nám nezbývá než
poděkovat děvčatům z MAS Podbrdsko za skvělou organizaci.

ně vystupuje vždy o Vánocích a Velikonocích. Koncerty
jsou velmi oblíbené a těší se velké návštěvnosti. Aktuální program můžete sledovat na www.ignac.estranky.cz.

Pálení čarodějnic
Ani chladné počasí a vítr neodradily návštěvníky od tradičního pálení čarodějnic na nedalekém kopci Stráž.
K poslechu a dobré náladě hrála skupina Přescent. Celá
akce byla završena zapálením hranice. Za spolupráci
děkujeme SDH Březnice.

Májový koncert
Jarní počasí je letos velmi nestálé, a tak i koncert, který se měl konat před kulturním domem, musel být přesunut do vnitřních prostor. Návštěvníkům to však dobrou
náladu nezkazilo. Plný kulturní dům si notoval s kapelou V ORIGINAL známé lidové písníčky a členové Baráčnické obce „Bozeň“ celý program oživili tancem.

Velikonoční koncert
Koncert duchovní hudby se uskutečnil na konci dubna,
ale v té době bylo již po uzávěrce květnových BN, proto
přinášíme několik vět a fotografií až v tomto čísle. Sbor
sv. Ignáce má v současné době 26 členů, umělecky ho
řídí paní Petra Ottová. Jeho repertoár tvoří převážně
křes anské duchovní písně. V kostele sv. Rocha pravidel-

Slavnostní otevření výstavy František Josef I.
Výstava předmětů a uměleckých děl s motivem císaře
a krále Františka Josefa I. ze soukromé sbírky pana Jiřího Krůty se přestěhovala ze zámku do bývalé jezuitské
koleje. Najdete ji ve 2. patře severního křídla ve čtyřech
(pokračování na str. 11)
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Slavnostní otevření výstavy František Josef I.

Blešák u řeky

(dokončení ze str. 10)

Zapsaný spolek K.G.B. přišel v květnu s novinkou.
V prostorách bývalého kluziště uspořádal bleší trh, který je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí prodat své již
nepotřebné věci. Ostatním zase umožní levný nákup
drobných i větších předmětů každodenní potřeby, oděvů,
knih a různých zajímavostí. Součástí trhu bylo i občerstvení, a tak návštěvníci mohli u řeky strávit příjemné
květnové odpoledne.

Dámský pletařský kroužek
V měsíci červnu se kroužek konat nebude, další setkání
proběhne až o prázdninách.

Pojte do kina a těšte se na prázdninový
FILMOVAR

sálech. Slavnostního otevření se zúčastnila ředitelka
Státního okresního archivu Příbram PhDr. Věra Smolová, která společně se starostou města Ing. Petrem Procházkou výstavu zahájila. Nech jsou vám fotografie
pozvánkou k návštěvě této zdařilé výstavy.

Večer po ženy
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém
světě a vychází z různých tradic. Nejen matkám, ale
všem ženám byl určen večer, který se uskutečnil 17. května v březnickém kulturním domě. Touto cestou chceme
poděkovat všem účinkujícím i návštěvníkům.

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

otevírací doba červen – srpen
pondělí – pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
sobota a neděle 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin

Kavárna v Koleji
Zveme vás do příjemného prostředí bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.
Připravujeme pro vás kávu produkovanou pod značkou
BRDSKÁ KÁVA. Možnost nákupu zrnkové kávy
otevírací doba červen – srpen
úterý – neděle 9.00 – 12.00 12.30 – 16.30 hodin
pondělí zavřeno

Touto cestou zveme nejen do březnické Kinokavárny,
která od června promítá od 19 hodin, ale chceme s předstihem diváky upozornit na letní promítání FILMOVAR.
Letní kino mělo v Březnici velkou tradici a společně se
spolkem K.G.B. jsme tuto tradici obnovili. Venkovní
promítání se líbí, a tak zveme diváky v červenci i v srpnu na bezva filmy na staré kluziště. Termíny s programem budou upřesněny v prázdninovém dvojčísle BN.
Červnová nabídka filmů je také pestrá. Srdečně zveme
na dva francouzské snímky – v neděli 16. 6. na komedii Co jsme komu zase udělali? a ve středu 19. 6. na
film Věrní nevěrní. Pro děti je připraven animovaný
rodinný film Raubíř Ralf a Internet a dojemný snímek o ztracené psí slečně Psí domov. Na setkání s vámi
se v březnickém kině těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková / Foto František Slaník

Odbor kultury města Březnice zve na

vystoupení spolku

HARCÍŘI Z ROKYCAN
své šermířské
a divadelní umění
předvedou ve hře

ŽIŽKŮV
OSUD
Myslíte si, že víte o Žižkovi vše? Omyl, přesvědčíme vás
o opaku. Budeme vám vyprávět, jaké měl Jan Žižka
dětství, jak dospíval, bojoval a jak o oči přišel.

nádvoří bývalé jezuitské koleje
pátek 12. července 2019 od 18 hodin
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Odbor kultury města Březnice připravuje v krásném prostředí

Nábřeží Ing. Dr. Josefa Stockého
v měsíci červenci výstavu

HRNCE, HRNÍČKY
aneb HRNEČKU VAŘ
Dovolujeme si Vás oslovit a poprosit o pomoc.
Přineste nám hrnce, hrnečky, konvičky… mohou být nové i po babičce, poškozené, třeba
i bez ouška, hrnečky s obrázkem či upomínkové, keramické nebo plechové, z kredence
či z půdy.

Zveme vás na procházku po nábřeží, kolem řeky a vaše cesta bude mít cíl…

12. a 13. července 2019
Výstava bude dvoudenní, přinesené exponáty umístíme kolem řeky, večer vše uklidíme, zabezpečíme
a další den znovu nainstaluje. Aby nedošlo k odcizení, bude výstava po celou dobu trvání hlídaná.
Přesné časy upřesníme v příštím čísle BN.

D e ko r a c e p ř i n e s t e v otevírací době do Městského muzea a galerie Ludvíka Kuby,
V Koleji 1, Březnice. Předem všem děkujeme!

Odbor kultury města Březnice zve do prostor

Městského muzea a galerie Ludvíka Kuby
na sezónní výstavu obrazů

výtvarníka Lubomíra Peška

FRAGMENTY
19. 6. – 4. 8. 2019
Prohlídka je možná v otevírací době Městského
muzea a galerie Ludvíka Kuby.
Lubomír Pešek se narodil 6. května 1952 v Příbrami.
Studoval v letech 1979 - 1985 v ateliéru akademického
sochaře a malíře Ivana Lošáka. Dvanáct let byl členem
S. V. U. Mánes a založil uměleckou společnost ORBIS
PICTUS: EUROPA, které je předsedou. Pro tuto společnost získal záštitu Senátu ČR, Ministerstva
zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR a EU. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
v České republice, Slovensku, Holandsku, Německu, Rakousku a Rusku. Uspořádal více jak
50 samostatných výstav a přes 20 výstav společných. Vystavoval v 17 státech Evropy.
Je autorem obrazů v kapličkách poutní cesty vedoucí na Svatou Horu. Zabývá se obnovou
interiérů kaplí, restaurováním obrazů, plastik a opravami dekorativním štuků. Žije a pracuje
v Sedlici u Blatné.

VERNISÁŽ VÝSTAVY v pátek 28. čer vna 2019 od 18 hodin.
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz
ČERVEN 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hod.
Pondělí dopoledne celý červen herna otevřena jen pro
účastníky dílen Montessori od 9.00 do 12.00 hod.
pondělí:
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
– s Pavlou Liebnerovou
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
čtvrtek:
od 8.30 – 9.30 Posilovací svičení problémových partií
s Kristýnou Caiskovou
pátek:
od 8.00
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
od 9.30
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarné tvoření
pro nejmenší s Pavlou Liebnerovou

RC Pampeliška bude pět dní otevřeno jako
kavárna s hernou pro děti .
Návštěvou kavárny podpoříte provoz
rodinného centra.

Vařit budeme jako tradičně výbornou
Brdskou kávu z věšínské pražírny 4coffee.
Sladké i slané domácí dobroty od maminek
a babiček.

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

Mimořádné akce v RC Pampeliška
úterý 4. 6. od 10.00 hod. - zakládání bylinkové zahrádky
čtvrtek 13. 6. od 10.00 hodin - Zdravá strava - seminář s Kristýnou Caiskovou
pondělí 17. 6. - pátek 21. 6. od 8.00 do 18.00 hod. RC Pampeliška otevřena jako kavárna s malou hernou
pro děti
úterý 18. 6. od 17.00 hod. - promítání filmu žáků
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem a ZUŠ Příbram
I, nám. T. G. M.: „Hermína Týrlová“.
čtvrtek 20. 6. od 16.00 hod. - zpívání s Alešem Hadačem
úterý 25. 6. od 9.00 hod. - Workshop minerální náramky
čtvrtek 27. 6. od 9.00 hod. - Návštěva dětského oddělení knihovny v ZŠ Březnice
pátek 28. 6. od 10.00 hod. - piknik u zámečku na Vysoké
Připravujeme: Výlet do bazénu v Mačkově, výlet na zámek Orlík
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

ZUŠ Březnice - Magdaléna Fenclová

ZUŠ Březnice - Natálie Pacltová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
MC Donald’s Cup I. kategorie
Dne 16. dubna se konalo na umělé trávě v areálu
1. FK Příbram okrskové kolo MC Donald’s Cupu. Vzhledem k počtu účastnících se škol byla utvořena jedna
skupina se sedmi týmy. Kromě zápasu se ZŠ Březové
Hory byla všechna utkání velice vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. Kluci byli už po šesti utkáních téměř
bez přestávky unavení a chystali se na poslední zápas
s vědomím, že kdyby ho vyhráli, tak obsadili třetí postupové místo. Únava ale už byla značná a zápas se ZŠ
28. října prohráli. Pod vedením trenéra V. Haranta kluci
v turnaji dvakrát vyhráli, jednou remizovali a třikrát
prohráli a obsadili konečné 5. místo.
Školu reprezentovali tito žáci: J. Čedík, D. Hampejs,
J. Hora, P. Hrach, J. Jiřičný, J. Kostohryz, R. Kouba,
D. Krůta, L. Mařík, P. Motejzík, A. Novák a A. Sedláček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

gól z poloviny hřiště. Ve třetím utkání jsme opět vedli
tentokrát po brance M. Zemka a obdrželi gól opět těsně
před koncem. Díky třem remízám ve skupině jsme obsadili třetí příčku ve skupině. Poté následovalo utkání
o konečné pořadí. Naši kluci se utkali o páté místo se
ZŠ 28. října. Zde jsme dominovali, soupeři jsme nepovolili jedinou střelu na naši branku. Utkání rozhodl dvěma nádhernými akcemi M. Benda.
Školu reprezentovali tito žáci: E. Bartůněk, M. Benda,
L. Hokr, P. Korecký, F. Mikeš, V. Pekárek, J. Sedláček,
M. Šedivý, R. Vácha, M. Zemek a Š. Zemek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Sředočeský taneční pohár
Atletický trojboj II. kategorie
Dne 23. dubna se konala nová soutěž v rámci Školní
sportovní ligy. Jednalo se o soutěž dvou čtyřčlenných
smíšených týmů 4. a 5. tříd z každé školy. Soutěžilo se
v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem, skokem
do dálky a společným štafetovým během. V naší improvizované sestavě jsme se nezalekli a všechny disciplíny
zvládli a užili si hezký sportovní den.
Školu reprezentovali tito žáci: Z. Kasíková, S. Šoffrová, N. Zárybnická, K. Zobalová, E. Bartůněk, J. Sedláček, O. Svoboda, R. Vácha.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

MC Donald’s Cup II. Kategorie finálové kolo
Dne 24. dubna se konalo okresní finále MC Donald’s
Cupu. Naši borci se v základní skupině postupně utkali
se ZŠ Školní, ZŠ Jesenice a 1. ZŠ Dobříš. V prvním zápase jsme měli velké štěstí a remizovali po gólu E. Bartůňka na konečných 1:1. Ve druhém zápase jsme Jesenici tlačili celý zápas. Branku vstřelil pouze R. Vácha.
Těsně před závěrečným hvizdem jsme obdrželi smolný

Dne 26. 4. 2019 se na ZŠ Jiráskovy sady konalo okresní kolo v taneční soutěži pod názvem "Středočeský taneční pohár". Naši
školu reprezentovaly - Terka Kasíková a Pé a Šoffrová. Své vystoupení nazvaly "Friendship" a jak
hudbu, tak i choreografii si vytvořily samy. Soutěž
byla
rozdělena
podle věku a počtu
tanečníků ve skupině. Další podmínkou byla délka
hudby, která nesměla přesáhnout
3 minuty. V kategorii II. stupně
malých
formací
bylo pět družstev.
Do této skupiny
patřily i naše holky. Nejvíce družstev bylo ze Sedl(pokračování na str. 15)
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Sředočeský taneční pohár
(dokončení ze str. 14)

čan, ze ZŠ Višňová, Rožmitálu a hlavně z pořádající školy. V porotě zasedli tři bývalí tanečníci, kteří se jednomyslně rozhodli pro prvenství našich děvčat. Včechna
vystoupení byla moc hezká, ale naše holky měly nadupanou choreografii s těžkými prvky. Strhující hudba,
přesné provedení a energie, která z děvčat vyzařovala,
rozhodla o jejich 1. místě. Díky tomu také postoupila
do krajského kola. Děvčatům gratulujeme, děkujeme
za skvělou reprezentaci školy a hlavně držíme palce
do krajské soutěže.
Mgr. Petra Šoffrová

Projekt Po stopách březnických Židů
V rámci Dne Země sedmáci získávali další informace
ke svému projektu o Židech. Ve středu 17. dubna jsme
navštívili březnickou synagogu. Ing. Barták nám zde
vyprávěl o jednotlivých domech v židovské čtvrti a o osudech jejich židovských obyvatel. Po naučném povídání
pana kastelána jsme si všichni v synagoze zazpívali židovskou píseň, kterou jsme se učili ve škole v rámci
hudební výchovy. Doprovázeli nás naši spolužáci hrající
na různé hudební nástroje. Následně jsme se rozdělili na
osm týmů, každý dostal mapku s křížovkou a po trase
jsme plnili na stanovištích různé úkoly. Cesta nás dovedla k židovskému hřbitovu. Všichni jsme si ho v tichosti
prohlédli a popřemýšleli, jací zde asi byli pohřbeni lidé,
kteří neměli lehký život. Na závěr jsme dostali sladkou
odměnu za správné splnění všech úkolů. Chtěli bychom
poděkovat především paní učitelce Ottové, která nám
celý den zorganizovala, také děkujeme paní učitelce
Hrubé, Doulové, Čížkové a Hlaváčové za přípravu v hodinách a spoustu informací k našemu projektu.
Linda Kazdová, žákyně 7.A

Návštěva Domu Natura
V úterý 16. 4. jsme vyrazili do Domu Natura v Příbrami. Konala se zde výstava obrazů Jana Sováka s názvem
Příběh života. Na obrazech jsou vymalováni dinosauři,
ale také prehistorická krajina. Mezi jednotlivými obrazy
jsou i různé úryvky z filmu Jurský park. Poté, co nám
náš průvodce povyprávěl o tom, jak vznikali první živočichové, jsme měli ještě chvíli možnost si prohlédnout
obrazy i zkameněliny. Mě osobně zaujaly zkameněliny
trilobitů, které byly vystaveny ve skleněných vitrínách.
Pak jsme přešli do expozice les, kde nám vyprávěl pan
průvodce o tom, co žije v lese, jaké zvláštní živočichy
můžeme potkat a jak to v lese vypadá v noci. Nakonec
jsme ve skupinách vypracovávali pracovní list.
Po návštěvě Domu Natura zbyla chvíle na krátký rozchod v Příbrami a nákup nějaké dobroty.
Myslím si, že to byl povedený naučný den.
Magdalena Hrubá, žákyně 6.B

Zámek Blatná
Dne 17. dubna navštívily třídy 6.A a 6.B město Blatná. Na zámku pro nás byla připravena mimořádná prohlídka. Dozvěděli jsme se o historických i současných
zámeckých majitelích a jejich životech. Mě nejvíce zaujaly vystavené šaty vznešených pánů prošívané zlatými
nitěmi a dále bohatá expozice předmětů z Afriky, kde
pobývali šlechtici v emigraci, když jim komunisté zámek
zabavili. Po prohlídce jsme v zámeckém parku obdivovali a krmili daňky a pávy.
Adina Kazdová

Základní škola Březnice
a SRPŠ při ZŠ Březnice
zve na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
„A tak šel čas“
ve

čtvrtek 20. června 2019

od 16 hodin
od 15 hodin jarmárek SRPŠ
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ERASMUS+ V BŘEZNICI
Od 6. 5. do 10. 5. se na VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnila pátá vzdělávací aktivita projektu Erasmus+ s názvem „Creative Paths for Young Social Entrepreneurs”,
který se zabývá podnikáním v sociální sféře. Naše škola
měla možnost přivítat u nás, v České republice, partnerské školy z Řecka, Portugalska, Španělska, Rakouska
a Itálie. Pro naše partnery a studenty jsme připravili zajímavý program. Paní ředitelka nejprve přivítala hosty na
VOŠ a SOŠ Březnice a pak následovala prohlídka školy
a odborných učeben. Poté se uskutečnila velmi zajímavá
přednáška firmy (a organizace) „Bez obalu”, v jejíchž
obchodech můžete nakoupit zboží bez plastů. Organizace vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku
odpadu a šíří myšlenku „Zero Waste” (nulový odpad).
Myslím si, že jsme si všichni rozšířili obzory a dozvěděli
se, jak můžeme začít omezovat plasty ve svém životě.
Následně byla řada na studentech, aby prezentovali své
školy, města a zemi. Po poledním obědě se všichni zúčastnili seznamovacích aktivit v mezinárodních týmech.
Úterý a středu jsme strávili v Praze, kde jsme nejdříve
navštívili Impact Hub Praha, což je coworkingový prostor, který také podporuje 8 akceleračních programů pro
rozvoj myšlenek a nápadů v sociálním a jiném podnikání. Zde jsme se více dozvěděli o jednom z těchto programů tzv. „Social Impact Award”, který podporuje projekty mladých lidí (od 15 – 30 let), které mají dopad na komunitu, nebo životní prostředí. Jedním z vítězů ceny
„Social Impact Award” je firma Pragulic, kterou jsme
navštívili odpoledne. Pragulic je sociální podnik, založený třemi vysokoškolskými studenty, který zaměstnává
lidi bez domova jako průvodce po Praze a pomáhá tak
bourat předsudky. Bezdomovci tak dostávají novou šanci, jak se znovu postavit na nohy. Prohlídka s bezdomovcem byla velmi zajímavá a na všechny zanechala silný
dojem. Ve středu jsme navštívili neviditelnou výstavu,
tento podnikatelský záměr vznikl v zahraničí, ale opět
je to forma sociálního podnikání, kde najdou uplatnění
lidé se zrakovým postižením. Účastníci projektu si moh-

li na hodinu vyzkoušet, jaké to je být nevidomý, a také
slepecké pomůcky, hry a stroj na Braillovo písmo. Odpoledne nám zbylo pár hodin na prohlídku Prahy. Studenti
na prohlídku použili aplikaci Actionbound, ve které
jsme pro ně připravili zábavné aktivity a kvíz o Praze.
Ve čtvrtek jsme se opět sešli ve škole a den zahájili
týmovou hrou, tzv. „marshallovou výzvou”. Studenti
měli k dispozici 20 ks špaget, metr lepící pásky, metr
provázku a jeden marshmallow. Z pomůcek museli postavit co nejvyšší věž, na jejímž vrcholu měl být marshmallow. Na úkol měli 20 minut. Toto cvičení slouží k rozvoji jednotlivců v atributech spolupráce, inovace a kreativity. Bylo to vtipné a studenti se skvěle bavili. Následně
proběhla prezentace fiktivních sociálních firem a projektů, které studenti vytvořili během dvouletého projektu.
Představili svůj podnikatelský záměr, webové stránky,
mobilní aplikace, reklamní předměty a jiné. Po zbytek
času připravovali studenti v sále školy malý veletrh
svých fiktivních firem, který se velmi vydařil.
Na závěr několik slov od jedné z účastnic projektu,
„Chtěla bych moc poděkovat za to, že jsem se mohla
zúčastnit projektu a zažít to všechno, co jsem zažila,
poznat super lidi a mít skvělé zážitky a životní zkušenosti. Projekt byl velmi vyvedený a myslím, že mluvím
za všechny, když řeknu, že jsme si to opravdu užili.
Děkuji! (Lucka 3.BS)
Mgr. Simona Luftová, VOŠ a SOŠ Březnice

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice besedovali s pracovnicemi
krajské pobočky Úřadu práce Příbram
Pro studenty 4. ročníků SOŠ a 3. ročníků VOŠ proběhla na naší škole pravidelná beseda s pracovnicemi krajské
pobočky Úřadu práce Příbram Ing. N. Bulinovou a Mgr. D. Huškovou. V rámci kariérního poradenství byli studenti seznámeni se základními informacemi o uplatnění na trhu práce po ukončení studia, kdy a jakým způsobem se
registrovat na ÚP, pokud nevyužijí možnost dalšího vzdělávání na některé VOŠ nebo VŠ, a dále na jakých portálech
lze najít informace o pracovních místech, jaké možnosti mají v rámci práce v zahraničí atd.
Touto besedou byl studentům VOŠ a SOŠ Březnice zprostředkován přístup k informacím pro snadnější přechod
ze školy do pracovního procesu.
Mgr. Jana Horníková

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, email: skola@sbrez.cz

P ř i j í m á s t u d e n t y do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro šk. rok 2019/2020
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2019, přijímací pohovor 25. 6. 2019
2. kolo přijímacího řízení do 21. 8. 2019, přijímací pohovor 28. 8. 2019
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KAKTUSY UŽ ZASE KVETOU
Jaro je tady, kaktusy se probudily ze zimního odpočinku, dostalo se jim tepla a vody, a tím začalo jejich růstové období. Druhá polovina května a celý červen je
čas, kdy nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy
všech možných barev a tvarů.
Kaktusy jsou exotické sukulentní rostliny, které
nejsou náročné na pěstování. Domovinou kaktusů je Severní a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze od Patagonie v Jižní Americe až k padesáté rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však není rovnoměrný. V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů
v Mexiku a nejjižnějších státech USA. V Jižní Americe
je centrum s největším množstvím rodů a druhů Severozápadní Argentina a Bolívie, ale kaktusy rostou téměř
ve všech státech. Aby se u nás ve sbírkách kaktusům
dobře dařilo, musíme jim připravit takové podmínky,
které se co nejvíce přibližují podmínkám, ve kterých rostou na svých přírodních stanovištích. V prvé řadě je to
dostatek světla a tepla v letním, neboli vegetačním období. Dalším důležitým faktorem pro zdárný růst je voda.
Tou v době plného růstu nešetříme. Netrápíme kaktusy
suchem, ale také by neměly mít stále mokrou zem.
Zálivka by měla být nárazová a vydatná. Další závlahu
provádíme až po úplném proschnutí zeminy. Nejlépe je
zalévat ráno nebo večer. Nikdy nekropíme těla rostlin
rozpálená sluncem. Zeminu používáme propustnou, která obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku. V zimním období (listopad – únor) by kaktusy neměly růst,
protože by se nedostatkem světla deformovaly. Suché

a chladné zimování (6 –
10°C) je jednou z nejdůležitějších podmínek
pro květenství v příštím roce. Dospělý, zdravý
a dobře pěstovaný kaktus
kvete každým rokem několikrát, a každý rod kaktusů kvete v jiném období. Vím, že v dnešní uspěchané
době není moc času na koníčky, ale někdy je třeba se
oprostit od všedních starostí a potěšit se něčím hezkým.
Nevěřili byste, kolik lidí se u nás tímto koníčkem zabývá a těší se ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho lidí
pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více na balkonech a ti, kteří mají možnost si udělat na zahrádce malý
skleník či pařeniště, mají radost a úspěchy určitě největší. Já pěstuji kaktusy již téměř 40 let, mám velmi velkou sbírku kaktusů a sukulentů, na kterou se jezdí dívat kaktusáři z celých Čech i ze zahraničí. Vím, že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce neví. Proto bych
chtěl pozvat všechny, co mají rádi květiny a třeba je nemohou sami pěstovat, aby se zdarma přišli podívat na
hezké a zajímavé rostliny s krásnými květy. Rád přivítám i zahrádkářské zájezdy nebo školní výlety. Těm, kteří by chtěli zkusit kaktusy pěstovat, velmi rád poradím
a předám svoje zkušenosti. Skleníky budou otevřeny
do 4. 10. 2019 každý čtvrtek od 13 do 17 hod. možnost
návštěvy i jiné dny po domluvě na tel. 723 044 489.
Ježek Vladimír, Náměstí č. 3, Březnice

UKLIDILI JSME BŘEHY VLČAVY
K oslavám Dne Země se náš airsoftový tým Žoldáci
Březnice s podporou organizace Uklime Česko, pustil
21. 4. od 14:00 hod. do úklidu zhruba dvoukilometrového úseku břehů podél řeky Vlčavy v našem městě. Kromě
šesti Žoldáků, kteří celou akci vymysleli, nám přišlo na
pomoc 10 spoluobčanů, jedna šikovná holčička a chrochtající pejsek. Celkem jsme naplnili 32 pytlů odpadky, které z větší části tvořily plasty všech tvarů a druhů, plechovky od energetických nápojů, krabičky od cigaret
a mnoho jiného. Musíme říci, že jsme nečekali takové
množství odpadků, které najdeme povalovat v okolí cest
a břehů kolem řeky. Také jsme našli 3 pneumatiky
a mnoho dílů z všemožných aut. Nebýt vozidlového zabezpečení ze strany místního Pivovaru Herold, tak bychom všechny ty pytle nedokázali ani odvézt. Pivovar se
také staral o pitný režim zúčastněných, za což velice děkujeme panu Sládkovi - nealko Střízlík bylo v tom hicu
osvěžující. Odpad jsme odvezli do sběrného dvora, který
nám vyšel vstříc. V době krásného nedělního odpoledne
nám bylo vyhověno a sběrný dvůr byl kvůli nám otevřen, za což také děkujeme. Stejně tak i všem zúčastněným chceme velice poděkovat za pomoc. Bylo to krásné
odpoledne s přáteli, v příjemném duchu a s dobrým pocitem na závěr. Přejeme si, aby se té naší krásné přírodě
odvděčilo více spoluobčanů a všichni, než do přírody
něco odhodí, tak aby se zamysleli nad tím, že přírodu
máme jenom jednu a že určitě nikdo z nás nechce bydlet
na smetišti. Také jsme zjistili, že naše akce nebyla ve
městě ojedinělá. Před námi se do úklidu březnické hory
Stráž pustila březnická Čápata, která našla také nemalé
množství odpadků pohozených v okolí naší velehory.

No a jakou další činnost vytváří Váš místní airsoftový
tým? Pilně se připravujeme na rozjíždějící se sezónu tréninky taktiky. Na konci dubna jsme se zúčastnili velké
airsoftové akce v Ralsku, která byla situovaná do dnešního Afghánistánu. Také se připravujeme na každoroční
spoluorganizaci vzpomínkové druhoválečné bitvy na Slivici a Policejního pochodu Brdy, kam Vás srdečně zveme. Když zde píšeme o spoluorganizaci, tak jsme pomáhali při Běhu Rožmitál-Březnice, kde jsme uzavírali
křižovatky na běžecké trase.
Jak zde můžete číst, naše činnost je různorodá. Kromě
airsoftových aktivit skládajících se z různých tréninků,
outdoorových pochodů, airsoftových bitev, přežití v přírodě či darování krve, snažíme se pomoci i jiným spolkům nebo samotnému městu Březnice. Proto jsme velice
vděční za dotaci, kterou nám město poskytlo, protože
právě díky této finanční podpoře se můžeme realizovat
v mnoha ohledech.
František Pinkava
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ZAHRAJÍ
V ČERVNU V PŘÍBRAMI
Je to již mnoho let, kdy v Příbrami poprvé vystoupila
jedna z nejznámějších českých kapel. Mandrage se vracejí do Příbrami do letního kina, aby zde odehráli v pátek 7. června svůj velký koncert. Kapela se představí
na velkém pódiu plném efektů a technických vymožeností.
Kdo by neznal nespočet hitů této plzeňské partičky.
Hity jako Františkovy Lázně, Hledá se žena, nebo Šrouby a matice zdomácněli snad na všech zábavách. Obrovský přelom zaznamenala kapela také se songy Tanči,
dokud můžeš; Siluety a Motýli. V Příbrami odehrají
Mandrage dlouhý koncertní set. Fanoušci se mohou těšit na velkolepou scénu plnou efektů, světel, LED obrazovek, a hlavně parádní zvuk. Mandrage přivezou s sebou kapelu Lety mimo, která naladí fanoušky na hudební zážitek v podání této pětičlenné kapely.
Nejlevnější vstupenky zakoupíte na předprodejních
místech: Příbram – Cowárna a Benetton Příbram, Březnice – papírnictví Nuslová, Rožmitál – infocentrum,
Milín – knihovna, Dobříš – infocentrum, Hořovice – infocentrum. Elektronicky zakoupíte vstupenky přes
www.goout.cz. Více informací naleznete na stránkách
pořadatele www.kaceri-festival.cz nebo na sociálních
sítích.

BŘEZNICKÉ NOVINY

19

20

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA

6/2019

PLÁCEK „NA STARÉM KLUZIŠTI“
… se poprvé v letošním roce otevřel veřejnosti dne 18. 5., kdy se zde konal Blešák.
Počasí nám přálo, a tak za slunečného počasí mohli sousedé mezi sebou vyměňovat, nakupovat a prodávat poklady
z půd, skříní i bytů. Myslíme si, že první ročník se nadmíru vydařil a těšíme se už te na jeho pokračování.
V červnu se na kluzišti budou konat další dvě akce – Gulášování a Bigbeatová noc.
Oblíbené závody na kolech a odstrkovadlech KOLA, KOLEČKA a s tím spojená sbírka opotřebovaných
jízdních kol se letos uskuteční v měsíci září.
V létě se ale na starém kluzišti budeme moci potkat ještě na letním filmovém festivalu Lokální filmovar
a proběhnou zde také turnusy příměstských táborů.
Staré kluziště žije svým novým životem a je připraveno sdílet s vámi hudební, filmové, umělecké, gastronomické i sportovní zážitky.
Spolek Kulturní Gang Březnice

KDO UVAŘÍ NEJLEPŠÍ GULÁŠ V BŘEZNICI A OKOLÍ?
…se dozvíme již brzy, a to na akci BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ, která se koná letos poprvé a nahradí v minulosti
pořádanou NECKIÁDU.
Jedná se o gastronomický souboj amatérských týmů
ve vaření gulášů před zraky diváků.
Přihlašování týmů již bylo ukončeno, a proto prozradíme, že se můžete těšit na několik skupinek kuchařů a kuchařek, které se vás budou snažit zaujmout
nejen svým kuchařským uměním, ale také originalitou
svého projevu. Kuchařský um jednotlivých týmů posoudí sami návštěvníci/diváci.
Guláše ohodnotí ale i odborná porota složená z místních
gurmánů (zasedne v ní kuchařka ze školní jídelny,
kuchař ve výslužbě a sládek pivovaru). Týmy si mohou
vyvařit zajímavé ceny, ale o to v celé soutěži nejde. Hlavní je vzájemné setkání, sobotní pohodička a dobré jídlo.
Vstupné na odpoledne do areálu nevybíráme, ale kdo
bude chtít ochutnávat, musí si zakoupit „degustační
lístky“ (30 Kč/ks) v libovolném množství a bude tak
moci okusit různé druhy tohoto oblíbeného jídla.

Během odpoledne bude na starém kluzišti probíhat
doprovodný program:
pro děti: divadlo Pohadlo, kuchařská dílna, trampolína
pro dospělé: pivní soutěže
k tanci, poslechu a dobré pohodě budou hrát:
kapela Osečanka – parta hudbymilovných klientů
Domova Osek, kteří vám rádi zahrají a zazpívají
kapela To.nic – taneční a zábavová skupina z Plzeňska
s repertoárem pro všechny generace (rock, pop)
Všechny časy uvedené na plakátě jsou orientační, může
dojít k mírnému posunu.
Věříme, že tento první ročník se vydaří a srdečně Vás na
něj zveme.
Spolek Kulturní Gang Březnice
Akce je spolufinancována z příspěvku na činnost
od města Březnice a Nadačního fondu pro Březnici.
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Město Březnice – odbor kultury
Základní umělecká škola Březnice
Vás srdečně zvou na

KO N C E RT
pondělí 3. června 2019 v 18 hodin
nádvoří bývalé jezuitské koleje

Žesové trio ZUŠ Březnice
– trubka, lesní roh, pozoun

Dechové trio ZUŠ J. J. Ryby
Rožmitál p. Tř. – flétna, klarinet, fagot
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MAP II ORP Příbram
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

TISKOVÁ ZPRÁVA – Školy se opět zapojují do projektu
kvalitnějšího vzdělávání
Na začátku dubna byl zahájen projekt Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Příbram, který
je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách
na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci
a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi
dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.
Do projektu je zapojeno na 62 mateřských, základních
a základních uměleckých škol z celého území. Projekt
má trvat do 31. 3. 2022.
MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I, který
byl realizován v období od května 2016 do prosince

2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací
semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností
mezi školami, subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se
vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání
z území ORP Příbram. Dále vznikne soubor plánovaných
aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení
místních problémů. Projekt financuje MŠMT (95 %),
město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5 %).
Kateřina Štáhlová
hlavní manažerka projektu MAP II
www.mappribram.cz

Podbrdské trhy se rozšířily o trh na Slavnostech České
královny Johanky v Rožmitále pod Třemšínem v sobotu
15. 6. 2019.
Místní akční skupina Podbrdsko bude druhým rokem pořádat Podbrdský farmářský a řemeslný trh také v rámci
slavností Johanky v Rožmitále pod Třemšínem. Přijte se
podívat na krásnou akci plnou zážitků nejen pro děti.
I dospělí mohou najít své vyžití při slavnostech a navštívit Podbrdský trh, který
zahájíme v sobotu v 10 hodin na rožmitálském náměstí. Nebude chybět občerstvení, káva a nejrůznější dobroty, rukodělné zajímavé a originální výrobky
od šperků, přes oblečení po výrobky z keramiky a také doprovodný program.
Jsme rádi, že můžeme přispívat k podpoře prodeje našich výrobců z regionu a setkávání lidí u tak příjemných záležitostí. Budeme se těšit na Vaši návštěvu v červnu na Slavnostech České královny Johanky v Rožmitále pod Třemšínem.
Petra Benjáková MAS Podbrdsko, z.s.

MAS PODBRDSKO PLÁNUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Místní akční skupina Podbrdsko již druhým rokem
pokračuje v projektu Plánování sociálních služeb
na území MAS Podbrdsko, při kterém probíhá společné
setkávání členů pracovních skupin za účelem zjiš ování
potřebnosti sociálních a návazných služeb v našem regionu, a zároveň připravujeme informační portál o sociálních službách pro širokou veřejnost z území MAS Podbrdsko. Aktivně připravujeme internetovou stránku
www.SOSPodbrdsko.cz, na kterou bude navazovat
tištěný katalog poskytovatelů sociálních a návazných
služeb v blízkém i širším regionu.
Každý z nás dobře zná situaci, kdy si neví rady v náhle obtížné životní situaci. Může se jednat o problémy
v nemoci, s penězi, ve stáří, s různým postižením atd.
Je nutné, abychom věděli, že se není čeho bát, pokud potřebujeme pomoc či radu. Připravované informační
zdroje by měly pomoci každému najít prvotní odpově,
kde hledat pomoc. Spuštění www.SOSPodbrdsko.cz
a distribuce tištěného katalogu do obcí v území MAS
Podbrdsko je plánována na podzim letošního roku.
Děkujeme všem zúčastněným z řad odborné i laické
veřejnosti za spolupráci a čas při realizaci komunitního

plánování. Celý proces plánování sociálních služeb bude
i nadále probíhat v rámci pracovních skupin a dalších
jednání, kdy se projednávají potřeby a návrhy řešení
problémů našeho regionu v oblasti sociálních služeb.
Místní akční skupina Podbrdsko, z.s.
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BITVA O TŘEMŠÍN 2019
Jako každý rok se na hájovně Na Dědku konala terénní bojová hra pořádaná spolkem Rosenthal. Letos počasí
nebylo tak přívětivé jako jiné roky, ale i přesto si děti hru užily. Navíc nebylo tak zle, déš nás zasáhl o poledním
klidu, kdy probíhal program pod stanem a pak ještě jednou na pár minut po závěrečné bitvě, která se odehrála
v lomečku. Letošní Bitvy o Třemšín se zúčastnilo 40 dětí, mezi nimi byly družiny skautů z Prahy a Příbrami, ale
také spousta dětí z Rožmitálu, Březnice a blízkého okolí. Hra by se neobešla bez mnoha organizátorů, jak ostřílených Rosethálců, tak čerstvě odrostlých hráčů. Vyhrála družina pána Jana Zajíce, která dokázala ubránit Třemšínský hrad. Kromě bojů si děti letos poprvé vyzkoušely práci se svými postavami – vymýšlely si životní příběh svého
rytíře, proč a za co bojuje, koho miluje a čemu věří. A samozřejmě stejně jako jiné roky luštily hádanky, dozvídaly
se historická fakta doby kališnické, učily se spolupráci, bojovým taktikám a vytvářely si nové přátele, možná i na
celý život.
Jednou z připomínek při zpětné vazbě bylo, že víkend je velmi krátký, a že se děti nestihnou naučit všemu. Akce
přímo dělaná právě pro ně je náš příměstský tábor, jehož tématem letos bude renesance – podivuhodný svět vynálezů, alchymie, intrik a morových doktorů. Bude se konat 5. – 9. 8. 2019 jako již tradičně v Březnici v RC Pampeliška
a je určen pro děti ve věku 9–13 let. Navíc i letos je možnost zažádání o dotaci. Všechny informace naleznete
na webových stránkách: www.taborskolasermu.cz
Rosenthal z.s.

CHARITA PŘÍBRAM působí i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste
si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí
a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou
osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků
a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry
krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?
pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře)- Náměstí 11,
262 72 Březnice
Kontaktní pracovník:
Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou
dobu.

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.

Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ Český Krumlov | čtvrtek 27. 6. 2019

DRACULA
Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, aby rozšířil své pole působnosti
a našel ženu, jejíž portrét ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec.
Nikdo, až na doktora Van Helsinga...

odjezd z autobusového nádraží v 17.30 hodin
cena 950 Kč (včetně dopravy)
R e z e r v a c e a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA BŘEZNICE
100 M S PŘEKÁŽKAMI ZLIV
V neděli 28. 4. 2019 se konaly ve Zlivy u Českých Budějovic souboje dorostenců, mužů a žen ve zdolávání 100 m
s překážkami. Na tuto velice dobře připravenou soutěž
jsme vyrazili s dorostencem Matějem Koňasem, který
svým výkonem 19:55 obsadil druhou příčku ve velmi
vyrovnaném boji, kde se oceňovalo 5 prvních míst a rozdíl mezi nimi byl v rozmezí 10 setin vteřiny.

AMČR OSTRAVA 2019
Dne 27. 4. 2019 při účasti na závodech ve 100 m s překážkami v Pardubicích zastihla našeho svěřence Matěje
Koňase příjemná zpráva. Jen těsně se minul se svými
spolužáky, kteří den předtím v Pardubicích vybojovali
postup od Akademického mistrovství České republiky
konaného v Ostravě. Tito spolužáci si Matěje vyžádali
do týmu a 1. 5. 2019 odjeli společně s týmem SOU a SOŠ
Dubno do Ostravy kde ve velké konkurenci vysokoškoláků vybojovali krásné osmé místo.

nou. V kategorii piškoti se umístila na 3. místě Lucie
Lajbnerová, o krásné umístnění v této kategorii se postarali i Artur Ettner a Ladislav Lajbner, v kategorii
mladších žáků zase Josef Zemek a Filip Vítek.

ZASLOUŽILÝ HASIČ
Dne 3. 5. 2019 si
člen SDH Březnice pan Ondřej
Časár převzal
v Přibyslavském
zámečku nejvyšších vyznamenání příslušníka
SH ČMS, a to
vyznamenání
„ZASLOUŽILÝ HASIČ“. U příležitosti slavnostního
předání se nechal vyfotit u obrázku Kateřiny Bělkové,
která vyhrála v roce 2018 výtvarnou soutěž POOD a jejíž obrázek zdobí výstavní síň Přibyslavského zámku.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Dne 7. 2. 2019 proběhlo kladení věnců k pomníku padlých druhé světové války.

V letošním roce se kolektiv mladých hasičů SDH Březnice již podruhé přihlásil do českého dnu proti rakovině. Od brzkých ranních hodin chodili se svým vedoucím
Lucie Lajbnerová a Vojtěch Koňas s kytičkami po městě. Je pravda, že někde již byli druzí, ale i přes to si většina lidí kytičku koupila. Řekl bych, že toto chování
svědčí o tom, že v našem městě žijí lidé, kterým nejsou
lhostejné osudy jiných.
Statistiky jsou neúprosné!
Naše životy ohrožují mimo jiné přejídání, nedostatek
pohybu a zvláště kouření. Od doby, kdy se cigarety začali masově vyrábět (r. 1880), zahubily víc lidí než obě světové války. Pandemie trvající přes sto let pokračuje.
Zdánlivě nenápadná drogová závislost lidstva na nikotinu si dál vybírá životy milionů obyvatel naší planety.
V České republice je přes veškerou osvětu situace podobná jako jinde ve světě. Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy. V posledních letech mírně ubývá
kuřáků mužů, zato roste počet kouřících žen, mladistvých a experimentujících dětí. Se zdravím hazarduje asi
třetina mužů a čtvrtina žen.
Důsledky?
Na karcinom plic, nejčastěji z několika chorob zapříčiněných kouřením, zemřelo podle posledních statistik
za rok 5555 lidí, přičemž se tabákový kouř v ČR podílel
na více než 18 000 úmrtích (údaje za rok 2016).
Čerpáno z letáků „Ligy proti rakovině“

SIXTY NALŽOVICE 2019

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE

Ve sváteční den 8. 5. 2019
jsme se již podruhé zúčastnili soutěže Hasičské
jednoty Nalžovice v běhu
na 60 m s překážkami.
Je to trochu specifická
soutěž, zvláště pro starší
děti, kde oproti bariéře,
na kterou jsme zvyklí je
bariéra s oknem. A jako
v loňském roce tak i letos
jsme se nevraceli s prázd-

si vás dovoluje pozvat na:
• OKRESNÍ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU KONANÉ V NEDĚLI 2. 6. 2019 NA STADIONU V BŘEZNICI
OD 9.00 HOD.
• 2. KOLO BRDSKÉ LIGY KONANÉ PRVNĚ
V BŘEZNICI 9. 6. 2019 V LOKALITĚ U ČERNÉHO
KŘÍŽE OD 9.00 HOD.
• 14. ROČNÍK POHÁRU STAROSTY MĚSTA
BŘEZNICE A 6. ROČNÍK POHÁRU MĚSTA BŘEZNICE 15. 6. 2019 V LOKALITĚ U ČERNÉHO KŘÍŽE
OD 10.00 HOD.
Svatopluk Koňas, starosta SDH Březnice

ZÁVĚR CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU
POČEPICE
Dorostenci okresu Příbram mají pro ročník 2018 – 2019
dobojováno. O postupujících do krajského kola se rozhodlo v neděli 5. 5. 2019 v Počepicích. Mezi postupujícími
je i Matěj Koňas, odchovanec SDH Březnice, který postoupil bez bez ztráty bodu a se svým kamarádem Tomášem
Růžičkou z SDH Nečín budou 23. 6. 2019 reprezentovat
okres Příbram na krajském kole v Mladé Boleslavi.

KLADENÍ VĚNCŮ
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU "AVK BŘEZNICE"
Volejbalový klub má v Březnici dlouholetou tradici.
V současnosti jsou zde dokonce čtyři skupiny volejbalových nadšenců. Počet hráčů se stále zvyšuje a do tělocvičny nás přes zimu chodí celkem přes padesát!! Dokonce vznikla skupina volejbalistek maminek, které se chodí každý čtvrtek do tělocvičny odreagovat.
V letním období hrajeme na antukovém hřišti na stadionu. Toto hřiště si brigádnickými hodinami za pomoci
dotace od města Březnice sami připravujeme a udržujeme. Děkujeme všem členům volejbalu za příkladnou
účast na brigádách. Je obdivuhodné, kolik dobrovolníků
se vždy objeví a přiloží ruku k dílu.
V roce 2018 jsme se zúčastnili několika turnajů. Například v Radomyšli, v Blatné, v Příbrami. V Týně nad
Vltavou a ve Stříbře jsme v nabitých turnajích dokonce
znovu po roce obhájili 1. místa. V Jincích jsme skončili
na místě třetím.
31. 3. 2019 jsme uspořádali na Základní škole v Březnici již 21. ročník turnaje pod názvem Březnická desítka. Přihlásilo se celkem 10 týmů z Písku, Protivína,
Příbrami, Stříbra a Jinců. Březnice postavila dokonce
3 družstva! Zvítězil tým Free Way sestavený ze sportovců z Příbrami a Rožmitálu. Druhé, šesté a sedmé místo
obsadily domácí týmy z Březnice.
Děkujeme panu řediteli základní školy Mgr. Miroslavu
Bělkovi za umožnění pravidelných tréninků v tělocvičnách ZŠ a podporu pro pořádání každoročního turnaje
ve volejbale. Dále děkujeme městu Březnici za dotaci
a sponzorské dary na turnaj. Také bychom tímto rádi
poděkovali firmě Arex Březnice, Faurecia Písek a Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. Rožmitál p. Tř. za ceny pro
účastníky našeho turnaje.
Za AVK Březnice Alice Kočárková

Tým Ruce v Kapce - 2. místo na turnaji Březnická desítka

Tým Březnice – 7. místo

Komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport pod záštitou města Březnice
ve spolupráci s místními organizacemi p o ř á d a j í

DĚTSKÝ DEN v Březnici
na MĚSTSKÉM FOTBALOVÉM STADIONU

pátek 7. 6.

2019 od 15.30 do 19.00 hodin

Tradičně se můžete těšit na mnoho tematických
disciplín připravených místními organizacemi
Koně ze statku Stražiště

Program:
• Dovednostní atrakce pro děti a jízdy na koních ze statku Stražiště
• Prezentace činnosti jednotlivých organizací
• Prezentace výstroje a výzbroje Městské Policie a Policie ČR
• Prezentace SDH Březnice při 190. výročí vzniku sboru
Děti budou za splněné disciplíny odměněny drobnými předměty
Za nepříznivého počasí změna programu vyhrazena
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Akci podporují:
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MO ČRS V BŘEZNICI
V sobotu 4. května 2019 uskutečnila naše MO na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě již 29. rybářské závody.
Lze bez nadsázky říci, že jsme tedy vytvořili již velmi
slušnou tradici.
Za poměrně příjemného, i když po ránu chladnějšího
počasí, jsme po zkušenostech z předchozích let očekávali
účast soutěžících v počtu max. 30 – 35 zájemců. Jaké
pak bylo naše překvapení, když se nám u prezence hlásilo 63 soutěžících rybářů. Jedná se o účastnický rekord
za více než posledních 15 let. Jistě byli všichni velice
spokojeni. Nejen, že si dobře zachytali, dobře se občerstvili, zcela jistě něco vyhráli v doprovodné soutěži, ale
i díky mecenášům a sponzorům - zvláštní poděkování patří především městu Březnici, jsme mohli odměnit hodnotnými cenami při konečném bilancování 20 úspěšných
rybářů.
Vítězem se stal Miroslav Kabát, který ulovil ryby
o celkové hmotnosti 19,24 kg, na druhém místě byl Miroslav Skalický s 18,80 kg a třetím nejúspěšnějším rybářem se stal Michal Bernard s 16,60 kg. Velmi spokojeni byli jistě i početní diváci a návštěvníci.
Věříme, že příští rok, až se budou konat jubilejní, již
30. závody, bude zájem ze strany nejen rybářů minimálně stejný, ne-li i větší.
V neděli 5. května se konaly neméně oblíbené závody
pro děti. I tady jsme byli překvapeni velkou účastí. Soutěžících dětí se sešlo 47. Ačkoliv počasí již nebylo tak

příjemné jako v sobotu (foukal studený vítr) děti byly
velice spokojené a neváháme říci i nadšené. A to nejen
proto, že všechny dostaly vydatnou svačinu, ale i proto,
že všechny něco vyhrály. Ceny jsme totiž rozdali všem
soutěžícím. Tentokrát jsme ulovené ryby nevážili, ale
měřili, což je pro děti jistě lákavější varianta, nebo si
mohou nechat změřit jako úlovek i ty nejmenší rybičky.
Vítězem se stal Jakub Stulík s 225 body, před Michalem Čížkem s 200 body a Adamem Nassem se 114 body.
Dobrovolné startovné ve výši 2810 Kč, které jsme vybrali, tak jako obyčejně předáme na humanitární účely.
V. Rejzl, jednatel MO

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2019
DATUM DEN "A" mužstvo
23. 3.
SO Trhové Dušníky - Bř 2:1
24. 3.
NE
30. 3.
31. 3.
6. 4.
7. 4.
13. 4.
14. 4.

SO
NE
SO
NE
SO
NE

20. 4.
21. 4.
22. 4.
27. 4.
28. 4.
1. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
11. 5.

SO
NE
PO
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO

Luhy - Bř 2:0
Běh Rožmitál - Březnice

12. 5.
18. 5.
19. 5.
25. 5.
26. 5.
1. 6.
2. 6.
8. 6.
9. 6.
15. 6.

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Bohutín - Bř 2:3 na PK

dorost

st. žáci
Bř - Kovohutě Podlesí
2:0
Jince - Bř 12:0

Bř - Spartak Pb B 2:1 na PK

ml. žáci
Bř - Spartak Pb 3:6

st. přípravka

Dobříš - Bř 1:3

Bř - Jesenice 4:2

Sedlčany B - Bř 6:17

Nová Ves - Bř 5:0

Bř - Sedlčany B 6:1
Bř - Kamýk n/Vlt. 2:0

Bř - Rosovice 0:1 na PK
Bř - Pičín/Obecnice
9:0

Bř - Milín 1:2

Nová Ves - Bř 7:11
Bř - Jesenice 8:4

Bř - Bohutín/Pod 0:2
Daleké Dušníky - Bř 1:7

Bř - 1.FK Pb 6:19
volný los

Bř - Dublovice 20:0
Petrovice - Bř 2:1

Dolní Hbity - Bř 1:4

Sedlčany C - Bř 3:2 na PK
Bř - Počepice 7:0
Počepice - Bř 2:4

Bř - Dublovice 5:1

okrsek hasiči

Bř - Dobříš 4:5

Bř-Kov/Podlesí 1:2
Bř-Petrov./Kr.Hora 1:0 Bř - Drahlín 1:4
Petrovice/Kr. Hora - Bř
3:1
Kov./Podlesí - Bř 6:0
Pičín/Obec. - Bř 0:14 Bř - Jince 0:7

Nový Knín - Bř 0:8
Bř - Nový Knín 2:2

Bř - Dolní Hbity
nebude sehráno

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

10.15 Jesenice - Bř

14.45 Dublovice - Bř

Spartak Pb - Bř 1:2
Bř - Dobříš 2:2

Dobříš - Bř 7:12
Spartak Pb - Bř 11:11
Bř - Spartak Pb 11:13

Bř - Sedlčany B 10:3

Bř - Třebsko 3:0
17.00 Pičín - Bř
17.00 Bř - Drahlín
Okresní kolo hasičů dospělí
17.00 Kosova Hora - Bř
17.00
Bř - Kovohutě Podlesí B

10.15 Kovoh./Polesí - Bř 16.00 Bř - Petrovice
10.15
Drahlín - Bř

10.00 Bř - Nová Ves
14.45. Milín - Bř
Út 4.6. 17h. Boh/Pod - Bř 13.30 Jesenice - Bř
Čt 6.6. 17h. Bř - Dal. Duš. volný los
bude upřesněno
1.FK Pb - Bř
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Již 3.ročník juniorského mistrovství České republiky
v Ultimate Frisbee se uskuteční v Březnici na sportovním stadionu. Během druhého červnového víkendu,
tedy 8. a 9. června, se utkají ti nejlepší hráči věku
do 20 let z celé České republiky a po zkušenostech
z minulých let to bude skvělá podívaná. Pro Příbramsko má událost o to větší váhu, jelikož příbramské juniorky obhajují těžce vydřené stříbro z minulého roku.
Organizaci tohoto turnaje zaštiuje frisbee tým SK Sportingu: Kachny Příbram za podpory České asociace létajícího disku sdružující hráče frisbee ultimate v ČR.
Ultimate frisbee je poměrně mladý sport, který je
ovšem na vzestupu a každý rok si nachází nové a nové
příznivce. Cílem hry při tomto kolektivním sportu je
chytit disk frisbee v koncové zóně soupeře, díky čemuž
tým skóruje. Hraje se na fotbalovém hřišti, týmy mají
pět hráčů.
To, co činí tento sport jedinečným je Spirit Of The
Game. V Ultimate Frisbee totiž není třeba žádného rozhodčího a veškerá překročení pravidel si řeší hráči sami
v souladu s myšlenkou fair play. Po skončení zápasu si
poté týmy promluví o průběhu hry a případné nepříjemnosti spolu ještě dořeší.
Že si to neumíte představit? O to spíš zavítejte 8.
a 9. června do Březnice, podpořte domácí tým a přesvědčte se na vlastní oči, jak to celé funguje.
Jiří Čech
trenér Ultimate Frisbee

Letos poprvé:

English Camp for Teenagers

Pro koho: 15 – 18 let
K d y : po–čt 26. 8. – 29. 8. 2019 (4denní),13.30-17.00
a jednou do 21.00 hod.
K d e : Rodinné centrum Pampeliška Březnice,
město Březnice
C o a j a k : 20 hodin angličtiny, konverzace, hry
a zábava, trochu gramatiky, 2-3 lektorky,
odpolední svačina, 1x večeře, pití po celou dobu
Z a k o l i k : předpokládaná cena 1 250 Kč.
Ještě jsou volná místa ☺. Pokud máte zájem,
přihlaste se co nejdříve na jitka.bartakova@seznam.cz
nebo 721 140 798.
Více informací na www.ajbartakova.webnode.cz.

AUTOKLIMATIZACE
Plnění klimatizace R134a
Čištění klimatizace
Dezinfekce klimatizace
Osvědčení dle nařízení
komise (ES) č. 307/2008

BŘEZNICE, tel. 732 705 057
Roman Polívka

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■
■

KOUPÍM garáž v Březnici. Po domluvě ji může stávající majitel i nadále využívat 20 Kč/den, tel. 602 124 563.
PRONAJMU byt v Březnici V Koleji 1+0, tel. 606 842 009.
NABÍZÍM dlouhodobý pronájem garáže u autobusového
nádraží v Březnici. Cena 20 Kč/den. Jarda Větrovec,
tel. 602 124 563
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PROVÁDÍME
montáž tepelných čerpadel
automatických kotlů
rozvodů vytápění včetně
podlahového
domovní přípojky plynu, vody
a kanalizace
strojní čištění kanalizace

fa HANÍK
606 842 009, 732 151 811
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ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365
PŘIJMEME šičky, švadleny
dámské sériové konfekce
do oděvní dílny ve Věšíně
u Rožmitálu pod Třemšínem.
Jednosměnný provoz,
možnost zkráceného úvazku, úkolová mzda,
nástup možný ihned.
Další informace na tel.

602 979 788.
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Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
• kulturní referent (kumulovaná pozice, úvazek 0,5 příp. + DPČ):
SŠ, velmi dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), časová flexibilita,
aktivní zájem, komunikativnost a velmi dobré organizační schopnosti,
• externí průvodce na dlouhodobou externí spolupráci (DPP, DPČ),
• uklízečka (cca 20 h/měsíc, DPP/DPČ),
• zahradník (DPP/DPČ).
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.
Práce na smlouvu - platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délka praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody. Nutné denní dojíždění - aktivní řidič.
Prázdninové brigády
na období letní sezóny (červenec - srpen) přijmeme:
• průvodce - velmi dobrá znalost 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.
Motivační dopis a CV zasílejte na E: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
(sekce "volná místa")
nebo na tel. 318 618 115 (út - pá, 10 - 16 hod.)

Big Bulls Burger
Nová „burgrárna“
u autobusového nádraží v Březnici
Našimi prioritami
jsou kvalitní suroviny, čerstvost,
vlastní recepty a 100 % masa.
NOVĚ točená zmrzka
a navíc chystáme další novinky…
Otevřeno každý den včetně víkendů!!
Přijte ochutnat i Vy!!!

Při donesení ústřižku této reklamy

SLEVA 10 %

(neplatí na zmrzlinu).

BŘEZNICKÉ NOVINY

30

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

NABÍDKA PRÁCE:

PŘIJMU
spolehlivého řidiče
na dodávku!
Více info
na tel. 734 373 335
335.
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Martina Pokorná | 603 372 306
Pavlína Pokorná | 602 979 319
262 81 Tochovice 74

www.lamariee.cz
lamariee.lamariee@seznam.cz
fb.La Mariée půjčovna svatebních
a společenských šatů

BRIGÁDA
Na letní měsíce
přijmeme řidiče C+E
na střídání dovolených.
Denní provoz.
Březnice a okolí.
LK Transport s.r.o.
Tel. 603 242 581

FIRMA

PRODEJ

KUŘIC

NOVÁK
Radom

2019

BŘEZNICE
u PENNY
ve 12.00 hodin

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

Prodej ve dnech:

20. 6. | 18. 7. | 15. 8. |
12. 9. | 10. 10. | 7. 11.
Červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé
Stá,ří 19 týdnů cena 175 Kč/ks

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

11. 7., 4. 9. a 8. 10. 2019

Tel. 602 115 750

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

www.drubez-novak.cz

yšl
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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
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KINO BŘEZNICE

ČERVEN 2019

V ČERVNU PROMÍTÁME od 19 h., pouze dětská představení jsou od 18 h.
Hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan,
2. 6. neděle v 19.00 hodin
Frédérique Bel, Ary Abittan, Julia PiaNA CHESILSKÉ PLÁŽI
ton, Medi Sadoun a další
Romantické drama, Velká Británie,
Vstupné 55 Kč
98 minut
Přístupno od 12 let
2017, české titulky
19. 6. středa v 19.00 hodin
Je léto roku 1962 a Anglie bude ještě
minimálně rok čekat na velké společenVĚRNÍ NEVĚRNÍ
ské změny: beatlemánii, sexuální revoluKomediální drama, Francie, 2018, české
ci a The Swinging Sixties. S hlavními hrtitulky
diny se poprvé setkáváme během jejich
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí
svatebního dne…
celoživotní láska Marianne, která mu
Režie: Dominic Cooke
oznámí, že čeká dítě s jiným mužem.
Hrají: Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily
O deset let později se k němu vrací, ale
Watson, Anne-Marie Duff, Samuel West
přináší s sebou také šokující tajemství.
a další
Režie: Louis Garrel
Vstupné 55 Kč
110 minut
Přístupno od 12 let
Hrají: Louis Garrel, Laetitia Casta, LilyRose Depp, Joseph Engel, Vladislav Ga5. 6. středa v 19.00 hodin
lard a další

MODLITBA

Drama, Francie, 2018, české titulky
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu poprat do katolického rehabilitačního
centra ve francouzských Alpách.
Režie: Cédric Kahn
Hrají: Anthony Bajon, Damien Chapelle,
Alex Brendemühl, Hanna Schygulla,
Louise Grinberg a další
Vstupné 50 Kč

107 minut

Přístupno od 12 let

9. 6. neděle v 19.00 hodin

HUMORISTA
Životopisné drama, Rusko, Lotyšsko,
2019, české titulky
Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to
má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i podporovaného.
Režie: Michail Idov
Hrají: Alexej Agranovič, Jurij Kolokolnikov, Polina Aug, Alisa Chazanova, Olga
Dibceva, Anatolij Kotěňov a další
Vstupné 55 Kč

100 minut

Přístupno od 12 let

12. 6. středa v 18.00 hodin

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaná rodinná komedie, USA,
2018, české znění
Známý videoherní záporák Ralf a jeho
malá poruchová kamarádka Vanilopka
von Šmak musí podniknout riskantní
cestu po světové počítačové síti a najít
náhradní část do Vanilopčiny videohry…
Režie: Phil Johnston, Rich Moore
Vstupné 40 Kč

113 minut

Přístupno

16. 6. neděle v 19.00 hodin

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie, Francie, 2019, české znění
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci
staré dobré Francie, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich
dcery provdaly za muže rozličných původů. Ale nyní čelí nové hrozící krizi… Režie: Philippe de Chauveron
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program
Zámek Březnice
otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude v měsíci červnu otevřena denně, mimo pondělí,
od 11.00 do 17.00 hod.

Koncerty:
neděle 2. 6. synagoga Březnice od 17 hod.

koncert židovské hudby

KLEZ&mehr
Two Sides of Jerusalem

23. 6. neděle v 19.00 hodin

Václav Eichler – Tarogato, Oboe, Flöte, Englischhorn, Saxophon
Daniel Zaus – Piano, Gitarre Rainer Zaus – E-Bass
Franka Plößner – Klarinetten
vstupné: 130 Kč a 90 Kč
předprodej od 25. 5. 2019 v pokladně zámku Březnice
nebo v synagoze Březnice nebo na internetu: http://
npuvstupenky.colosseum.eu/breznice/list
pátek 14. 6. nádvoří zámku Březnice od 20 hod.

FAVORITKA

JAZZ na zámku Březnice

Vstupné 50 Kč

85 minut

Přístupno od 12 let

Historický film, Irsko, Velká Británie,
2018, české titulky
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna, poslední z rodu Stuartovců. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což
z ní činí perfektní obě manipulátorů.
Režie: Yorgos Lanthimos
Hrají: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel
Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn a další
Vstupné 55 Kč

119 minut

Přístupno od 12 let

26. 6. středa v 18.00 hodin

PSÍ DOMOV
Rodinný dobrodružný film, USA, 2019,
české znění
Psí slečna Bella a Lucas jsou nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne
se více než 600 km od svého pána. Láska
k páníčkovi je však silnější než nepřízeň
osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů.
Režie: Charles Martin Smith
Hrají: Ashley Judd, Edward James
Olmos, Alexandra Shipp, Bryce Dallas
Howard, Wes Studi a další
Vstupné 40 Kč

92 minut

Přístupno

30. 6. neděle v 19.00 hodin

GENESIS
Drama, Kanada, 2018, české titulky
V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem,
který ji navrhuje, aby měli otevřený vztah.
Na letním prázdninovém táboře najde
dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice.
Režie: Philippe Lesage
Hrají: Noée Abita, Paul Ahmarani, Brett
Dier, Pier-Luc Funk, Mylene MacKay,
Théodore Pellerin a další
Vstupné 55 Kč

130 minut

Přístupno od 15 let

Připravujeme: Marie, královna skotská; Ženy v běhu; Jak vycvičit draka 3;
Teroristka; My a další

BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje: K. Šperk
vstupné: 150 a 100 Kč
předprodej od 25. 5. 2019 v pokladně zámku Březnice
nebo na internetu: http://npuvstupenky.colosseum.eu/
breznice/list
pondělí 24. 6. nádvoří zámku Březnice od 21 hod.

Jak jsem vyhrál válku
– Divadlo Příbram
vstupné 200 Kč, děti do 10 let 100 Kč
předprodej od 1. 6. 2019 v pokladně zámku Březnice
nebo na internetu: http://www.divadlopribram.eu/
vstupenky/
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 6. Bigbeatová noc
Staré kluziště
20.00 hodin
3. 6. Koncert ZUŠ
Kolej nádvoří

18.00 hodin

8. 6. Koncert BHV – Dopisy Olze
Kolej

19.00 hodin

13. 6. Povídání – Alois Moravec
a Březnice
Kolej

16.00 hodin

15. 6. Březnické gulášování
Staré kluziště

13.30 hodin

18. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hodin
25. 6. Besídka I. MŠ
KD
15.30 hodin
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