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Z obsahu:  z města  historie  RC Pampeliška  MŠ  ZŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas  spolky
 z redakční pošty  knihovna  kultura a společenské akce  region  sport  inzerce

Odbor kultury města Březnice

zve všechny děti na oslavu

Mezinárodního dne dětí
zahraje a zazpívá kapela

PÍSKOMIL SE VRACÍ
čtvrtek 30. května 2019
od 17 hodin v KD Březnice
vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
Kapela PÍSKOMIL SE VRACÍ
patří k jedné z mála profesionálních kapel,
která se věnuje výhradně moderní dětské tvorbě
a tvoří mezigenerační zábavu, při které se baví
nejen děti, ale i rodiče.
Při jejich živelném koncertu si užijete vtipné
a originální texty, našlápnuté písničky,
barevné kostýmy a skvělou práci s dětským publikem.
Můžete tančit, dovádět a hlavně se dobře bavit!
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta města Březnice
podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 4
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin
viz Seznam volebních okrsků
Seznam volebních okrsků je přílohou Oznámení o době
do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin
a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
do 14.00 hodin.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy č. p. 63
občanství České republiky platným cestovním, diplo(levé přísálí)
matickým nebo služebním pasem České republiky anepro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 1
bo cestovním průkazem nebo platným občanským
viz Seznam volebních okrsků
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou
v Kulturním domě Březnice, Dolní valy č. p. 63
totožnost a občanství jiného členského státu.
(pravé přísálí)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 2
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
viz Seznam volebních okrsků
voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
v Konventu, Březnice, V Koleji č. p. 1
lístky jiné.
pro voliče bydlící ve volebním okrsku č. 3
V Březnici 30. dubna 2019
viz Seznam volebních okrsků
Ing. Petr Procházka v.r.
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
starosta města Březnice
v Základní škole Březnice, Rožmitálská č. p. 419

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Okrsek č. 1 – Kulturní dům Březnice (levé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
23 (ev.), 26 (ev.), 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 78, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 398, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 433, 436,437, 438,
439, 452, 458, 460, 461, 462, 466, 468, 472, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 551, 552, 553, 554, 558, 559,
560, 562, 563, 564, 565, 646, 647, 648, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 739, 740, 741, 743,748, 751, 752, 753, 756,
757, 758, 762, 768, 769
Bor, Dobrá Voda
Okrsek č. 2 – Kulturní dům Březnice (pravé přísálí)
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 116, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198,199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
271, 272, 369, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 402,
414, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,

451, 454, 463, 465, 469, 474, 476, 509, 514, 516, 518, 520,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
550, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645,687,688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,703, 704, 705,706,
707, 708, 709, 710,711, 806, 808, 809, 810, 831, 832, 834
Martinice
Okrsek č. 3 – Konvent (V Koleji čp. 1) Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 143, 153, 263, 264,
266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 306, 308, 331, 341, 367, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 404, 413, 421, 422, 423, 424, 432, 434,
457, 464, 467, 477, 510, 511, 512, 513, 517, 555, 556, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676,747
Okrsek č. 4 – Základní škola Březnice
Voliči s místem trvalého pobytu v čp.:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 134, 147,148, 153, 313, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 365, 366, 387, 388, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 415, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 455,
456, 470, 475, 478, 479, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 519, 521, 522, 523, 548, 549,561, 604, 800, 801, 802, 803
Přední Poříčí, Zadní Poříčí
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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: 2
Datum: 5. 3. 2019

ZM2-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 2. 2019 a kontrola plnění

Soupis usnesení
II. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 12. 2.
2019 a zprávu o plnění usnesení.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

ZM2-2019/4 Rozpočtové opatření č. 2 - 2019

ZM2-2019/2 Žádost o poskytnutí e-mailových adres

ZM2-2019/5 Dohoda o převodu, předání a převzetí
stavby infrastruktury a o úpravě dalších souvisejících práv a povinností

Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
poskytnutí e-mailových adres zastupitelů města Březnice,
po vyjádření jejich souhlasu, dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Gabriela Bartuňková

ZM2-2019/3 Veřejnoprávní smlouva - pečovatelská
služba na rok 2019
Zastupitelstvo města
I . schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení dle přílohy.

Zastupitelstvo města
I . schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2 - 2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková

Zastupitelstvo města
I . schvaluje
„Dohodu o převodu, předání a převzetí stavby infrastruktury
a o úpravě dalších souvisejících práv a povinností” mezi městem
Březnice, na jedné straně a manž. D. a M. F., bytem Březnice, manž.
P. a A. R., bytem Březnice a p. M. B., bytem Praha na straně druhé.
II. pověřuje
starostu města podpisem dohody.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
Roman Vácha v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
Paprštein Jaroslav v.r.
Pinkava František v.r.

PIETNÍ AKT k uctění památky padlých
ve 2. světové válce

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH

úterý 7. května 2019 v 17 hodin

Dne 27. 5. 2019 se v kulturním domě v Březnici
koná setkání dříve narozených pro občany města,
kteří letos oslavili, nebo oslaví 80 a více let.

na březnickém hřbitově
Slavnostní slovo – PhDr. Jaroslav Kozlík
Položením věnců a květin si připomeneme památku
všech, kteří za mír a svobodu položili své životy.

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.

BŘEZNICKO

Na toto slavnostní odpoledne dostanou jubilanti, kterých se tato akce týká, osobní
pozvánku s pokyny pro účast, kterou bude
nutné předem potvrdit.
Případné dotazy zodpovíme na tel. 318 403 167
(matrika Březnice).
Program setkání:
1. Pepino Matura – vystupuje s akordeonem, zahraje a zazpívá světově známé šlágry a evergreeny,
české, moravské i slovenské lidovky
2. Marietta – seniorský taneční soubor z Komunitního centra Prádelna Praha s hudebně-tanečním
pásmem na písně Karla Hašlera

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 2. května uplyne 5 let
od úmrtí pana Václava Maňase,
rodáka z Boru.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Dcery.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Od noci 17. března do rána 19. března evidují policisté
na příbramských silnicích osm nehod s lesní zvěří,
vzniklá škoda přesáhla 300 tisíc korun. Tři případy se
staly na Dobříšsku, tři u Příbrami, jeden na Sedlčansku
a jeden na Březnicku. Pod kola projíždějícího auta vběhla čtyřikrát srna či srnec, dvakrát zajíc, jednou divoké
prase a jednou jelen.
V loňském roce řešili dopravní policisté na Příbramsku
přes 250 srážek se zvěří. Nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy
autům srnčí zvěř, poté divoká prasata, ale občas také jelen, daněk, zajíc nebo liška. Zvěř se pohybovala na komunikacích nejvíce v nočních či brzkých ranních hodinách.
Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. Nejlepším preventivním opatřením před těmito
nehodami je nízká rychlost jízdy, tím vzniká prostor pro
včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, je nutné sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové
znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom
nezbývá než intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí
do protisměru a čelní náraz do protijedoucího auta nebo
náraz do stromu u silnice.
Zatím nezjištěný zloděj se vloupal v době od 4. do 18. března do rekreační chaty v Březnici. Z vnitřních prostor
poté odcizil indukční vařič, mini věž a chlebník. Hmotná škoda byla stanovena na deset tisíc korun.
Dne 20. března došlo krátce před polednem k dopravní
nehodě traktoru. Řidič jel s dopravním prostředkem
směrem na Březnici a nedaleko obce Vacíkov se měl vyhýbat protijedoucímu vozidlu, přitom najel na krajnici

a ta se pod autem utrhla. Vlek poté narazil do zábradlí
a převážené hnojivo se vysypalo na zem. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.
Dne 25. března si v nočních hodinách při venčení psa
všimla oznamovatelka hořícího vozidla a zavolala na tísňovou linku 150. Podle prvotních zjištění byl vůz značky Trabant zapálen úmyslně. Automobil stál na neoploceném pozemku nemovitosti v jedné obci na Březnicku.
Způsobená škoda byla odhadnuta na 50 tisíc korun.
Srnec vběhl pod kola projíždějící Octavie dne 29. března
v noci, a to mezi obcemi Bělčice a Březnice. Škoda byla
stanovena na 20 tisíc korun. Tři dny předtím již nedokázala zabránit střetu se srnou 23letá řidička. K události došlo brzy ráno v katastru obce Volenice. V tomto případě byla škoda také ve výši 20 tisíc korun. Dne 25. března odpoledne skočilo do jízdní dráhy Superbu divoké
prase. Nehoda se stala v katastru obce Tochovice. Škoda činila 35 tisíc korun. Usmrcená zvěř byla předána
členům mysliveckého sdružení.
Na zabezpečeném železničním přejezdu v Březnici došlo
dne 11. dubna po jedenácté hodině večerní ke střetu vlaku
a chodce. Starší muž měl záměrně vstoupit do kolejiště,
ačkoli světelné zařízení blikalo červeně a spolu s akustickou signalizací upozorňovalo na přijíždějící vlak. Strojvedoucí použil rychlobrzdu, přesto vlak do chodce narazil
a odmrštil ho vedle kolejiště. Muž utrpěl naštěstí pouze
lehké zranění a sanitka ho převezla do nemocnice k ošetření. Ve vlaku v době střetu nebyli žádní cestující.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Květen 2019
. . . nejen jednou větou. . .
1. 5. 1939 před 80 lety nařídila vláda všeobecnou změnu směru jízdy: „Jezdíme vpravo“. Dlouho se rozhodovalo
v obavách před nákladnými investicemi hlavně ve velkých městech. Ale okolnosti vznikly přerváním
silnic novými hranicemi. Na nové opatření je třeba převychovati hlavně kočí venkovských potahů,
kteří často budou velmi těžko si zvykati, poněvadž práci tuto vzhledem k malému výběru pracovní síly,
vykonávají osoby ne vždy nejbystřejší.
2. 5. 1649 před 370 lety k oslavě skončení válek a uzavření Westfálského míru přišlo z Březnice na Svatou Horu
velké procesí.
3. 5. 1913 před 106 lety daroval malíř Adolf Kašpar loutkářce Arnoštce Kopecké barevný akvarelový portrét,
který byl později několikrát využit – jako příloha ke zvláštnímu vydání časopisu Loutkář nebo byl
vsazen do starého tepaného křížku u jejího hrobu. Dnes je vystaven v expozici Loutkářství na Březnicku v bývalé jezuitské koleji.
8. 5. 1979 před 40 lety odstartoval z březnického náměstí IV. ročník branné a orientační soutěže automobilů
o pohár SČSP, kterou pořádal Svazarm v Březnici. Na startu se sjelo 23 posádek, z nichž vítěznou
trofej si vybojovala posádka Stanislav Šonka a Miroslav Matěja z AMK Milevsko.
20. 5. 1697 před 322 lety zvláštní posel jednal v Klatovech u zvonaře Štěpána Pricqueye o přelití zvonu pro kapli
sv. Rocha.
24. 5. téhož roku ho odvezl březnický forman k přelití. Od cesty obdržel 1 zlatý.
27. 5. 1979 před 40 lety se od 14 hodin na březnickém náměstí uskutečnil promenádní koncert dechové hudby, řízené kapelníkem Josefem Pilným. Koncert byl první z cyklu Letních promenádních koncertů. Ty byly
pořádány každý měsíc až do září na různých rekreačních místech Březnice. Vystupoval stálý kádr dechovky ZV ROH Sublima, dále členové tanečního orchestru COMBO a tanečního orchestru Městského
kulturního střediska.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska a ze Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová
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KULTURA

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. Výstava je otevřena od 4. 5. 2019.
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.

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

otevírací doba květen – září
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.
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 květen – červen
úterý – neděle 9.00 – 12.00 12.30 – 16.30 hodin
pondělí zavřeno
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František Josef I.
z rodu Habsbursko-lotrinského byl po dobu 68
let císař rakouský, král český, uherský,
lombardský, benátský, dalmátský, chorvatský
a slavonský.
Právě tomuto velikánovi je věnována výstava
František Josef I. Byl nejdéle vládnoucí
panovník v českých zemích. Výstava ukazuje
jeho osobu a přibližuje ji na dobových
předmětech běžného užívání, uměleckých dílech
i upomínkových předmětech z doby jeho vlády.
Jedná se o největší zpřístupněnou sbírku
s motivem Františka Josefa I. v Čechách.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 5. 2019 od 18
hod v prostorách bývalé jezuitské koleje
vedle březnického kostela.
Pořádá odbor kultury města Březnice
Viribus-Unitis

Sezónní výstava

od

1. 5. do 16. 6. 2019

Václav Havel –
politika a svědomí
Městské muzeum a galerie Ludvíka Kuby v Březnici
pořádá ve spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů sezónní výstavu

Václav Havel – politika a svědomí
od 1. 5. 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.

Noc literatury 2019 v Březnici
Odbor kultury města Březnice
pořádá po šesté

„Noc literatury“
ve čtvrtek 9. května 2019 od 17 hodin
Čtení probíhají přibližně v hodinových intervalech
a místa jsou situována nedaleko od sebe

bývalá jezuitská kolej
a kavárna U bylinkové zahrádky u zámku.
13. ročník literárního happeningu proběhne tento den
ve městech v ČR a v zahraničí.
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním
způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení krátkých ukázek.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci
s pražským sdružením evropských kulturních institutů
sítě EUNIC (European Union National Institutes
for Culture) a kulturními odděleními zahraničních
velvyslanectví. Každá z účastnických zemí představí
v rámci večera dílo jednoho svého současného autora.
Projekt se uskutečňuje v předvečer zahájení
největšího knižního festivalu v České republice Svět knihy.
Občerstvení zajištěno.
N a s e t k á n í s v á m i s e t ě š í Alena Heverová.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
■

■

1. 5. – 30. 6. 2019 – výstava výtvarných prací
oboru výtvarného Základní umělecké školy
Březnice
Tematická výstavka knih – Květiny

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
■ 29. 5. – Čtení rodičů s dětmi
■ Knihomrně – návštěva MC Pampeliška v Dětské
knihovně
■ Knihovnický turnaj v piškvorkách
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

V uplynulých měsících březnu a dubnu 2019 mohli návštěvníci Městské knihovny shlédnout putovní výstavu
ilustrací a komiksů k sérii „Tajná dvojka A+B“. Ilustrátorem této výstavy je Viktor Svoboda a autory textů jsou
Klára Smolíková a Jiří W. Procházka.
Foto Městská knihovna

Foto Městská knihovna

V pátek 29. 3. 2019 proběhlo v různých zemích Evropy Nocování s Andersenem, na počest výročí narození tohoto
velkého spisovatele pohádek. Zúčastnili jsme se i my v dětském oddělení Městské knihovny Březnice. Děti se sešly
před školou v pět odpoledne, a pak už jsme šli na dlouhou procházku s úkoly okolo Březnice až na Židovský hřbitov, kde čekal na děti poklad. Po příchodu do školy už nás vyhlížel sám pan Andersen, který nám při večeři pověděl
něco o sobě, přečetl pohádku a zodpověděl pár zvědavých otázek dětí. Večer jsme strávili hraním her, zpíváním
u piana, ukázkou cvičení mažoretky, hraním v tělocvičně, a nakonec po půlnoci byla stezka odvahy po škole. Děti
byly statečné, některé dokonce šly stezku odvahy několikrát... Na dobrou noc nechyběla pohádka. Děti byly moc
šikovné, tak si zasloužily diplom a odměnu, kterou dostaly ráno po snídani a rozešly se k rodičům. Velký dík
za pomoc mým pomocnicím ze sedmých a devátých ročníků za skvělou přípravu a babičkám a maminkám, co nám
napekly dobroty!
Martina Rejzlová
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Základní umělecká škola v Březnici
obor výtvarný
pořádá

VÝSTAVU
VÝTVARNÝCH PRACÍ

v Městské knihovně Březnici
Náměstí 16, Březnice

od 2. 5. 2019 do 30. 6. 2019
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Zapečený chřest
Ingredience: 1 svazek zeleného chřestu, 300 g anglické slaniny,
150 g goudy, 100 ml suchého bílého vína, máslo na vymazání
Postup: Chřest omyjeme (zelený není nutné loupat) a odstraníme dřevnaté konce. Každý stonek omotáme plátkem slaniny
a naskládáme do pekáčku vymazaného máslem. Podlijeme bílým vínem a posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem.
Pečeme při 180 °C cca 20 minut.

Chřestová polévka
Ingredience: 12 stonků chřestu, 1 jarní cibulka s natí, 3 lžíce
másla a 1 lžíce na zahuštění, 1 l vývaru, 100 ml smetany, sůl,
čerstvě mletý pepř
Postup: Chřest očistíme, odkrojíme dřevnaté konce a nakrájíme ho na kousky. Máslo rozpustíme v hrnci a osmahneme
na něm cibulku, zalijeme vývarem, přidáme chřest a vaříme cca
5 minut. Vyjmeme několik kousků chřestu, nejlépe hlavičky,
které použijeme na ozdobu. Polévku rozmixujeme, dochutíme
solí a pepřem, zjemníme smetanou a přidáme na kousky nakrájené studené máslo, které polévku zjemní a zahustí. Pak už
nevaříme! Zdobíme kousky chřestu.

Chřestové rizoto
Ingredience: 500 g zeleného chřestu, 1 šalotka, 1 stroužek česneku, 125 g másla, 2 lžíce olivového oleje, 500 g rýže na rizoto
(arborio, carnaroli), 150 ml bílého vína, 1 l zeleninového nebo
kuřecího vývaru, čerstvě mletý pepř, 60 g parmazánu
Postup: Chřest omyjeme, odkrojíme dřevnaté konce stonků
a nakrájíme na 3–4cm kousky, které povaříme v osolené vodě.
Stačí 3 minutky, aby chřest zůstal křupavý. Scedíme a necháme okapat. Rozpustíme polovinu másla a olivový olej a osmahneme na něm najemno nasekanou šalotku a česnek. Poté přisypeme rýži a mícháme, až se všechna zrnka obalí tukem a zprůsvitní. Podlijeme vínem a mícháme, dokud se veškerá tekutina
neodpaří. Postupně podléváme horkým vývarem, vždy 1–2 sběračky, a další přilijeme, až když se předchozí várka vstřebá
do rýže. S podléváním pokračujeme, dokud nebude rýže uvařená al dente, což trvá 15–20 minut. Rizoto odstavíme z ohně,
důkladně vmícháme zbylé máslo a parmazán, poté opatrně
vmícháme chřest a dochutíme čerstvě mletým pepřem.

Křehký koláč s rebarborou
Ingredience: 600 g hladké mouky, 1 kypřící prášek do pečiva,
1 lžíce kakaa, 3 vejce, 250 g Hery
tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu, 2 vejce, 6 lžic moučkového cukru, 1 vanilkový cukr
500 g rebarbory, 2 vanilkové cukry, 1 lžíce skořice
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které rozdělíme na dvě poloviny. Rebarboru oloupeme, nakrájíme na kousky
a zasypeme skořicí a vanilkovým cukrem. Tvaroh rozmícháme
se žloutky a cukrem, pak do něj opatrně vmícháme sníh z bílků. Polovinu těsta rozválíme a dáme na plech vyložený pečícím
papírem. Na těsto rozetřeme tvaroh, na něj rozložíme rebarboru, přikryjeme druhou částí těsta a propícháme ho vidličkou.
Pečeme na 175 °C 35-40 minut.

Rebarborová vodka a tonik
Ingredience: 40 ml rebarborové vodky, rebarborové pyré, Kinley Tonic grapefruitový (na dolití), proužky rebarbory k podávání
Rebarborová vodka: 250 mililitrů vodky, 2-3 stonky rebarbory
Postup: Asi měsíc před akcí dáme infuzovat vodku. Jednoduše
do ní naložíme kousky rebarbory a uložíme do sucha a temna,
občas protřepeme. Po měsíci vodku slijeme.
Ve sklenici smícháme vodku s rebarborovým pyré a dolijeme
tonikem. Ozdobíme rebarborovými proužky, přidáme led a podáváme.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Erskinová Barbara – Spáčův hrad – děj již čtrnáctého románu oblíbené britské spisovatelky se opět odehrává ve dvou
časových rovinách - v současnosti a v neklidném 15. století
Larsen Ward – Dokonalý zabiják – jediný výstřel může
změnit směr, kudy se svět ubírá… a kudy se bude ubírat
Appleyard Meredith – Naše paní doktorka – do Lauřina
života nemilosrdně zasáhne osud a ona plná zármutku odcestuje do Austrálie a začne tam pracovat v malém městečku jako
lékařka
Montes Raphael – Báječné dny – stejně napínavé jako filmy Alfreda Hitchcocka a horory Stephena Kinga
Robertsová Nora – Kruh věrných – zlo má jméno Lilith,
v její náruči našlo věčné zatracení příliš mnoho mužů…
Körnerová Hana Marie – Hodina po půlnoci – napínavý
historický román známé české autorky
Klevisová Michaela – Kroky vraha – v pražském lesoparku
byla v noci uškrcena mladá žena, nápadně podobná dceři novinářky Julie Kellerové, která s obětí mluvila jako poslední…
Rollins James – Jidášův kmen – z hlubin Indického oceánu
se vynoří hrozivá epidemie, aby zničila lidstvo…
Robertsová Nora – Vášeň a strach – dva příběhy známé
světové autorky
Hannay Barbara – Návrat na Moonlight Plains – v roce
1942, když jednotky japonské armády ohrožovaly severní Austrálii a chystaly se napadnout Townsville, posílá dědeček mladou Kitty do vnitrozemí, na farmu Moonlight Plains… o sedmdesát let později se Kittin vnuk chystá farmu zrekonstruovat…
Coelho Paulo – Vyzvědačka – Paříž roku 1917, vězení SaintLazare, v cele tráví dny žena, jejímž jediným přáním je, aby její
dcerka poznala pravdu o své matce – tou ženou je Mata Hari…
Andersonová Alison – Letní host – Anton Pavlovič Čechov
a nevidomá lékařka Zina; příběh o lásce, síle fantazie a ztraceném rukopisu…
Gyasi Yaa – Návrat domů – román o lásce, předcích, dějinách a osudových zvratech
Macomberová Debbie – Návraty domů – příběh tří sester,
které si v dětství byly velmi blízké, dokud se jedna z nich nevzdala studia na vysoké škole a utekla s mužem, kterého rodiče neschvalovali
Blasi Marlena de – Večery v Umbrii – láska, život, mateřství, pokrmy, jež nasytí smysly i duši; výtečné jídlo, výborné
víno, západ slunce nad umbrijskými kopci a obyčejný, ale přitom bohatý život místních žen…
Robertsová Nora – Cesta za láskou – dva milostné příběhy
Woodman Cathy – Tak už to u veterinářky chodí – kniha
psaná odlehčeným vtipným stylem, dominují humorné historky, v nichž hlavní role hrají domácí mazlíčci
Janouchová Kateřina – Bosá dívka – rodinný thriller
Lapena Shari – Manželé odvedle – strhující příběh plný
zvratů; lidé jsou schopni téměř všeho…
Vondruška Vlastimil – Ďáblův sluha – historická detektivka z edice Hříšní lidé Království českého
Nesbo Jo – Žízeň – kriminální román s vrchním komisařem
Harrym Holem v hlavní roli
Viewegh Michal – Bůh v renaultu – povídkový soubor nejúspěšnějšího českého spisovatele
Gilbert David – & synové – ambiciózní kniha o otcích a synech, oidipovské závisti, sourozenecké rivalitě a dynamice
mezi životem a uměním
Theorin Johan – Zkamenělá krev – Petr Mörner přijíždí
do Stenviku oslavit se svými dětmi Velikonoce a oproti původním plánům s sebou přiveze i svého problematického otce a je
víc než zřejmé, že jeho otci usiluje někdo o život…
Připravila Kateřina Štěrbová
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a odbor kultury města Březnice z v o u n a
Radka Mlynářová

VEČER PRO ŽENY
pořádaný ke Dni matek
Program pro ženy • Módní přehlídka DAYA
Módní přehlídka Benetton Příbram

KD Březnice v pátek 17. května 2019
od 17 hodin
•
•
•
•

vstupné 90 Kč
slosovatelné vstupenky
předprodej v Infocentru (V Koleji čp. 1) od 2. 5. 2019
možnost občerstvení
Přijte si odpočinout, zasloužíte si to!

Odbor kultury mìsta Bøeznice
zve na
Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 24. 5. 2019 od 16 hodin
v kavárně U bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
vlnu, nůžky a samozřejmě dobrou náladu.
Pro zájemce ukázka kresby na drobné kamínky.
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.

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.
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V sobotu 13. dubna jsme přivítali svátky jary v bývalé jezuitské koleji. Na návštěvníky čekalo malé tržiště s řemeslnými výrobky, domácími dobrotami a nechyběly ani tvořivé dílny. Děti mohli navštívit divadelní představení píseckého souboru Copánek a velikonoční pásmo říkadel, písniček a básniček předvedli děti z dramatického kroužku ZŠ.
Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli.
Petra Bartoníčková

HUDEBNÍ FESTIVAL
ANTONÍNA DVOŘÁKA
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.

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
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

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

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést do Městské knihovny,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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Rodinné centrum Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s. PAMPELIŠKA Březnice, z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz
KVĚTEN 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hod.

Prázdniny se blíží a s nimi i čas výletů a dovolených.
U této příležitosti bychom Vám chtěli nabídnout některé
věci z naší Půjčovny, které si ne všichni mohou nebo
chtějí pořídit, ale mohou jim v určité fázi života dobře
posloužit. V RC Pampeliška si je můžete za daných podmínek a drobných poplatků na určitou dobu zapůjčit.
Uvedené věci si může zapůjčit kterákoliv rodina, nemusí
navštěvovat RC ani být jeho členem.

Pondělí dopoledne celý květen 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 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

Krosnička na záda na nošení dětí
Vratná záloha ve výši 1.000 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
20 Kč/den
nečlen RC
40 Kč/den

Jazykové kurzy

Kyblík na koupání dětí
Vratná záloha: 300 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
10 Kč/den
nečlen RC
20 Kč/den
nebo 100 na měsíc/člen, 200 na měsíc/nečlen

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
pátek 3. 5. od 16.30 Kanimůra na Stráži – odpoledne s čarodějnicí Kanimůrou na kopci Stráž – opékání buřtíků, zpívání s Alešem Hadačem u táboráku
úterý 7. 5. od 9.30 Origami – skládání ptáčků, tulipánů z papíru s Evou Bučkovou
sobota 11. 5. od 10.00 Férová snídaně v Konventu
úterý 14. 5. od 10.00 Beseda ke konání Světového
týdne respektu k porodu
čtvrtek 16. 5. od 9.00 Návštěva knihovny dětského
oddělení ve škole v Březnici
pátek 17. 5. od 19.00 Promítání dokumentu ke konání Světového týdne respektu k porodu
sobota 18. 5. od 14.00 do 18.00 Blešák na ploše
úterý 21. 5. od 9.00 Pečení s Herou
pátek 31. 5. Zahradní slavnost – festival rodiny od
17.00 u brodu za fotbalovým stadionem – pečení buřtíků, ohýnek, zpívání s kytarou – vstup v klobouku
Připravujeme: zakládání zahrádky, piknik u zámečku
na Vysoké

Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí,
dále jako kočárek do terénu i města
Vratná záloha ve výši 3.000 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
50 Kč/den
nečlen RC
70 Kč/den
Cestovní postýlka
Vratná záloha ve výši 500 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
20 Kč/den
nečlen RC
40 Kč/den

Šátek na nošení dětí
Vratná záloha: 500 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
20 Kč/den
nečlen RC
40 Kč/den
Cyklosedačka
Vratná záloha: 500 Kč
poplatek za půjčení:
člen RC
20 Kč/den
nečlen RC
40 Kč/den

ZUŠ Březnice - Zuzana Klímová, 5 let
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JARO V MŠ
Zima se ještě nevzdala své nadvlády a my už jsme vynášeli Moranu a
toužebně pokukovali po prvních známkách dlouho očekávaného jara. Masopust již byl za námi i s tradičním
karnevalem, na který se děti velmi těšily. Navštívili jsme
základní školu, pozdravili naše kamarády v prvních třídách a prohlédli si knihovnu, kam již někteří z nich
chodí. Velkým zážitkem pro nás byla návštěva břichomluvce s pořadem „Matýsek a jeho kamarádi“. Také
pořad Plzeňského divadla „Průkopníci v Austrálii“, který nám přiblížil život zvířátek na tomto světadíle, byl
velmi poučný. Avšak děti čekaly i povinnosti, nejen zábava. V první řadě nácvik básní a tanečků pro naše seniory a výroba přáníček na jejich tradiční jarní setkání.
Nezapomněli jsme ani na velikonoční zvyky a tradice.
Vyzdobili jsme si školku, naseli osení a vyrobili malý
dárek. Rodiče dětí uspořádali ve školce jarmark, kde si
mohli ostatní zakoupit velikonoční věnečky, různé druhy pečiva, krásně zdobené kraslice, zajíčky a dekorace
z březového proutí. Na konci dubna jsme se sešli
na školní zahradě, kde jsme s rodiči spálili čarodějnici
a opekli první buřty. Jaro nás stále více lákalo ven
a abychom se mohli vydat na výlet na kolech, museli
jsme si zopakovat bezpečné chování na silnici. Naše znalosti pak prověříme na dopravním hřišti v Příbrami.
A co nás ještě čeká? Celodenní výlet do Prahy, kde navštívíme zemědělské muzeum a zrcadlové bludiště na Petříně. Máme v plánu ještě návštěvu farmy Xaverov, kde
uvidíme domácí zvířátka a někteří odvážnější se mohou

svézt na koních. Prázdniny se již kvapem blíží, proto se
na závěrečné besídce rozloučíme s našimi předškoláky,
kteří v září nastoupí do prvních tříd. A už hurá na
prázdniny.
Za kolektiv 1.MŠ
Bohumila Formánková

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE „SLUNÍČKO“
Jaro už nám zaukalo na dveře,
každý z nás a rychle dveře otevře.
Otevře jaru vstříc,
bude slunce, bude tepla víc.
Také v naší mateřské škole proběhl „Den otevřených
dveří“ 25. dubna a 3. května se uskuteční přijímání dětí
do MŠ od září 2019.
Předškolní období má pro dítě a jeho další rozvoj nenahraditelný význam. Dítě projde obrovským vývojem,
který pak už nikdy nebude mít tak rychlý vzrůst. Učí se
komunikovat, rozlišovat věci a osoby, navazovat vztahy,
odloučit se od rodičů a být stále samostatnější. Z tohoto
období si odnáší zážitky na celý život, a proto se dětem
snažíme vytvořit příjemné prostředí a poskytovat množství podnětů k jejich všestrannému rozvoji.
V měsíci dubnu k nám přijeli zdravotníci a seznámili
děti s 1. pomocí, předvedli sanitní vůz a děti si mohly vyzkoušet nanečisto práci záchranáře. V předvelikonočním
čase jsme se společně sešli s rodiči a všichni dohromady

jsme tvořili, dekorovali a stříhali, až vznikly krásné výrobky na „Velikonoční jarmárek“, který uspořádalo
SRPŠ při MŠ.
Dalším zážitkem byla pro děti oslava “Čarodějnic“.
Převlékly se do čarodějnických masek, plnily úkoly, pohrály si na zahradě MŠ a všichni jsme poseděli u ohně.
Naše mateřská škola má tři třídy. První třídu pro děti
od 2 do 3 let se sníženou kapacitou 17 dětí, o které se
starají dvě učitelky a chůva. Děti si vytvářejí společenské a hygienické návyky, zvládají drobné úkoly, učí se
formou hry.
Ve druhé třídě rozvíjíme u dětí samostatnost, schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními. Ve třetí
třídě je většina dětí ve věku 6 let. Rozvíjíme u nich samostatnost, zdravé sebevědomí, potřebu vzdělávat se
a vytvářet si předpoklady pro úspěšný vstup do ZŠ i do
života.
Naším cílem je spokojené, zvídavé dítě, které se těší na
paní učitelku a kamarády.
kolektiv 2.MŠ Březnice

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. a 2. mateřské školy Březnice na školní rok 2019/2020
se koná v pátek 3. 5. 2019 v budovách MŠ.
Doba konání zápisu: 9.00 – 11.00 hodin
13.00 – 15.00 hodin.
Potřebné doklady k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelka 1.MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková
Ředitelka 2.MŠ Březnice Miroslava Macháčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Účast na konferenci
žákovských parlamentů v Blatné
Dne 1. 3. 2019 se náš parlament zúčastnil konference
parlamentů v Blatné. Jelo nás 8 zástupců z parlamentu
společně s naší paní učitelkou Marií Hrubou. Na konferenci jsme se navzájem představili. Dále jsme všem ukázali projekty, které náš parlament zrealizoval za rok
2017/18. Po přestávce nás blatenský parlament seznámil
s projektem „Maraton splněných přání“, ke kterému
jsme se na konci vyjádřili. Po druhé přestávce jsme se
rozdělili do skupinek s lektory a hráli společenské hry.
Konferenci jsme zakončili zhodnocením celého dopoledne a společnou fotkou. Za náš parlament můžu říct,
že se nám to moc líbilo. Odvezli jsme si s sebou inspiraci
a nápady na další projekty či vylepšení školy a našeho
města.
Tereza Bělková
členka školního parlamentu při ZŠ Březnice

Minibasketbal chlapců II. kategorie
Dne 28. 3. 2019 se konalo okresní kolo v minibasketbalu chlapců II. kategorie. Našim borcům byli v základní skupině soupeřem žáci ze ZŠ Březové Hory, ZŠ Bratří
Čapků, ZŠ Školní a 1. ZŠ Dobříš. Většina zápasů byla
velmi vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. Skupina
skončila pro naše kluky s bilancí dvou výher, dvou porážek a obsazením třetího nepostupového místa ve skupině.
Školu reprezentovali tito žáci: E. Bartůněk, V. Hora,
P. Korecký, L. Novák, V. Pekárek, J. Sedláček, O. Svoboda, K. Tetaur, R. Vácha a L. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Florbalový turnaj v Blatné
Dne 27. března uspořádal Florbalový oddíl TJ Sokol
Blatná turnaj pro žáky ze základních škol. Naši žáci se
účastnili v kategorii 5. až 7. ročník. Hrálo se ve dvou
skupinách po pěti družstvech. Naši kluci ve skupině
nezaváhali, skupinu vyhráli a mohli se těšit na finále
s vítězem druhé skupiny. Zápas o celkové první místo se
žáky ze ZŠ Sedlice byl velice vyrovnaný. Rozhodující
a vítězný gól na 3:2 padl vteřinu před koncem utkání.
Kluci tento turnaj ovládli bez „ztráty kytičky“, získali
krásný pohár, diplomy a medaile na památku. Moc jim
k úspěchu gratulujeme.
Školu reprezentovali tito žáci: V. Kluk, F. Máša,
J. Mázdra, A. Špička, V. Trčka, M. Vitík, J. Vrátný a
L. Vrátný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Předškoláčci na základní škole
Předškolní děti z mateřských škol navštívily 2. dubna,
ještě před svým zápisem do první třídy, naši školu. Aby
si dokázaly lépe představit, jak taková velká škola vypadá, parlament ZŠ Březnice jim připravil prohlídku. Děti
dostaly jmenovky se svým jménem a naše první zastávka byla v učebně hudební výchovy u paní učitelky Ottové. Ta pro ně měla připravené zajímavé hudební hádanky a zatančily si podle interaktivní tabule tanec Gummy
Bear. Další cesta nás zavedla k paní učitelce Janě Dou(pokračování na str. 15)
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Volejbal chlapci

lové. Zde děti viděly počítačovou učebnu a zatleskaly si
do rytmu anglické písničky. Pak se šlo dovádět do tělocvičny. Děti moc bavila připravená opičí dráha a vůbec
se jim nechtělo odejít, ale čekala na nás další zajímavá
zastávka – dětské oddělení knihovny. A na závěr přišlo
to nejdůležitější, a sice návštěva prvních tříd, kde bude
od září jejich působiště. Část z nich zavítala do 1.A
a část do 1.B. Letošní prvňáčci jim ukázali, co se už naučili, a přečetli jim pohádku. Budoucí školáci si také
měli možnost procvičit čísla a písmenka. Myslím, že se
jim ve škole líbilo. Zjistili, že paní učitelky jsou milé,
všechno jim vysvětlí, a tak se mohou do školy těšit.
Adina Kazdová
členka školního parlamentu

Dne 10. 4. se chlapci z 8. a 9. ročníku zúčastnili okresního kola ve volejbale. V jednotlivých zápasech podali
velice pěkné výkony. Ve své skupině nastoupili proti
družstvům ze ZŠ Březové Hory, 2. ZŠ Dobříš a Nový
Knín. Z velmi vyrovnaných zápasů postoupili do dalších
utkání se soupeři z druhé skupiny a obsadili skvělé
4. místo v okresním turnaji.
Družstvo výborně reprezentovali: Marek Mikoláš,
Adam Veselý, Lukáš Ovsík, Lukáš Hartl, Štefan Vojtech,
Adam Dítě, Jakub Stulík a Štěpán Zemek. Všichni zasluhují velkou pochvalu. Zodpovědně a s velkým nasazením
prošli celým turnajem a svým přístupem i chováním
vzorně reprezentovali naši školu.
Za vyučující TV Iva Ceradská

MC Donald’s Cup II. kategorie
Dne 9. dubna se konalo na umělé trávě v areálu 1. FK
Příbram okrskové kolo MC Donald’s Cupu. Před začátkem turnaje bylo jasné, že z každé skupiny postoupí do
okresního finále dva týmy. Naši kluci se utkali s velkými
favority ze ZŠ Březové Hory, dále se ZŠ Pod Svatou Horou a ZŠ Bratří Čapků. S bilancí dvou výher a jedné porážky kluci obsadili druhou postupovou příčku a zúčastnili se finálového turnaje okresu, který se konal 24. dubna.
Školu reprezentovali tito žáci: E. Bartůněk, M. Benda,
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

(pokračování na str. 16)
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Soutěž Matematický klokan

Den naruby

Matematický klokan – soutěž, která se každoročně
organizuje i na naší Základní škole v Březnici.
V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé
v roce 1995, pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci.
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom
termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových
úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech
skupinách podle obtížnosti, za správnou odpově získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpově se mu
jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů,
kolik je v kategorii úloh.
Většina zadaných úloh je „přemýšlecích“, tj. postavena na logickém uvažování s využitím základních znalostí z algebry a geometrie. Úlohy jsou často praktické,
postavené na základě zkušeností ze života. Neznámkují
se. Proto je žáci většinou řeší rádi a po vyhodnocení se
zajímají, kolik „bodů“ v soutěži získali.
V letošním školním roce 2018/2019 byli v jednotlivých
kategoriích nejúspěšnějšími řešiteli na naší škole tito
žáci:
Cvrček (2.-3. třída ZŠ): M. Volf, T. Vitík, L. Mařík,
M. Čedík
Klokánek (4.-5. třída ZŠ): P. Svoboda, J. Kocíková,
K. Štěpánová
Benjamín (6.-7. třída ZŠ): J. Sousedová, A. Tater, Z. Zíková
Kadet (8.-9. třída ZŠ): J. Zíková, E. Jedličková, V. Kostínková
Ing. Jozef Trangoš, učitel matematiky

Dne 5. dubna na základní škole proběhl už poněkolikáté Den naruby. To znamená, že si práci učitelů vyzkoušeli žáci. Pořadatelem akce byl školní parlament.
U nás v 6.B se našlo 5 skupinek (většinou dvojic) dychtivých učitelů, kteří chtěli vyučovat v nižších ročnících.
Bylo nutno se domluvit s tamními vyučujícími, co právě
probírají, a připravit si program výuky na celou hodinu.
Za sebe můžu říci, že jsme si s kamarádkou vyzkoušely
učit dvouhodinovku pracovních činností ve 3.B, kde jsme
vyráběli velikonoční dekorace a matematiku v 5.B. Myslím, že jsme děti zaujaly. Musely jsme ale nějaký čas věnovat přípravě na vyučování, protože jsme chtěly vystupovat jako opravdové učitelky – zaujmout posluchače
a mluvit nahlas a srozumitelně, aby nám žáci rozuměli
a bavilo je to. V naší třídě si zase učitelování vyzkoušeli
starší žáci. Den naruby máme moc rády, je super zjistit,
jaké je to za katedrou.
Adina Kazdová, 6.B
I žáci osmých a devátých ročníků se letos zapojili
do akce Den naruby. My čtyři dívky z 9. ročníku jsme
měly možnost vyzkoušet si práci ve školní družině.
Po obědě jsme šly s dětmi na školní zahradu, kde jsme
s nimi hrály různé míčové hry. Poté jsme si sedli všichni
do kruhu a povídali jsme si. Celé odpoledne jsme si moc
užili.
Kateřina Češková, 9.A

ZUŠ Březnice - Klára Hašková, 9 let

5/2019

VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

17

ERASMUS+
Od 17. 3. do 23. 3. proběhla
čtvrtá vzdělávací aktivita
v rámci projektu Erasmus+
“Creative Paths for Young Social Entrepreneurs”. Malá
skupina tří studentů s jednou
učitelkou se vydala na cestu
do Itálie do města Guilianova, které leží na východním
pobřeží asi 250 km od Říma.
Účelem výjezdu bylo prezentovat naši fiktivní firmu, vytvořit webovou aplikaci pro
tuto firmu a dále pak navštívit firmy a organizace, které
pracují v oblasti životního
prostředí nebo v sociální oblasti. Naši studenti byli opět
ubytováni v hostitelských rodinách a měli tak lepší možnost poznat místní kulturu,
obyvatele a život v jiné zemi.
Italská strana pro nás připravila velmi zajímavý a bohatý program a velmi mile nás pohostila. Zde jsou postřehy dvou studentek, které se výjezdu zúčastnily.
Dne 17. 3. jsme se vydali na cestu do Itálie do městečka Giulianova, kde jsme prožili 5 dní. Ubytováni jsme
byli v rodinách, které se o nás velmi dobře postaraly.
Já osobně jsem byla ubytována u rodiny, která bydlela
kousek od města. První den nás studenti a učitelé zdejší
školy provedli po škole a uspořádali pro nás zajímavé
poznávací soutěže. Druhý den jsme navštívili místní sociální podnik jménem Piccola Opera. Tohle místo jsem si
opravdu užila. Je neskutečné, jaké výrobky a s jakým
nadšením zde vyrábí. Třetí den jsme navštívili farmu
v horách jménem La porta dei Parchi. Na této ekofarmě
se vyrábí kozí a ovčí sýry. Byl to opravdu zážitek, něco
takového vidět a ochutnat. Farma byla opravdu moc
pěkně udělaná a lidé odsud byli velmi milí. Čtvrtý den
jsme vytvářeli mobilní aplikaci pro naše podniky. Tato
aktivita nás velmi bavila, jen byla škoda, že jsme neměli
dostatek času si s aplikací vyhrát. Také jsme prezentovali webovou stránku naší fiktivní firmy. Ve čtvrtek večer jsme měli rozlučkový večírek s rodinami a se studenty. V Itálii jsme si to opravdu užili a bylo to super.
V pátek jsme se všichni sešli před hotelem, ve kterém
byli ubytováni učitelé, a vyjeli jsme do Říma. Procházka

po Římě byla opravdu nádherná a já osobně doufám,
že se tam ještě někdy podívám. Bylo nádherné vidět
na vlastní oči třeba známé Koloseum. Večer jsme se rozloučili s italskými studenty a učiteli. Byl to skvělý zážitek a jsem velmi ráda za takovou životní zkušenost.
Lucie Kropáčková
Tento vzdělávací pobyt v hezkém městečku Giulianova
předčil má očekávání. Přátelští, milí a pohostinní Italové mi už te moc chybí. Hostitelskou rodinu, ve které
jsem bydlela, jsem si hned první den zamilovala! Každý
den byl pro mě něčím přínosný. Nejvíce mě zaujala návštěva sociálního podniku Picccola Opera Charitas. Klienti tohoto centra jsou velmi šikovní a jejich výtvory mě
absolutně okouzlily! Také workshop, na kterém jsme
vytvářeli webovou aplikaci, byl velmi zajímavý, ale i zábavný. Poslední den jsme si užili v Římě. Počasí nám
přálo. Prošli jsme si Koloseum, Forum Romanum a viděli jsme i známé Španělské schody. Spousta dobrého jídla,
zábavy a legrace byly na denním pořádku. Jsem moc
ráda, že jsem se tohoto vzdělávacího pobytu zúčastnila.
Bylo to překrásných sedm dní strávených ve slunné Itálii.
Aneta Rejzlová
VOŠ a SOŠ Březnice
Mgr. Simona Luftová

Návštěva profesionálního záchranáře u nás ve škole
V úterý 2. dubna mezi nás podruhé zavítal pan Jakub
Labuda, profesionální záchranář, aby nás seznámil
s praktickými postupy a zásadami první pomoci.
Při svém minulém vystoupení, které proběhlo o měsíc
dříve, nás velmi poutavým způsobem provedl svou profesí. Např. tím, co musí záchranář umět, jaké potřebuje
pro svoji práci vzdělání, jak je u nás organizována záchranná služba, jak probíhá výjezd vozu záchranné služby s lékařem nebo bez lékaře, s čím se může záchranář
na výjezdu setkat, co se děje, když vytočíme číslo 155
či jak pracuje dispečink. Bylo to velmi zajímavé.

Proto jsme se velmi těšili na jeho druhou návštěvu,
a nebyli jsme zklamáni, naopak. Pan Labuda nás provedl základními postupy a úkony při provádění první pomoci včetně praktických ukázek na figuríně. Na závěr
se s námi podělil o několik zážitků ze své práce, které si
velmi váží, a svým zaujetím nám to i dokázal.
Pro nás byla jeho návštěva velice poučná a přínosná,
i když doufáme, že to, co jsme se dověděli a naučili,
nebudeme muset nikdy použít.
Žáci 1.AS
VOŠ a SOŠ Březnice
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ODVEZLY JSME SI 2. MÍSTO
Z KRAJSKÉ SOUTĚŽE OBORU
SOCIÁLNÍ ČINNOST
Dne 4. dubna 2019 jsme se čtyři studentky 3. ročníku
VOŠ a SOŠ Březnice oboru sociální činnost, Natálie
Likavcová, Eliška Machová, Barbora Štiková a Veronika Růzhová za doprovodu paní učitelky J. Horníkové,
vydaly na 2. ročník krajské soutěže žáků středních škol
oboru sociální činnost do 126 km vzdáleného Nymburka.
Ač nás na začátku Prahy potkala velká kolona a dlouhé čekání, nakonec nás pan řidič dovezl včas. Před
9. hodinou jsme úspěšně dorazily na Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou
v Nymburce, kde soutěž probíhala.
Hlavní koordinátorka soutěže nás přivítala a následně
jsme si losovaly pořadí soutěže. Jak se blížil začátek
soutěže, začala na nás působit tréma. Soutěž spočívala
v prezentaci nových návrhů a praktického provedení
činností v oblasti sociální péče o klienty. Soutěžilo se ve
dvoučlenných týmech.
Nejdříve prezentovala Bára Štiková a Veronika Růzhová téma Aktivizace seniorů. Praktickou realizaci metod
aktivizace motoriky a kognitivních funkcí klientů si vyzkoušely v rámci dobrovolnické činnosti u seniorů
v Domově Březnice, p. s. s.

My, Natálka Likavcová a Eliška Machová, jsme přijely
prezentovat téma poruchy příjmu potravy - anorexie
a bulimie, a to návrhem nové mobilní aplikace „Jídlo
není nepřítel“. Tato aplikace by pomáhala zejména mladým lidem s touto poruchou. Podařilo se nám, opět jako
v minulém roce, kdy jsme se také soutěže zúčastnily,
obsadit neuvěřitelné 2. místo. A tak jsme byly velmi
rády, že i letos se nám povedlo vystoupat na stupně vítězů!
Natálie Likavcová a Eliška Machová, 3.BS

Duben na VOŠ a SOŠ ve znamení testů
Pro všechny maturanty v celé republice začalo období
skládání účtů - maturitní zkouška, ve středu 10. dubna písemná práce z českého jazyka a další den z anglického jazyka. Začátkem května maturanty čekají didaktické testy z obou jazyků a praktická zkouška. V polovině května maturity zakončí ústními zkouškami a obhajobou maturitní práce. Věříme, že všichni ve zkoušce
dospělosti uspějí.
I pro žáky devátých ročníků byl duben jejich první životní zkouškou. 12. a 15. dubna se konaly jednotné
přijímací zkoušky. Uchazeči o studium na všech středních školách v ČR vypracovávali písemné testy z matematiky a českého jazyka.
I naše škola přivítala zájemce o nabízené obory. Nyní
čekáme na zpracování výsledků z Cermatu a v pátek
3. května 2019 se ve společenském sále školy uskuteční
schůzka s rodiči a přijatými žáky do prvních ročníků.
Začátkem měsíce dubna proběhla na škole sportovně
charitativní akce „Přes bariéry s policií“, kdy naši
„čtvráci - maturanti“ vyzkoušeli testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru
k Policii ČR. Testy zahrnovaly člunkový běh, klik vzpor ležmo opakovaně, celomotorický test opakovaně
a běh na 1000 m. Akci pro většinu škol Středočeského
kraje uspořádala Středočeská policie společně s nadací
Konto Bariéry, Středočeským krajem a Zdravotní pojišovnou ministerstva vnitra.

Pro maturanty se blíží i termín podání přihlášek
na všechny obory vyšší odborné školy (tříleté studium
v denní či kombinované formě):
• Sociální práce
• Informační technologie
• Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami
Termín uzávěrky přihlášek pro 1. kolo je 31. května
2019.
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UKLÍZELI JSME BŘEZNICI
Velmi se nám zalíbila iniciativa březnických Žoldáků
a jejich akce ukli me Březnici. Bohužel jsme se v plánovaném termínu nemohli společné akce účastnit, a tak
jsme s březnickými Čápaty vyrazili v předstihu, v sobotu 6. dubna. V našem úklidovém týmu bylo mnoho dětí,
proto jsme zvolili klidnější lokalitu. Trasa vedla z Horních valů, soutkou za hřbitovem, Hlubokou cestou směrem na Stráž. Všechny nás překvapilo množství nasbíraného odpadu na úpatí i tak opečovávaného místa jako
je Stráž. Pneumatiky, fólie ze záhonu, odpadky. Harampádí bylo tolik, že jsme o jeho odvoz požádali Technické
služby města. Tímto panu Bartuňkovi za zařízení pomoci děkujeme.
Jan Liebner

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat
na

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v

úterý 7. května 2019

od 18.00 hodin
v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkují:

Klára Polívková
a Jindřiška Zíková (klavír)
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SPORTOVNÍ KLUB ČÁPATA
BŘEZNICE
Sportovní klub
Čápata Březnice
sdružuje děti zatím dvou věkových kategorií.
Ti starší, ve věku
6 až 8 let, sportují již čtvrtou
sezónu. Druhým
rokem se schází
také parta dětí
ve věku 3 až 5 let,
a tak březnických Čápat je již
přes 30. Scházíme se jednou týdně v tělocvičně základní
školy, případně venku a věnujeme se rozvíjení všestranných pohybových dovedností dětí hravou, a ne příliš
organizovanou formou. Prostě si tak hrajeme. Klub je
postaven na dobrovolnosti a bude fungovat do té doby,
dokud bude sportování naše děti bavit. Zatím je to baví,
jsou šastné a my také. Zároveň naši činnost vnímám
jako doplněk nebo přípravu dětí na působení v některém
březnickém sportovním klubu s konkrétním zaměřením.
Může to tak být, ale nemusí. Hlavně, že děti s radostí
sportují.
Jan Liebner
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BŘEZNICE staré kluziště a okolí řeky
oo
oo
18. 5. 2019 od 14 do 18

3%ɧT/
sousedský prodej - nákup - výměna
Máte doma přeplněný šatník či nepotřebné věci, které fungují
a je vám líto je vyhodit? "TAK NA BLEŠÁK S NIMI"

doprovodný program:

Tvůrčí dílny – něco na zub – kavárnička – hand drum –
pokec – deka – pohoda – hudba – hry

prodejní místo: 50,- rezervace nutná
Přihlášky a info: 606 115 251, 725 912 006, blesakureky@gmail.com

CO NENOSTE: staré železo a nepotřebné harampádí, vyřazené elektrospotřebiče, náhradní díly na
auta, zbraně a předměty s nenávistnou a rasistickou tématikou, jedy, léky, velké neskladné
předměty, alkohol, drogy, tabák, občerstvení, finanční služby, nepotřebné kraviny
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DVĚ LEGENDY ČESKÉHO BIGBEATU NA JEDNOM PÓDIU
První červnovou sobotu se
v Březnici na starém kluzišti
potkají veteráni českého bigbeatu – kapely Brutus a Hudba
Praha Band.
Skupina Brutus vznikla již
v roce 1966 a od té doby neúnavně objíždí se svým legendárním zábavovým repertoárem celou republiku, od sálů velkých
měst po sokolovny v zapadlých
vesnicích. Do Březnice se vždy
ráda vrací.
Kapela Hudba Praha Band
je pokračováním Hudby Praha
po jejím rozpadu v roce 2015
a v Březnici bude koncertovat
poprvé. V této formaci působí
5 kmenových členů, uslyšíte původní sound a staré známé songy. Těšit se můžete na charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky Jelínka. Sestavu doplňují
bubeník Pavel Skala a zpěvák Zdeněk Hnyk, jehož hlas znáte z vysílání pražského Radia 1. Nechybí ani vokalistka
Jarmila Jamajka Koblicová dlouholetá opora Hudby Praha a Lucie Lů Jandová, spolu se saxofonistou Jakubem
Doudou.
Přij te zahájit léto typickou rockovou tancovačkou!
Spolek Kulturní Gang Březnice

BŘEZNICKÉ GULÁŠOVÁNÍ – sestav si svůj tým a s chutí uvař
nejlepší guláš v Březnici a okolí
Akce se letos koná 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. Každá skupina kuchařů by měla oslnit
nejen kuchařským uměním, ale také originalitou svého
projevu (tj. vítány jsou vtipné názvy gulášů, zajímavé
zástěry či oblečky nebo výzdoba stánku)
Pravidla jsou zveřejněna na webu www.kgbbreznice.cz
a zde je také k dispozici přihlašovací formulář.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 31. 5. 2019.
Informace lze získat také na e-mailu rockfestbreznice@seznam.cz nebo na tel. 606 115 251 (Dáša Nesvedová)
Kuchařský um jednotlivých týmů posoudí sami návštěvníci/diváci. Guláše ohodnotí i odborná porota složená z místních gurmánů.
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 (divadlo, hudba, pivní soutěže, dílny pro děti, ohňová show).
Těšíme se na setkání.
Spolek Kulturní Gang Březnice
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á
Vážení a milí.
Zdravím Vás všechny z březnické fary.
Od poloviny srpna 2016 jsem mezi Vámi působil jako farní vikář a duchovní správce farnosti Mirovice a mirovických farností spravovaných z Březnice.
Po odchodu P. Kozubíka na Island, v roce 2018, jsem se
stal Vaším duchovním správcem. Postupně a pomalu
jsem se začal rozhlížet, jaká je situace ve farnosti Březnice a ve všech ostatních farnostech odtud spravovaných.
Po hlubokém uvážení a promodlení jsem se rozhodl, že
fara v Březnici vyžaduje „vylepšení“. Proto od března
tohoto roku probíhají na březnické faře opravy a úpravy. Stav vnitřních prostor fary to vyžadoval, opravy
jsou nutné. Dle mého názoru, nový kněz, který přijde
a bude bydlet na faře, by měl mít důstojný byt. Těsně
před Květnou nedělí se opravil a připravil byt po mém
předchůdci, P. Hovorkovi. V tomto bytě byl ubytován pomocný českobudějovický biskup Monsignore Pavel Posád, který ve farnosti a v okolí právě na Květnou neděli
vypomáhal. V této chvíli nevíme jméno nového kněze.
Naše stará fara však vyžaduje poměrně velké opravy
pro zachování i pro další generace. Jedná se hlavně o její
momentálně neobsazenou část určenou pro bydlení nového kněze. Po jeho nástupu by už bylo nemožné tyto
opravy provést. Proto musíme jednat poměrně rychle.
Moji milí. Vzhledem k těmto skutečnostem bych Vás
byl rád požádal o podporu v této činnosti. Prosím o Vaše

FA R N O S T
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modlitby za zdar tohoto díla a také v neposlední řadě
o Vaše finanční příspěvky na náklady spojené s opravou
březnické fary. Ve farnosti Březnice se budou konat dvě
mimořádné sbírky. První z nich proběhne první neděli
v květnu, 5. 5. 2019 a druhá proběhne první neděli
v červnu, 2. 6. 2019. Proč zrovna tyto termíny? Byl
bych rád, aby do konce června byl připravený byt pro
nového kněze. Toto je totiž předpokládaný termín nástupu nového kněze k nám na březnickou faru.
Samozřejmě, kdo bude chtít, může také přispět na účet
farnosti č. 521821349/0800. Podmínkou však je, aby byl
uvedený správný variabilní symbol, který je 61905151.
Každému, kdo přispěje na výdaje spojené s opravou březnické fary, rád vystavím potvrzení o přijatém daru.
V neposlední řadě mi dovolte, abych poděkoval všem,
kteří mně – za současné situace – pomáhají jakýmkoliv
způsobem. Zahrnuji je do svých modliteb a posílám jim
své † požehnání.
Sám nevím, jestli mne diecézní biskup Monsignore
Vlastimil Kročil, nechá jako Vašeho duchovního správce
v Březnici, nebo zda budu opět spravovat jen „svoje“ Mirovicko. S rozhodnutím Otce biskupa Vlastimila Kročila
se smířím, a bude jakékoliv.
S kněžským pozdravem Váš duchovní správce
P. Mariusz Klimczuk.
Ze srdce Vám, všem † žehnám.

STUDENT Z BŘEZNICE NA SOUTĚŽI GES CUP 2019
Dne 26. 3. 2019 se studenti Středního odborného učiliště (SOU) Blatná opět zúčastnili soutěže mladých
elektrotechniků GES-Cup 2019. SOU Blatná (http://soublatna.cz) reprezentovali studenti 3. ročníku učebního oboru Elektrikář Jakub Šatava z Březnice a Michal Barabáš
z Blatné. Ti se umístili v silné konkurenci studentů škol
z České republiky a Slovenska, většinou čtyřletých maturitních oborů, na 8. místě ze 14 škol. V jednotlivcích získal Jakub 7. místo, Michal 21. místo z 28 soutěžících.
13. ročník celostátní soutěže GES CUP pořádalo Střední
odborné učiliště elektrotechnické Plzeň (www.souepl.cz/
index.php/2019/03/26/vysledky-souteze-ges-cup-2019) ve
spolupráci s firmou GES Electronics. Studenty doprovázel učitel odborného výcviku Petr Schmid.
Soutěž byla jednodenní. Skládala se ze 3 částí, každá
část s limitem 60 min:
Vědomostní test na počítači z oblastí elektronika, elektrotechnika, bezpečnostní předpisy; otázky byly vybrány
z databáze jednotného zadání závěrečných zkoušek (projekt Nová závěrečná zkouška http://www.nuv.cz/nzz2/
co-prinese-projekt-nzz-2).
Poznávací část, kdy studenti poznávali jednotlivé elektronické a konstrukční součástky z panelů, v katalogu GES
vyhledávali jejich technické parametry a vyhodnocovali je.
Praktická část, kdy soutěžící sestavovali tester kabelů. Nejprve zkontrolovali součástky elektronické stavebnice, osadili desku plošného spoje součástkami, které zapájeli a hotový výrobek oživili a překontrolovali jeho
funkčnost. Tester si odvezli domů.
Soutěž byla velmi dobře organizačně zvládnutá. Kvalitní hlavní ceny dodal GES Electronics, (př. multimetr,
velké lupy s osvitem, atd.), město Plzeň i další sponzoři.

Studenti Jakub a Michal si
odvezli nejen elektrotechnické
šroubováky a další drobné ceny,
ale i nové zkušenosti a příjemný pocit z přátelského prostředí. Zkušenosti ze soutěže
se jim hodí při složení závěrečné zkoušky v červnu 2019,
kterou zakončí učební obor Elektrikář. V současné době
je ze strany firem o absolventy tohoto oboru velký zájem
a na trhu práce je trvalý nedostatek elektrikářů. Závěrečná zkouška elektrikářů se skládá z praktické části,
písemné a ústní zkoušky. Po úspěšném složení převezmou tak jako ostatní spolužáci i osvědčení pro práci na
elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. V rámci studia získali osvědčení od specializované firmy pro
montáž elektronického zabezpečení.
Jakub Šatava nastupuje po prázdninách na dvouletý
nástavbový studijní obor Podnikání na SOU Blatná,
který je zakončený maturitní zkouškou, https://soublatna.cz/maturita-obory/podnikani.
Michal Barabáš již vystudoval maturitní obor Informační technologie na SOŠ Blatná. Nyní si od 2. ročníku
na SOU Blatná rozšiřuje elektrotechnické vzdělání
v oboru Elektrikář. Po závěrečné zkoušce nastoupí
do zaměstnání, kde své elektrotechnické vzdělání využije i k práci s hardware a při montáži počítačů.
Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-51-H/01 Elektrikář v dálkové formě vzdělávání, viz https://soublatna.cz/elektrikar-dalkove-studium. Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali
střední vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou
doložit výučním listem či maturitním vysvědčením.
SOU Blatná
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NOC KOSTELŮ 2019
V ROŽMITÁLE
Srdečně zveme na třetí rožmitálskou Noc kostelů. Připravujeme ji
pro Vás ve farním kostele Povýšení
Svatého Kříže ve Starém Rožmitále. V atmosféře, kterou tato kulturně-duchovní akce vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesanstvím prostřednictvím hudby,
umění, symbolů, zážitku či rozhovorů.
Kostely jsou důležitou součástí
společenského, kulturního a duchovního života obyvatel, a proto přij te zažít podvečer, večer, noc, kterou
nabízíme. Přij te poznat „svůj“
kostel a vše, co k němu patří.
Program bude, jak doufáme, zajímavý pro všechny, kdo se rozhodnou pozvání přijmout. Začneme vyzváněním zvonů v 18.55 hod. Máme
za to, že Noc kostelů je krásnou
službou církve obyvatelům měst
a vesnic. Je to velkorysé zpřístupnění často neznámých neb nedoceněných klenotů našich chrámů.
Noc otevřených kostelů pronikla
do naší republiky v roce 2009 z Rakouska, kde se poprvé uskutečnila
ve Vídni roku 2005. Od té doby zájem návštěvníků a počet otevřených kostelů a modliteben stále
stoupá. Věříme, že i „naše“ Noc
kostelů bude lákavá pro nejširší
veřejnost.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Přípravný tým NK

ROZHLEDNA NA TŘEMŠÍNĚ – DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2019
Měl jsem tu čest účastnit se jako zástupce investora
Arcibiskupství pražského slavnostního předávání cen
Dřevěná stavba roku 2019 ve Křtinách u Brna. Soutěž
pořádala již devátým rokem Nadace dřevo pro život
a k našemu velkému potěšení kategorii Dřevěné konstrukce ve fázi návrhu vyhrál v hlasování veřejnosti
Ateliér Jan Brotánek, autoři návrhu MgA. Jan Brotánek
a Ing. Arch. Jan Karel. Zároveň tuto skvělou zprávu
beru jako příležitost informovat o stavu projektu.
Na podzim roku 2018 vydal stavební úřad v Rožmitále
pod Třemšínem stavební povolení na rozhlednu. Ateliér
Brotánek v témže roce dokončil prováděcí dokumentaci,
a tak v současné době Arcibiskupství pražské usilovně
pracuje na zajištění financování stavby. Vzhledem k jejímu umístění a výšce přes 30 m jsou náklady na realizaci
mnohonásobně vyšší, než bylo plánováno a nemohou
tedy zůstat pouze na bedrech investora. Finanční účast
na projektu přislíbil Svazek obcí mikroregionu Třemšín,
je požádáno o grant z Ministerstva pro místní rozvoj
a hledají se další cesty, jak financování projektu zajistit.
Dřevo na stavbu rozhledny je z lokálních zdrojů polesí

Rožmitál pod Třemšínem Arcibiskupství pražského
a bylo těženo dle zásad lunárního dřeva. Kulatina pro
nosné prvky byla již unikátním způsobem zpracována
a vyskladněna, připravuje se řezivo pro vrchní rozhledovou část. Po zajištění financování bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt Rozhledny na
Třemšíně tedy pokračuje podle plánu.
Jan Liebner
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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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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Sportovec roku 2018
29. 3. 2019 se v prostorách březnického stadionu předávaly ceny sportovce roku 2018. Za své sportovní
úspěch byli za KMH SDH Březnice oceněni v kategorii
dorost Matěj Koňas, Michal Kadlec a Lukáš Břicháček.
V kategorii starší žáci Josef Zemek, Martin Vodička
a Filip Vítek a v kategorii mladší žáci Lucie Lajbnerová,
Václav Šejna a Ondřej Vaňáč.
III. část hry plamen a II. část celoroční činnosti
dorostu
V sobotu 30. 3. se v rekreačním středisku Sobeňský rybník odehrálo okresní kolo
46. ročníku celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. Březničtí mladí hasiči nastoupili s dvěma družstvy, která zápolila v disciplíně štafeta dvojic a závodu požární všestrannosti. Naši svěřenci podali dobré výkony, a i přes malé nesnáze obě družstva, jak
mladší tak starší, drží třináctou pozici v okresní tabulce.
Spolu s mladými hasiči startovali ve Starém Rožmitále
i dorostenci. Za SDH Březnice se na start postavil Matěj
Koňas ve starším dorostu a vedl si velice dobře, s jedním trestním bodem obsadil první místo a s náskokem
4 bodů vede tabulku staršího dorostu, což by už mu
mělo zajistit snadný postup do krajského kola.

Jablonec 2019
V sobotu 6. 4. 2019 se v Jablonecké hale konal dorostenecký souboj v běhu na 100 m s překážkami. Hala se
brzy zaplnila samými zvučnými jmény těch nejlepších
závodníků z celé ČR a nechyběli ani zástupci Slovenské
republiky a Polska. SDH Březnice se poprvé účastní takovéto soutěže a po druhé hodině nastupuje na startovní čáru Matěj Koňas. Po odstartování držel krok s Pavlem Válkem SDH Brada-Rybníček čas 18:13, bohužel na
hadici se utvořila smyčka, která se zachytila o kohout
rozdělovače a výsledkem byl pád těsně před cílem, sedřený bok a rameno. Ve druhém pokusu si zaběhl čas 19:00
což stačilo na 21. místo z 94 závodníků. Dalo by se říci
i 21. místo v republice jelikož Jablonecká hala je vyhlášená a sjíždí se sem ti nejlepší.
Český den proti rakovině již 15. května
Ve středu 15. května vyjdou do ulic tisíce dobrovolníků
ve žlutých tričkách, aby nabízeli tradiční žlutou kytičku,
letos se stužkou meruňkové barvy. Každému dárci zároveň předají letáček, ve kterém Liga upozorňuje na rakovinu plic a varuje před kouřením. Kytičku si může koupit
každý, kdo v kapse najde alespoň dvacetikorunu.
Těší nás, že se mezi dobrovolníky znovu zapojí i některé hasičské sbory, které se rozhodly podpořit dobrou věc.
A mezi nimi jsme i my KMH SDH Březnice.
Svatopluk Koňas

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2018
V pátek 29. března byly ve sportovním klubu na stadionu v Březnici zveřejněny výsledky ankety Sportovec
města Březnice 2018. Letošní ročník ankety byl vyhlášen pouze pro kategorie mládeže v každém sportovním
odvětví. Sportovní oddíly dostaly možnost si navrhnout
své nejlepší sportovce.
Všichni odměnění sportovci obdrželi diplom, pamětní
plaketu a poukázku na nákup sportovního zboží. Ceny
byly věnovány městem Březnice.
Výsledky ankety:
Kopaná
Mladší přípravka
Hampejs David
Starší přípravka
Mikeš František
Mladší žáci
Sedláček Jakub
Starší žáci
Sadílek Petr
Dorost
Češka Karel
Tenis - TK
Dorost
Petráň Matěj
Tenis - Vitality Mladší žákyně
Tešková Sára
Mladší žáci
Stichenwirth Petr
Babytenis
Šimek Kristián

Kynologie

Mladší žáci
Štefanová Zuzana
Starší žáci
Štefanová Eliška
Hasičský sport Mladší žáci
Lajbnerová Lucie
Starší žáci
Zemek Josef
Dorost
Koňas Matěj
Všem sportovcům přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů.

Dětský den v Březnici
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ve spolupráci
s místními spolky a pod záštitou města Březnice pořádá
Dětský den v Březnici na městském sportovním
stadionu 7. 6. 2019 od 15.30 do 19.00 hodin.
Tradičně se můžete těšit na mnoho tematických atrakcí
připravených místními organizacemi.
Bližší informace budou zveřejněny v červnových BN
Jiří Nepivoda
předseda komise RM
pro mládež, tělovýchovu a sport

OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU 2018/19 SK Březnice – stolní tenis
Tým „A“ hrající krajskou soutěž I. třídy v sestavě Zbyněk Soused, Martin Drábek, Pavel Čížek, Marek Čížek skončil v základní části sezony na 11. místě. Tým „B“ hrající krajskou soutěž II. třídy v sestavě Josef Haník, Milan
Soused, Jakub Šimek, Radek Michal se umístil v tabulce této soutěže na 5. místě. Tým „C“ hrající regionální přebor I. třídy ve složení Miroslav Suchopár, Pavel Petrovic, Jan Medvecký, Bohumil Říha vybojoval 2. místo.
Tým „D“ hrající regionální přebor II. třídy ve složení Tomáš Michal, Lukáš Peterka, Pavel Haník, Ondřej Bubeníček, Martin Janeček obsadil 2. místo a tím si vybojoval postup do regionálního přeboru I. třídy. Tým „E“ hrající
regionální přebor II. třídy skládající se z našich mladých nadějí Johana Sousedová, Daniel Soused, Filip Bambas,
Jan Veltruský se umístil na 11. místě.
Mimo tuto naši soutěžní činnost náš oddíl zajišuje kroužek stolního tenisu pro mládež pod vedením našich trenérů
Josefa Haníka a Jana Medveckého.
Děkujeme městu Březnice za příspěvek na činnost našeho spolku.
SK Březnice – stolní tenis
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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

BŘEZNICKÉ NOVINY

27

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
vakcinace proti vzteklině
proběhne

ve čtvrtek 23. května 2019
od 16.15 do 17.00 hodin
Březnice – Lokšany
Nezapomeňte očkovací průkazy!
Cena vakcinace je 100 Kč.

K zajištění údržby firmy

hledáme
šikovného pracovníka
s universálními
schopnostmi.
Info na tel. 318 684 100

UZÁVĚRKA
červnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN

603 514 938

v pondělí 20. 5. 2019
ve 12 hodin.
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu
nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme. Redakce BN.

Dovolujeme si Vám oznámit znovuotevření
stylové restaurace

Březnické noviny také na
www.breznice.cz/menu-/breznicke-noviny/

Restaurace se nachází kousek nad zámkem v Březnici.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

NABÍZÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
PROSTOR vedle Penny Marketu, rozloha 55 m2,
elektřina, klimatizace, bezbariérový přístup,
cena 100 Kč/den.
Vhodné jako sklady nebo provozovna pro podnikatele. Jarda Větrovec, tel. 602 124 563.

SPEJCHAR
Nově bude otevřeno každý den od 11:00 do 23:00
a rádi bychom Vám nabídli domácí prostředí s příjemnou
atmosférou a výborným jídlem.
Otevření proběhne v květnu, pro bližší info sledujte
naše internetové stránky.

www.spejchar-breznice.cz
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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

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.

Lukáš Vokatý
Tel. 604 555 498 | E-mail: Lerag@seznam.cz
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NABÍDKA PRÁCE:

PŘIJMU
spolehlivého řidiče
na dodávku!

Více info
na tel. 734 373 335
335.

PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

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

5/2019
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
po zapracování

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

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:

7. 5. a 5. 6. 2019

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hod.

733 787 108

VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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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.)

PLACENÁ INZERCE

5/2019

ZÁMEČNICTVÍ
otevírání bytů
montáž zámků

602 105 365
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

5/2019
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KINO BŘEZNICE
1. 5. středa v 18.00 hodin

ZLATÝ PODRAZ
Romantické drama, ČR, 2018, české znění
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky.
Režie: Radim Špaček
Hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Patrycja Volny, Zdeněk Piškula, Jiří Roskot,
Chantal Poullain-Polívková, Jan Hartl,
Alena Mihulová a další
Vstupné 50 Kč



106 minut



Přístupno od 12 let

5. 5. neděle v 18.00 hodin

SLOŽKA 64
Kriminální thriller, Dánsko, 2018, české
titulky
Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných" dívek.
Režie: Christoffer Boe
Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares,
Nicolas Bro, Anders Hove, Elliott Crosset
Hove, Soren Pilmark a další
Vstupné 55 Kč



119 minut



Přístupno od 12 let

8. 5. středa v 18.00 hodin

ZBRANĚ PRO PRAHU
Válečné drama, Československo, 1974,
české znění
Děj filmu se váže k pražskému povstání
v roce 1945, kdy i venkovští železničáři
vezli střelivo na pomoc bojující Praze.
Režie: Ivo Toman
Hrají: Karel Hlušička, Jiří Kodet, Hana
Čížková, Karel Dellapina, Ladislav Herbert Struna, Jiří Kostka, Jiří Němeček,
Slávka Budínová a další
Vstup volný



81 minut



Přístupno

13. 5. neděle v 18.00 hodin

ČERTÍ BRKO
Pohádka, ČR, 2018, české znění
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na
úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí
běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit
Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana
Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek
a další
Vstupné 50 Kč



99 minut



Přístupno

15. 5. středa v 18.00 hodin

KULTURA

KVĚTEN 2019
sítkami let ztratili kontakt se zbytkem
světa.
Režie: Alice Rohrwacher
Hrají: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi, Sergi López,
Luca Chikovani, Tommaso Ragno, Leonardo Nigro a další

5/2019

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
Zámek Březnice
otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude v měsíci květnu otevřena do 14. 5. o víkendech
od 11.00 do 17.00 h. a od 16. 5. otevřena denně,
mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hod.

19. 5. neděle v 18.00 hodin

Koncerty:
úterý 7. 5., hudební sál od 18.00 hod.
koncert ZUŠ Březnice

UTOP SE, NEBO PLAV

Capella Flauta – flétnový soubor

Komedie, Francie, 2018, české titulky
Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte
zadržet dech, abyste přežili život.
Režie: Gilles Lellouche
Hrají: Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues
Anglade, Virginie Efira a další

Škampovo kvarteto a sólisté:
Eliška Hejhalová - flétna
Jaroslav Pelikán - flétna

Vstupné 55 Kč

Vstupné 55 Kč





125 minut

122 minut





Přístupno od 12 let

Přístupno od 12 let

22. 5. středa v 18.00 hodin

COCO
Animovaná rodinná komedie, USA,
2017, české znění
Miguel touží stát se uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz.
Režie: Lee Unkrich, Adrian Molina
Vstupné 40 Kč

105 minut





Přístupno

26. 5. neděle v 18.00 hodin

BLACKKKLANSMAN
Životopisné drama, USA, 2018, české
titulky
Film podle skutečného příběhu černošského detektiva z Colorada, který v sedmdesátých letech úspěšně infiltroval Ku
Klux Klan.
Režie: Spike Lee
Hrají: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Jasper
Pääkkönen a další
Vstupné 55 Kč



135 minut



Přístupno od 12 let

29. 5. středa v 18.00 hodin

VDOVY
Kriminální drama, USA, Velká Británie,
2018, české titulky
Dnešní Chicago, město špinavé brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři zločinci jsou policií nemilosrdně zastřeleni
při pokusu o loupež.
Režie: Steve McQueen
Hrají: Viola Davis, Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin
Farrell a další

ŠŤASTNÝ LAZZARO

Vstupné 50 Kč

Drama, Itálie, Švýcarsko, 2018, české titulky
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný
a upřímný, až se některým lidem zdá
hloupý. Žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před de-

Dětské dopolední představení pro
MŠ i veřejnost:



129 minut



Přístupno od 12 let

Úterý 7. 5. v 9.00 hodin

KYTICE POHÁDEK
Vstupné 10 Kč

um. vedoucí T. Bláha; vstup zdarma
středa 15. 5., hudební sál od 19.00 hod.
komorní koncert v rámci Festivalu Jakuba
Jana Ryby

vstupné 100 Kč a 50 Kč, vstupenky také
v předprodeji, více na: www.zamek-breznice.cz

úterý 28. 5., hudební sál od 18.00 hod.
Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Dobříš
pod vedením S. Krobové; vstup zdarma
Připravujeme:
neděle 2. 6., synagoga v Březnici od 17 hod.
koncert židovské hudby
Václav Eichler s doprovodem – Spolková
republika Německo
židovská hudba v podání špičkového klarinetového virtuosa
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. 5. Májový koncert V ORIGINAL
Plocha před KD  14.00 hodin
3. 5. Vernisáž výstavy František
Josef I.  Kolej  18.00 hodin
4. 5. Hudební festival Antonína
Dvořáka – DUO CANTIQUE
Reprezentační sál MěÚ  19.00 h.
7. 5. Pietní akt  Hřbitov  17.00 h.
9. 5. Noc literatury
Začátek v Koleji  17.00 hodin
11. 5. Férová snídaně
Kolej nádvoří  10.00 hodin
14. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva  Budova MěÚ
v Blatenské ulici  16.30 hodin
17. 5. Večer pro ženy
KD  17.00 hodin
25. 5. Hudební festival Antonína
Dvořáka – PRAGUE CELLO
QUARTET
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
 19.00 hodin
27. 5. Setkání dříve narozených
KD – sál
30. 5. PÍSKOMIL SE VRACÍ –
hudební program pro děti
KD  17.00 hodin
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