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Odbor kultury města Březnice p o ř á d á
zahajovací koncert

2020

Březnických hudebních večerů 2020

Anna Paulová
klarinet

BHV

Jiří Lukeš
akordeon

Bartók – Piazzolla – Semjonov – Takahashi –
Mantovani – Lukeš – Hermosa – Galliano
sobota

7. března 2020 od 19 hodin

reprezentační sál Městského úřadu Březnice
radnice Březnice náměstí
E

D

V březnu letošního roku zahajujeme 43. sezonu Březnických hudebních večerů. Našim posluchačům a příznivcům nabídneme koncerty vážné hudby v prostorách Zámku Březnice, v reprezentačním sále městského úřadu,
v kostele Sv. Rocha, v synagoze a v bývalé jezuitské koleji. Těšíme se na setkání s Vámi.
Odbor kultury města Březnice
a správa Státního zámku Březnice
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI A V DOBŘÍŠI INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši informuje všechny daňové poplatníky, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2019 i na níže uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.
Městský úřad v Březnici

Pondělí

2. 3. 2020

v době od 13.00 do 16.00 hodin

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem

Úterý

3. 3. 2020

v době od 8.00 do 11.30 hodin
a od 12.30 do 16.00 hodin

Společenské centrum Jince

Středa

4. 3. 2020

v době od 13.30 do 16.00 hodin

Obecní úřad Hvož any

Pondělí

2. 3. 2020

v době od 13.00 do 16.00 hodin

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou

Středa

4. 3. 2020

v době od 13.30 do 16.00 hodin

Městský úřad Nový Knín

Středa

4. 3. 2020

v době od 13.30 do 16.30 hodin

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace
k vyplňování tiskopisů.
Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti.
Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Územního
pracoviště v Příbrami a v Dobříši otevřena v prodloužených úředních hodinách ve všech pracovních
dnech:
23. 3. 2020 – 31. 3. 2020
8.00 – 17.00 hodin
a ve středu 1. 4. 2020
8.00 – 18.00 hodin
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši

Osoby starší 70 let jsou osvobozeny od
poplatku za odvoz komunálního odpadu.
Ohlašovat nic nemusí.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru Městského úřadu Březnice

Životní výročí slaví:
70 let – Jaroslav Tyll, Březnice
70 let – Jiří Blovský, Březnice
75 let – Stanislav Vonášek, Březnice
85 let – Anna Bělková, Březnice
88 let – Hedvika Havelková, Březnice

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 14. března 2020 tomu budou
dva smutné roky, co nás beze slova
rozloučení náhle opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Václav Strnad z Březnice.
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcery
s rodinami.

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

Dne 20. března 2020 tomu budou dva roky,
kdy nás opustil pan Jaroslav Prügl.

Dne 1. března před čtyřiceti lety započali společný život
mladí novomanželé Jaroslava a Milan Kocíkovi.
Jejich společná cesta byla plná štěstí, radosti,
ale také očekávaných i nenadálých výzev.
Ale především byla celou tu dobu lemovaná
obrovskou láskou, respektem a vzájemnou úctou.

Přejeme Vám, naši milí, a Vaše láska dál nezná hranic
a jste šastni jako doposud... My budeme s Vámi.
Martina, Milan, Zuzana, Matěj a vnoučátka Julinka,
Bibianka, Emmička a Mikulášek.

Za tichou vzpomínku děkuje Věra a Hana

Dne 21. dubna 2020 to budou čtyři roky,
kdy nás navždy opustila paní Věra Kubová
z Březnice a 4. října 2020 to bude devět let,
kdy zemřel pan Karel Kuba z Březnice.
Děkuji za vzpomínku všem,
kdo jste je znali a měli rádi.
Syn Milan s rodinou
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Operační důstojník přijal v sobotu 25. ledna v nočních hodinách
na lince 158 oznámení od 38leté ženy z Březnicka, že jí přítel
vyhrožuje fyzickou újmou. Po příjezdu na místo ale hlídka zjistila, že zde došlo mezi osobami k vzájemné slovní rozepři
a k vzájemnému vyhrožování ublížením na zdraví. Oba měli
kolem 1,5 promile alkoholu v dechu. Žena však nechtěla i přes
upozornění policistů svého jednání zanechat, a proto byla převezena k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. Nyní
oběma hrozí ve správním řízení za přestupek proti občanskému soužití pokuta ve výši až dvaceti tisíc korun.
Dne 29. ledna došlo v odpoledních hodinách v katastru obce
Březnice k havárii nákladního vozidla. 44letý řidič při projíždění zatáčky dostal na mokrém povrchu vozovky s autem smyk
a poté narazil do břehu silničního příkopu. Vůz se následně
převrátil na pravý bok zpět na silnici. Ke zranění osob nedošlo.
Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.
Nemilé překvapení čekalo dne 29. ledna jak na majitele rodinného domu, tak na pachatele. Majitele objektu, který se nachází v jedné obci na Březnicku, vzbudilo po druhé hodině ranní
otevírání vchodových dveří. Rozespalý vstal a šel do chodby,
kde k jeho údivu stál mladý muž. Ten na něj okamžitě začal
mluvit s tím, že zabloudil, a neví, kudy se má dostat do Rož-

mitálu pod Třemšínem. Dotyčný mu poradil, a poté, co neznámý muž odešel, se šel podívat před dům. Podle stop ve sněhu
uviděl, že mu někdo obcházel a prohlížel zaparkovaná vozidla.
Následně poškozený ještě zjistil, že mu z vesty, kterou měl
pověšenou v chodbě na věšáku, byla odcizena peněženka s doklady, platební kartou a finanční hotovostí ve výši jednoho tisíce korun.
29letého pachatele pro změnu nejdříve překvapil na pozemku
obydlí ostrý hlídací pes a následně v chodbě domu, kam bez
násilí vnikl, jeho majitel. Odcizenou peněženku proto rychle
zahodil za botník a použil výmluvu, že se ztratil. Policisté
muže dopadli, a ještě ten den mu sdělili podezření z přečinu
porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku a krádež ve stádiu pokusu.
Za dané činy stanovuje trestní zákoník až dvouletý trest odnětí
svobody.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se bude zpovídat 30letý muž. Dne 11. února v noci ho zastavila policejní
hlídka v Březnici. Při silniční kontrole policisté zjistili, že dotyčný má platný zákaz řízení.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie České republiky Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 1. dubna 2020 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 3. června 2020.
JE DOBRÉ VĚDĚT
Odkrvení mozku i srdce se může vyskytnout u člověka
v každém věku, a je mladý nebo starý. Doporučujeme
praktikovat pravidlo tří minut, které jsou následující:
1. Když se probudíte ze spánku (ráno či v poledne),
zůstaňte vleže v posteli ještě půl minuty.
2. Následně se na půl minuty v posteli posate.
3. Pak si dejte nohy na zem, a ještě půl minuty sete
na kraji postele.
Po těchto třech půlminutách nebudete mít anemické srdce, které tudíž neselže a tím se sníží možnost pádu
(staženo z internetu)
a náhlé smrti.

INFORMUJEME
OZDRAVNÝ POBYT V ROCE 2020
Místo konání: Horský hotel SÁDEK, Díly u Domažlic.
První termín pobytu je již obsazen!
Druhý termín je na sedm dní: 12. září – 19. září
2020 za 5.000 Kč (doprava a pojištění jsou v ceně).
Zájemci se mohou hlásit pouze u paní Konvicové
osobně nebo na tel. 728 532 169.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na kulturní akce, jednodenní zájezdy a výlety se
členové musí hlásit u paní Feitové. Na ozdravné
pobyty se musíte hlásit u paní Konvicové, jinak
vaše přihlášky nebudou platit!

PŘIPRAVUJEME
Dne 14. března 2020 (sobota) – jedeme do Prahy
do Emauzského kláštera na koncert BEATLES

VE FRAKU. S vedením kláštera se podařilo sjednat komentovanou prohlídku samotného kláštera. Na koncert
byl počet vstupenek limitován, a tak v autobuse zůstalo
několik volných míst, které mohou využít zájemci pouze
o prohlídku kláštera. Tímto nám vznikly tři skupiny
zájemců:
1. skupina – koncert a prohlídka kláštera za
460 Kč včetně dopravy
2. skupina – prohlídka kláštera bez koncertu
za 250 Kč včetně dopravy.
3. skupina – koncert bez prohlídky za 400 Kč
včetně dopravy
Odjezd: Březnice, Borská ve 13.30, KOVO ve 13.35,
autobusové nádraží Březnice ve 13.45, Mirovice, náměstí ve 13.50, v kopci pak ve 13.55, Horosedly u hlavní
silnice ve 14.00. Příjezd: v 19.30 až 20.00.
Dne 28. března 2020 (sobota) – zájemci z řad členů
navštíví termální lázně Bad Füssing v SRN. Vezměte
si s sebou plavky, obuv k bazénům, osušku, župan, svačinu na celý den, platný cestovní pas (i děti!) Cena 900
Kč a 950 Kč. V ceně je jednodenní cestovní a základní zdravotní pojištění a vstup do areálu lázní.
Do sirného bazénu se připlácí 1 EUR. Odjezd: autobusové nádraží Březnice v 6.30, Mirovice v 6.45 (na náměstí a v kopci). Příjezd: okolo 20.00 hodiny.
Zájemci dodají paní Feitové osobně nebo po telefonu formou SMS, nejdéle do poloviny měsíce března, tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště + PSČ,
datum narození a své telefonní číslo.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle
318 682 483.
Jana Štefanová
Za výbor Místní organizace
Svazu tělesně postižených Březnice
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Březen 2020

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
2. 3. 1930 před 90 lety nešastnou náhodou utonul Josef Tejml z Drahenického ovčína, skončiv tragicky svůj
život ve velmi mladém věku 20 let. Prosekával na rybníce „Hlibenském“ led pro ryby, při čemž nevysvětlitelnou náhodou sklouzl do prohlubně, v těch místech dva metry hluboké. A jelikož nebylo v blízkosti odlehlého rybníka nikoho, kdo by mu pomohl, utonul, byv pravděpodobně zachvácen křečí. Když
přišli ho hledati jeho kamarádi, jimž slíbil se vrátiti ve chvilce, vylovili již jenom jeho tělo, které se
jim nepodařilo přivésti k životu.
8. 3. 1930 před 90 lety uspořádala místní osvětová komise pod protektorátem městské rady v Březnici velice zdařilou oslavu 80. narozenin pana presidenta republiky Tomáše G. Masaryka. K všeobecnému uspokojení a hlubokému dojmu přispěl slavnostní projev pana notáře Stříbrného, který svojí hluboce založenou řečí vylíčil význam a zásluhy prvního presidenta. Na umělecké úrovni oslavy měl hlavní zásluhu
pěvecký sbor a hudební sdružení Sokola.
10. 3. 1930 před 90 lety konal se v Březnici výroční trh na zboží a dobytek. Obchod byl velmi čilý: na trh dobytka
bylo přivedeno celkem 174 koní, 670 kusů hovězího dobytka a 150 kusů telat a hříbat. Návštěva zájemců byla četná, takže došlo i k hojným koupím. Naloženo bylo celkem 37 vagonů dobytka, což je
množství velmi značné. Také v trhu na zboží byly obchody velmi čilé, dík značné návštěvnosti kupců,
k čemuž zase přispělo krásné jarní počasí.
15. 3. 1410 před 610 lety projednán na březnické tvrzi spor o clo v Březnici mezi Půtou Švihovským ze Skály
a Janem, farářem v Rožmitále.
17. 3. 1720 před 300 lety zemřela v klášteře Uršulinek v Praze jeptiška Anna Barbora z Újezda. Byla dcerou Jana
Josefa Jeníška, který byl majitel březnického panství po smrti svého bratra Přibíka. Jan Josef měl
sedm dětí – čtyři dcery a tři syny, ale všechny přežil. Zemřel v roce 1728 a ještě před smrtí odkázal
jmění i znak Jeníšků rodu Krakowských z Kolowrat.
24. 3. 1893 před 127 lety slavný březnický výbor hasičský v Březnici sdělil župám, že přípisem číslo 364 nařizuje
všem obcím okresu, aby každá měla několik košíků a ká na vodu. K tomu dodáno aby každá obec
si pořídila jednu nebo dvě plácačky (tlumenice) na oheň.
25. 3. 1930 před 90 lety zemřel v Praze inž. Cyril Jurenka, zakladatel „Sdružení rodáků města Březnice“ v Praze.
V březnu 1910 před 105 lety byl péčí okresního tajemníka Františka Wolfa vydaný „Památník okresu březnického“. Stalo se tak při příležitosti 45leté činnosti okresního zastupitelstva. Památník obsahoval stručný popis okresu, vznik, vývoj a činnost okresního zastupitelstva březnického, vzpomínku na oslavu
25letého jubilea okresního starostenství pana Josefa Novotného, statkáře v Hlubíni a jeho životopis,
nynější zastupitelstvo a úřednictvo. Spisek zakončuje řád, instrukce a statistické výkazy okresu.
Památník prozradil nevšední píli a obětavou práci autora, přinesl pěkný obraz obsáhlé činnosti důležitého sboru samosprávy.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a ze Zpravodaje Okresní záložny hospodářské.
Alena Heverová, správce muzea a galerie Březnice

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

DIVADLO ABC

středa 8. dudna 2020

TANČÍRNA
1918–2018
Protančete s námi posledními sto lety české historie. Vstupte do naší tančírny a nechte se provést tanečním
krokem po důležitých meznících naší republiky!
Hrají a tančí: Dana Batulková, Aleš Bílík, Hanuš Bor, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák a další

odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin | cena 510 Kč (včetně dopravy)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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KNIHOVNA
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Městská knihovna

Březnice
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knihovna@breznice.cz
■

3. 3. – 31. 3. 2020 – výstava Moniky Vitákové
„Malování…“

■

31. 3. 2020 – 16.30 hodin – cestopisná beseda
s promítáním s Liborem Drahoňovským - „Bosna
a Hercegovina“

■

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky vyhlašuje JEDENÁCTÝ ROČNÍK akce
„Březen – měsíc čtenářů“
- v rámci této celorepublikové akce nabízíme
možnost registrace nových čtenářů na rok zdarma
- čtenářská amnestie (v rámci měsíce čtenářů
neplatíte poplatky za upomínku)

■

Tematická výstavka knih – Veselé jarní čtení

Oddělení pro dětské čtenáře
na základní škole
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: detska.knihovna@breznice.cz
■
■
■
■

Březen, měsíc čtenářů
6. 3. 2020 – prvňáčkové a H. Ch. Andersen
27. 3. 2020 – nocování s Andersenem v knihovně
Povídání pro družinu – návštěva spolku Příbramské
kočky z.s.

P O Z O R ! Obě oddělení Městské knihovny
Březnice změnila e-mailové adresy.
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová
knihovnice
ZUŠ Březnice - Barbora Sinkulová, 9 let

Měsíc březen je již tradičně
věnován čtenářům a knihám.
Napadlo Vás někdy
z čeho se kniha skládá?
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Cyklista František Šesták po letech opět v březnické knihovně
Po dvanácti letech jsme v Městské knihovně v Březnici
přivítali nadšeného cyklistu a cestovatele Františka
Šestáka z Blatné.
V našem městě byl poprvé 4. března 2008 s propagací
své knihy „Z Čech až na konec světa“, kterou vydal
po své cestě, kterou podnikl se svým přítelem Františkem Hejtmánkem. Vydali se po 540 letech po stopách
družiny Lva z Rožmitálu a absolvovali dvouměsíční cestu přes 6 tisíc kilometrů dlouhou, kterou započali v Sedlici u Blatné, pokračovali přes Rožmitál pod Třemšínem
a potom dále přes celou západní Evropu až k mysu Finisterre. Splnili si tím svůj životní sen.
Tentokrát přijel vyprávět a prezentovat fotografie ze
své cesty po trase bývalé železné opony, která byla inspirací ke knize „Od Baltu k Jadranu“.
Jeho celoživotní kamarád František Hejtmánek byl
opět jeho parákem.
Cestu začali u Baltského moře v městečku Trawemünde
a po ujetí 2,5 tisíce kilometrů dorazili k Jadranskému
moři do Terstu.
František Šesták i František Hejtmánek jsou držiteli
Čestného uznání ministra kultury České republiky
za cestu po stopách poselstva krále Jiřího z Poděbrad.
František je autorem čtyř titulů inspirovaných jeho
cestami na kole, kromě dvou již zmiňovaných ještě na-

psal knihy „Na kole do Evropského parlamentu“ a
„Na kole napříč Amerikou“.
Ani se nechce věřit, že tento velmi sympatický člověk,
sportovec plný elánu, se kterým jsme strávili příjemný
únorový podvečer, oslaví v příštím roce osmdesátku.
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
foto městská knihovna

PRÁZDNINOVÝ KNIHOVNICKÝ VÝLET
O pololetních prázdninách jsme vyjeli na knihovnický
výlet do Strakonic. Jelo dvanáct dětí, jedna maminka
a knihovnice. Do Strakonic jsme přijeli vlakem, prošli se
po Strakonicích a vyfoukaní a zmrzlí došli do oddělení
pro děti Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích.
Knihovna sídlí v prostorách hradu, tak jsme měli možnost obdivovat krásnou historickou památku. Unavené
děti ocenily posezení a poležení na sedacích pytlech a na
polštářích na okně, ty neunavené řádění v „noře“. Když
jsme prohlédli pár knih, nasbírali tipy do knihovny, tak
jsme po svačince vyrazili dál. Naše další zastávka byla
u kůzlátek za hradem, kde byla možnost nasypat krmení, k veliké radosti dětí i kůzlátek. Po nakrmení zvířátek jsme se šli i my občerstvit, děti využily možnost nakoupit dárečky rodičům. Náš výlet jsme zakončili jízdou
autobusem do Březnice, kde už na nás čekali netrpěliví
rodiče.
Martina Rejzlová
knihovnice dětského oddělení

foto městská knihovna
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Pita chléb
Ingredience: 200 g hladké mouky, 200 g celozrnné pšeničné mouky, 5 g sušeného droždí, 1/2 lžíce soli, 1,5 lžíce
olivového oleje, 300 ml teplé vody, špetka cukru, slunečnicový olej
Postup : Do velké mísy prosejeme obě mouky, přidáme
droždí, sůl, špetku cukru a důkladně vše promícháme.
Přilijeme olivový olej spolu s teplou vodou a vypracujeme
měkké a hladké těsto. Těsto vyklopíme na pomoučněný
vál, a ještě ho jednou důkladně prohněteme. Pokud je
těsto příliš lepivé, přidáme trochu mouky. Z těsta vytvarujeme kouli, potřeme ji olivovým olejem a vrátíme do
mísy, kterou jsme vymazali olivovým olejem. Mísu zakryjeme potravinářskou fólií a těsto necháme kynout při
pokojové teplotě do zdvojnásobení objemu (60–90 minut). Plech velmi jemně vymažeme slunečnicovým olejem. Troubu spolu s plechem si předehřejeme na 250 stupňů asi 20 minut. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučněný vál, důkladně ho prohněteme a rozdělíme na šest
stejně velkých částí, ze kterých vytvarujeme koule. Každou kouli rozválíme na placku o tloušce 6 milimetrů.
Vyválené placky přikryjeme potravinářskou fólií a necháme 10 minut odpočinout při pokojové teplotě. Poté placky přendáme na vymazaný plech a pečeme 7–10 minut.
Placky by se měly nafouknout a měly by získat světlehnědou barvu. Upečené placky přendáme na mřížku
a zakryjeme je bavlněnou utěrkou.

Baba Ganoush
Ingredience : 1 velký lilek, česnek, sůl, pepř nebo pikantní omáčka, čerstvá citronová šáva
Postup: Lilek dobře omyjeme. Propíchneme jej na několika místech vidličkou a pečeme při teplotě 205 stupňů
v troubě, dokud lilek nezměkne. Necháme vychladnout.
Vydlabeme veškerou dužinu a slupku vyhodíme. Přidáme zbývající suroviny a dobře promícháme. Okořeníme
podle chuti. Podáváme jako dip s pita chlebem.

Tabbouleh
Ingredience : 1 / 3 šálku bulguru, 1 / 4 šálku horké vody,
1 střední nadrobno nakrájená cibule, 2 šálky jemně nasekané petrželky, 2 nadrobno nakrájená rajčata, 1 lžíce
čerstvé nasekané máty, 1/ 3 šálku čerstvé citronové šávy,
1
/4 šálku olivového oleje, sůl, čerstvě mletý pepř
Postup: Bulgur smícháme s 1 lžící oleje a horkou vodou
a necháme hodinu uležet. Přimícháme ostatní suroviny
a vše dobře promícháme.

Baklava
Ingredience : filo těsto, 150 g oříšků (pistáciové, lískové, vlašské, mandle nebo mix), med, 200 g másla
cukrový rozvar: 100 ml vody, 100 ml citronové šávy,
kousek celé skořice, 200 g krupicového cukru - přivedeme k varu a redukujeme asi 10 minut.
Postup : Pekáč vytřeme máslem, oříšky nahrubo nameleme. Do pekáče dáme plátek těsta, potřeme přepuštěným máslem, podruhé zopakujeme stejně, potřetí přidáme ořechy a med. Takto ještě dvakrát zopakujeme a zakryjeme posledním plátem. V pekáči ostrým nožem nakrájíme na šikmé řezy. Pečeme ve vyhřáté troubě na 190
stupňů asi 25 minut. Ještě horké zalijeme cukrovým rozvarem.
Marcela Burdová
knihovnice Městské knihovny Březnice

Oddělení pro dospělé čtenáře
Obermannová Irena – Panoptikum české – příběh spisovatelky, která kvůli skandálu kolem své knihy přestane mít
schopnost používat slova a začne pozpátku…
Vondruška Vlastimil – Ještě že nejsem kat – dobrodružný detektivní román odehrávající se v renesanční Praze
Kukafka Danya – Dívka na sněhu – v coloradském městečku je nalezena zavražděná středoškolačka, tamní obyvatelé jsou
otřeseni a atmosféru plnou strachu a podezření prožívají každý
po svém…
Baggot Mandy – Opravdově, šíleně, řecky – letní lásky
z dovolených nemývají dlouhé trvání, ledaže byste se zamilovali opravdově, šíleně, řecky…
Legardinier Gilles – Srdeční záležitost – středoškolská
léta nás formují pro celý život, v dobrém i ve zlém…
Fabiaschi Abby – Milovala jsem život – pro svého manžela
jsem našla ideální ženu, najít za sebe náhradu je to poslední
co můžu udělat…
Linskey Howard – Cesta beze jména – thriller; na severovýchodě Anglie, v hrabství Durham, někdo unáší a vraždí mladé dívky a detektiv konstábl Bradshaw, který upadl v nemilost
u svých nadřízených, se ze všech sil snaží najít stopu…
Dueňasová María – Mise zapomnění – napínavý román nás
přenáší mezi dekádami a odhaluje pravdy o dějinách a lidstvu…
Hrašková Eva – Něžný dotek nenávisti – dvě ženy, dva
odlišné lidské osudy, Timea má všechno a Lucie téměř vše ztratila…
Benzoni Juliette – Vévodův talisman – Burgundský démant – burgundský vévoda Karel Smělý přišel o své bohatství,
jehož součástí byl mimo jiné takzvaný Burgundský démant,
jenž o pět set let později rozběhne kolotoč událostí kolem Alda
Morosiniho, jeho rodiny i přátel a obrátí jejich životy vzhůru
nohama
Jamesová P. D. – Černá věž – případ, v němž se i sám Adam
Dalgliesh ocitne v ohrožení…
Doehnertová Rodica – Hotel Sacher – Příběh jednoho
pokušení – ve Vídni se píše rok 1892, 28. listopad a majitel
Hotelu de l’Opera, který se za několik let bude jmenovat Hotel Sacher, umírá; jedenáctiletá dívka beze stopy zmizí v křivolakých vídeňských uličkách; dvě zcela odlišné manželské dvojice se setkávají v hotelovém foyer…
Colganová Jenny – Pojízdný krámek snů – krásný příběh
jedné knihovnice…
Brown Dan – Digitální pevnost – když se dosud neomylný
dešifrovací počítač Agentury národní bezpečnosti (NSA) setká
se záhadným kódem, agentura povolá k řešení dešifrantku Susan Fletcherovou a ta zjistí něco, co vyvolá obrovskou paniku…
Ley Rosanna – Návrat do Mandalaje – příběh plný napětí,
lásky a exotiky…
Julliandová Anne-Dauphine – Dva krůčky po mokrém
písku – skutečný příběh dvouleté holčičky postižené genetickou chorobou
Bouzek Ota – Motýlí paseka – Na čekané s puškou
i srdcem – dvaadvacet příběhů, v nichž autor vypráví o tom,
s čím se setkal na toulkách s puškou, rybářským prutem
a vždycky s dychtivýma očima…
Longinová Helena – S námi tančí někdo třetí – když jde
o lásku, děláme velké plány, ale opravdový život i pro zamilované se řídí tím, co se kolem nich skutečně děje…
Borská Ilona – Kdo zachránil jeden život – životopisný
román o MUDr. Františku Hamzovi, zakladateli dětské léčebny v Luži-Košumberku, který právě zde zachránil stovky dětí
před tuberkulózou
Kateřina Štěrbová
vedoucí Městské knihovny Březnice
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Odbor kultury města Březnice zve na cyklus přednášek

s paní

HANOU BLOCHOVOU

SL AVNÉ PŘEMYSLOVNY
DUCHOVNÍ UČITELKY A LÉČITELKY

Kunhuta a Eliška
Přemyslovny
Prvorozená dcera Přemysla Otakara II. Kunhuta působila jako abatyše
Svatojiřského kláštera na Pražském Hradě, kde vychovávala také
budoucí českou královnu Elišku Přemyslovnu – matku císaře Karla IV.
Obě královské dcery se zasloužily o rozvoj duchovního života i umění
v zemích Koruny české.

24. března 2020 od 17 hodin
místo konání –

sál v bývalé jezuitské koleji

Přednáška bude oživena o hudební vystoupení.
vstupné 60 Kč

SLOVO O AUTORCE
RNDr. et Mgr. Hana Blochová, píšící své knihy pod pseudonymem Rosa de Sar, je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Dále vystudovala technologii restaurování uměleckých děl
a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje
hudbě a výtvarnému umění, znalectví a průzkumu uměleckých děl
a stavebních památek a v poslední době také muzikoterapii. Vede
Karlštejnskou školu svobodných umění a školu muzikoterapie. Natočila celkem deset hudebních CD středověké, autorské i etnické hudby.
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Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 20. března 2020 od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Tentokrát si vyrobíme jarní
(velikonoční) přání.
Přineste si nůžky, tužku
a pravítko.
Papíry i obálky budou
k dispozici.
Symbolický poplatek 20 Kč.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních Vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s Vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 723 146 477.

Odbor kultury města Březnice zve na

Soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko
Přineste vlastnoručně ozdobenou kraslici
a vyhrajte velikonoční dort a další pěkné ceny!
Pro všechny šikuly a šikulky vyhlašujeme soutěž
o nejkrásnější velikonoční vajíčko.
Vyfouknutá, namalovaná, nabarvená či jinak
ozdobená vajíčka noste do infocentra
nejpozději do 26. 3. 2020.

Výstava soutěžních vajíček
a jiných kraslic
30. 3. - 13. 4. 2020 v Koleji
Hlas vybraným kraslicím budete moci udělit
od 30. 3. do 4. 4. 2020.
Vyhlášení vítězů proběhne 5. dubna v 15 hodin
v rámci programu „Vítání jara a Velikonoc“
v bývalé jezuitské koleji.
Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektivy.

Vítání jara
a Velikonoc
neděle

5. dubna

2020

od 13 hodin v prostorách
bývalé jezuitské koleje v Březnici
• tržiště s řemeslnými výrobky a dobrotami
• kulturní program
• otevřeno infocentrum a kavárna
• velikonoční dílna pro děti
• výstava velikonočních kraslic

BŘEZNICKÉ NOVINY
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RC

Rodinné centrum Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice

|

tel. 326 531 177

www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz

BŘEZEN 2020

Mimořádné akce RC Pampeliška

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hodin.
pondělí
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY s Alenou
Janouškovou
úterý
od 10.00 LOGOHRÁTKY SE CVIČENÍM pro nejmenší
od 16.00 LOGOHRÁTKY pro děti 4-6 let s Lenkou
Zákouckou
od 19.00 PILATES

úterý 3. 3. 2020 od 9.30 Malý maškarní bál
sobota 7. 3. 2020 od 9.00 do 11.30 Esenciální jóga
s Hedvikou Loučkovou
sobota 7. 3. 2020 od 15.00 Maškarní bál „Divoký západ“ v KD Březnice
pondělí 9. 3. 2020 od 16.30 Báječné pokusy
čtvrtek 12. 3. 2020 od 10.00 Velikonoční focení s Evou
Bahenskou
sobota 14. 3. 2020 Výtvarný kurz – namaluj si svůj
obraz
pondělí 30. 3. 2020 od 9.00 Vynášení Morany
pondělí 30. 3. 2020 od 10.00 Jarní tvoření

středa
od 8.30
od 10.00
pátek
od 8.00
od 10.00

POSILOVACÍ CVIČENÍ s Kristýnou Caiskovou
ZPÍVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy s Luckou
Ryjáčkovou
ŠIKOVNÉ RUČIČKY - výtvarné tvoření pro
nejmenší

Jazykové kurzy
středa
od 15.00
od 17.00
od 18.35
čtvrtek
od 16.30
od 18.05
od 19.35

V týdnu od 16. 3. do 23. 3. 2020 bude v RC probíhat jarní burza.

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
ŠPANĚLŠTINA

LOGOHRÁTKY
pro děti 4-6 let
Od března každé úterý
od 16.00 hodin
Lekce trvá 45 minut, 10 lekcí
člen RC 350 Kč / nečlen 450 Kč
Hrátky povede Lenka Zákoucká
Více info a přihlášky v RC Pampeliška

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A HRAČEK
16. 3. - 23. 3. 2020 v prostorách RC
PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás připravuje burzu. Žádáme prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený
formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení a každý kus zboží označte štítkem.
Pondělí
16. 3.
Úterý
17. 3.
Středa
18. 3.
Čtvrtek
9. 3.
Pátek
20. 3.
Neděle
22. 3.
Pondělí
23. 3.

8.00-12.00 PŘÍJEM

13.00-17.00 PŘÍJEM

8.00-12.00 PŘÍJEM

13.00-17.00 PŘÍJEM

8.00-12.00 PRODEJ

13.00-17.00 PRODEJ

8.00-12.00 PRODEJ

13.00-17.00 PRODEJ

TŘÍDĚNÍ
16.00-18.00 VÝDEJ
8.00-17.00 VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky na tel. 326 531 177, e-mailem: info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen Váš osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci prodávajících. Poté získejte formulář pro
vyplnění seznamu prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke stažení na webu nebo si o něj
napište na náš e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo – viz výše.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Novinky v ZŠ Březnice
Milí čtenáři,
ačkoliv leden a únor svým charakterem v přírodě nepatří mezi čilé měsíce, ve škole dění a neustálé hemžení
neutichá. Oba měsíce se nesly v duchu celé řady vzdělávacích a sportovních akcí, které doplňují tradiční výuku
v lavicích. Žáci tak reprezentovali školu a soutěžili například ve vybíjené, přehazované, ale také basketbalu.
Na šumavských svazích se učili lyžařským technikám
a někteří rozvíjeli jízdu na snowboardu. Sportovalo se,
a to i přes nepřízeň počasí, také v době jarních prázdnin
na příměstském táboře Zdravohraní. Aby nezůstalo
vzdělání mezi zdmi školy odtržené od reálného života,
navštívila školu řada odborníků z praxe. Šlo o workshopy zaměřené na prevenci v oblasti sociálních sítí, kyberšikany (pro 6. ročník společnost Faketicky – mediální
workshopy), ale také na problematiku dospívání a změn
spojených s jeho nástupem (pro 5. až 7. ročník organizace MP Education, s.r.o.). Školu navštívili preventisté
organizace ACET, kteří pracovali s žáky 4. ročníku na
základech bezpečné práce s internetem. Zatímco žáci
3. ročníku v lednu ukončili výuku plavání v plavecké
škole v Příbrami, druháci naopak plavecký kurz v únoru zahájili. Výuka plavání dnes patří k povinným částem základního vzdělávání. Chování za mimořádných
událostí trénovali žáci 8. ročníku s budoucími hasiči ze
SOŠ a SOU Dubno. Žáci však vyjížděli také za divadlem
do stověžaté Prahy, objevovali možnosti moderních technologií v březnické akademii Techak. S podporou MAS
Podbrdsko pořádal v KD Březnice regionální konferenci
žákovských parlamentů parlament ZŠ Březnice. Problematice třídění, recyklace a odpadového hospodářství se
žáci 4. a 6. ročníku učili v rámci programu Tonda – obal
na cestách. Lze tedy říci, že výuka zdaleka není jednotvárná, jak by se mohlo někdy zdát.
Pololetní a jarní prázdniny v letošním roce na sebe
navazovaly. Nejenže doba volna pro žáky přispěla ke
zlepšení v případě rostoucí nemocnosti žáků (před zahájením prázdnin chyběla zhruba třetina žáků), ale čas byl
využit pro opravy a práce v prostorách školní budovy.
Za výrazného přispění města Březnice bylo vyměněno

osvětlení v obou tělocvičnách. Původní svítidla byla
v havarijním stavu. Obě tělocvičny jsou v provozu
od osmé hodiny ranní do jednadvacáté hodiny večerní
prakticky bez přestávky a zatížení zařízení je zde opravdu veliké. Věříme, že nová LED svítidla přispějí ke kvalitě a komfortu všech uživatelů. Opravy osvětlení a elektroinstalace však probíhaly také v hale a dalších prostorách školy. Díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu pro Březnici byly instalovány vzdělávací tabule na
stěny a podlahy. Škola nadále hledá příležitosti, jak vést
žáky k aktivnímu, všestrannému trávení času mimo výuku. Pro žáky prvního stupně byly proto vytvořeny herní koutky, instalována byla například malá horolezecká
stěna. Všechny prvky si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích (více na www.zsbreznice.cz). Další práce se týkaly běžných oprav, ale také zkvalitnění úrovně
v oblasti moderních technologií a zvýšení rychlosti datových přenosů.
Škola je svou velikostí a svým zaměřením stále plná
výzev a výše zmiňované dění je jen krátkým pohledem
za dveře školy. Každá výzva je však příležitostí reflektovat, tvořit a tím se i rozvíjet. Nové výzvy vítáme, přestože se nám vždy nedaří vše podle původního záměru
a očekávání. Rádi bychom touto cestou také poděkovali
všem, kteří se problémů nebojí a vnímají je jako šanci
ke zlepšení, kteří školu podporují a aktivně projevují
zájem o výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
Miroslav Bělka
ředitel školy

Projektová výuka zeměpisu
v technické akademii
Dne 12. února proběhla výuka zeměpisu ve VI.A
formou projektu zaměřeného na tektoniku, seizmickou činnost. Dopolední vyučování se uskutečnilo v Technické akademii Techak v Březnici. Žáci
byli v návaznosti na Školní vzdělávací program ZŠ Březnice v rámci aktivit rozděleni do dvou pracovních skupin. Kromě teoretické části se věnovali konstruování
modelu litosférické desky a simulaci pohybů, programování, práci s pracovními listy. Zkoumali možnosti a význam architektonického řešení staveb v oblasti s vyšší
seizmickou aktivitou. Své znalosti ověřovali nejen prakticky, ale také prostřednictvím dovednostního kvízu.

(pokračování na straně 14)
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Projektová výuka zeměpisu
v technické akademii
(dokončení ze strany 13)

Ke konkretizaci pojmů, ale především za účelem motivace měli žáci možnost nahlédnout s pomocí virtuální reality (prostřednictvím speciálních brýlí) do krajiny a měst
cizích zemí.
Během měsíce února se zúčastnili také žáci VI.B a žáci
čtvrtého ročníku. O spolupráci bude škola usilovat
i nadále, nebo jde o příležitost podpořit motivaci žáků,
využít netradičních edukativních nástrojů a zpestřit
běžnou výuku.
Program je hrazen základní školou z finančních prostředků operačního programu Projekty formou zjednodušeného vykazování - Šablony II.
Miroslav Bělka
ředitel školy

Příměstský tábor Zdravohraní
Již třetím rokem vstupujeme do Operačního programu
zaměstnanost (č. výzvy 081/03_16_047/CLLD_16_01_036),
v rámci něhož jsou na rok 2020 naplánovány tři turnusy příměstského tábora s názvem ZDRAVOHRANÍ.
Hlavním záměrem je nejen podpora zaměstnanosti rodičů formou prorodinných opatření (péče o děti), ale také
snaha vést děti k aktivitám, které tak často nedělají
nebo jsou jim neznámé.
První turnus letošního roku proběhl již v termínu brzkých jarních prázdnin. Pojali jsme jej tematicky - LES.
Ten jsme tvořili ze svých těl při jógových aktivitách,
cvičeních i hrách. Jóga, jak říká zakladatel Rainbow
kids yogy Amir Yaffa Gopala, je vše, co děláme vědomě.
Není nic lepšího, než vést děti k vědomé smysluplné činnosti a užitečnému jednání. V průběhu týdne jsme pracovali na své síle, vůli, tvořivosti i trpělivosti. Vyrobili
jsme les z papíru a navštívili interaktivní výstavu Karel
Daniel Gangloff, který býval kdysi lesmistrem v přilehlých brdských lesích. Expozice v Podbrdském muzeu
byla skvělým zpestřením celého týdne. Ne všem plánovaným aktivitám přálo počasí, ale i tak si všichni - děti
i my organizátoři - na tento týden rádi zavzpomínáme.
Jsme moc rádi, že je tábor mezi dětmi oblíben a že napsali několik svých postřehů.
„Ve dnech 3. 2. – 7. 2. 2020 se konal příměstský tábor.
Aktivity byly různého druhu. Záleželo na počasí. Když
nám trochu přálo, šli jsme ven, a když nám nepřálo, zů-

stali jsme uvnitř. Cvičili jsme v sítích, na kolečkách, užili
jsme si TRX cvičení a spoustu nových jógových her. Téměř
každý den jsme něco vyrobili. Po obědě býval půl hodiny
polední klid. Ve čtvrtek jsme byli v Rožmitále pod Třemšínem v Podbrdském muzeu. Paní průvodkyně nám vyprávěla zajímavosti o lese a známém lesníkovi a vynálezci
K. D. Gangloffovi. Tábor Zdravohraní se nám moc líbil.“
Realizátorem projektu je Základní škola Březnice s partnerem Muscle factory Březnice.

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 10. února 2020 se konalo na Obchodní akademii
v Příbrami okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zde se sešli ti nejlepší žáci z celého okresu,
aby porovnali své znalosti a komunikační dovednosti
v cizím jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně osmého ročníku Libuška Fořtová, která soutěžila v kategorii
II.A (pro osmé a deváté třídy). Přestože Libuška soupeřila se staršími a zkušenějšími žáky, od poroty získala
nejvíce bodů a obsadila tak 1. místo v okresním kole.
Zároveň postupuje do krajského kola, které se uskuteční v březnu v Kladně. Libušce děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a držíme palce v dalším kole.
Jarmila Hybrantová
vyučující německého jazyka

Okresní kolo v košíkové dívek
IV. kategorie
Dne 29. ledna 2020 se konalo okresní kolo v košíkové
dívek IV. kategorie. Moc jsme se na tuto soutěž všichni
těšili. Děvčata v loňském roce podala skvělé výkony a
o to víc se těšila na soutěž letošní. Bohužel, již v samotné závěrečné přípravě na turnaj nás doslova porazila
chřipka, kvůli které velká část sehraného týmu chyběla.
Přesto se děvčata odhodlaně utkala s družstvy ZŠ Školní, ZŠ Rožmitál, ZŠ Milín a ZŠ Dobříš. Sehrála opravdu
vesměs vyrovnaná utkání, nicméně výsledek, na který
jsme se těšily, se nekonal. Opravdu velikou pochvalu
(pokračování na straně 15)
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Okresní kolo v košíkové dívek IV. kategorie
(dokončení ze strany 14)

si zaslouží všechny zúčastněné hráčky. Družstvo nastoupilo ve složení: K. Bierhanzlová, V. Brotánková, J. Čámská, K. Černá, T. Krotká, J. Sousedová, K. Šebelová,
Z. Tesková, A. Tesková, K. Treglerová. Děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Iva Ceradská
vyučující TV

Basketbal chlapců
Dne 28. ledna 2020 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců IV. kategorie. V předchozích dvou letech jsme
v této kategorii obsadili stupně vítězů. Bohužel žákov-

ská obměna a především chřipka, kterou si někteří přivezli z lyžařského výcviku, byla znát na obsazení družstva. V den odjezdu onemocněli další dva kluci a na soutěž nás odjelo jen osm. V základní skupině jsme se postupně utkali se ZŠ Školní, ZŠ Pod Svatou Horou, Jiráskovy sady a 2.ZŠ Dobříš. Bohužel naše družstvo prohrálo všechna čtyři utkání, ale ve třech zápasech jsme byli
více než vyrovnaným soupeřem. Kluci se snažili, bojovali.
Rozhodně se nemají za co stydět a zaslouží si pochvalu.
Školu reprezentovali tito žáci: J. Hrubý, V. Kluk,
V. Kočovský, M. Mašek, J. Sikora, M. Vitík, J. Vrátný
a M. Žáček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický
vyučující TV
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OHLÉDNUTÍ ZA MATURITNÍM PLESEM VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V pátek 13. prosince 2019 se
v březnickém kulturním domě
konal maturitní ples tříd 4.AV
a 4.BS Vyšší odborné školy
a Střední odborné školy Březnice. Tématem plesu byl magický
večer, kterému odpovídala i profesionální výzdoba. Ples byl zahájen v 19:00 předtančením tanečního páru, po kterém následoval slavnostní nástup maturantů. Ti byli ošerpováni svými
třídními učitelkami a pak už se
slova ujala ředitelka školy Ing.
Marie Fiřtíková, která svůj projev zakončila slavnostním přípitkem. Ke slovu se dostali i zástupci obou tříd, Kristýna Pechanová a Bohumil Kasten, kteří ve svém projevu zavzpomínali
na uplynulé čtyři roky. Po tanci s učiteli i rodiči následovala volná zábava. Správnou atmosféru pomohla vytvořit
hudební skupina Ešner Band ze Sedlčanska a moderátor Jakub Kotek. Na závěr plesu si každá třída připravila své
půlnoční překvapení. Taneční choreografie obou tříd byly velmi zdařilé a vysloužily si obrovský aplaus. Doufejme,
že stejně úspěšná bude i naše maturitní zkouška.
Barbora Štiková a Veronika Růzhová, žáci 4. ročníku

POSLEDNÍ LEKCE K POČÁTKU VLASTNÍHO HOSPODAŘENÍ
Když si na škole projdete všemi těmi odbornými předměty, o kterých vám tvrdí, že jsou důležité, tak sice víte,
jak zasadit rostlinku, jak ji chránit před všemožnými
chorobami a možná i jak ji sklidit a uskladnit (teoreticky). Nic z toho se Vám ale pravděpodobně nepovede, dokud ze státu nevytáhnete nějaké finance na dotacích.
Jenže ty Vám ministerstvo nedá, dokud nebudete naprosto všechno, co děláte, evidovat. Právě od toho slouží
Portál Farmáře, vedený přímo ministerstvem zemědělství, s nímž nás přijela naučit paní Ing. Jaroslava Šamsová, která se zabývá přednáškami o tomto programu.
Portál Farmáře obsahuje 3 nejdůležitější části: registr
půdy, registr zvířat a evidenci přípravků a hnojiv. V registru půdy jsou veškeré informace o Vašich polích,
a už ohledně výměry, svažitosti, erozních hodnot, vodních ochranných pásem nebo jen prostého názvu. Registr
zvířat je skoro to samé, jen ohledně zvířat. Jsou tam informace o produkčních hodnotách, o rodičích, o nemocích,

kterými si prošlo, popřípadě identifikační číslo nebo
jen prosté jméno. Oproti
tomu evidence přípravků
a hnojiv neobsahuje žádné
informace, tam musíte Vy
jakožto zemědělec zapsat,
jakými přípravky a v jakém množství jste na kterém poli v jaký den ošetřovali, popřípadě hnojili, jakou plodinu.
No a te, když už víme,
jak všechno tohle dělat,
nezbývá nic jiného, než si zažádat o dotaci pro začínajícího zemědělce a pustit se naplno do hospodaření!
David Vrbský, 3.AS
obor Agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice

Žáci VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili semináře Zemědělského svazu ČR
Zemědělský svaz ČR pořádá různé semináře a my jsme měli možnost zúčastnit se jednoho z nich. Seminář byl na
téma Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu.
Seminář o odchovu telat byl velmi zajímavý a k našemu učivu, které probíráme ve škole, nám to velmi pomohlo.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které se nám určitě budou hodit te, i do budoucna. Doplnili jsme
si informace, které se týkají výživy, ustájení a zdravotního stavu. Byla bych ráda, kdyby se na takovéto semináře
jezdilo častěji.
Žaneta Žahourová
Seminář byl pro mě přínosný, jelikož jsem se dozvěděla spoustu nových informací ohledně chovu skotu. Zajímavé
byly informace o porodu a jeho průběhu, ošetřování telat, jejich ustájení a zdravotním stavu. Věřím, že všem
zúčastněným se tyto rady budou v provozu opravdu hodit.
Erika Maradová
Seminář byl přínosný vzhledem ke zkušenostem a praxi přednášejících. S chovem telat nemáme takové zkušenosti
jako zootechnici z provozu. Bylo to velmi zajímavé.
David Vrbský
Seminář byl fajn, plný informací, které byly velice zajímavé.
Adéla Podskalská
Kvalitní a profesionální vysvětlení všech důležitých činitelů, kteří ovlivňují chov skotu.
Vojta Simandl
žáci 3. ročníku oboru agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice
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STÁŘÍ A PÉČE O ZEVNĚJŠEK
V předchozích článcích jsme se dotkli tématu duševní
a tělesné aktivity ve stáří. Tentokrát budeme věnovat
pozornost péči o zevnějšek ve stáří. V jedné písni se zpívá: „Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka…“ Je to
celý zevnějšek, nejen samo oblečení, co má vliv (dobrý
nebo špatný) nejen na nositele tohoto oblečení samého,
ale i na jeho okolí. Za starých časů míval člověk jedno
oblečení pro všední den a jiné pro svátek, přičemž i neděle se pokládala za sváteční den. Dnes to tak přísně
nebereme a oblečení máme víc. Dokud se chodí do zaměstnání, je péče o zevnějšek samozřejmostí. Kdo je
v penzi a do práce nemusí, snadno v péči o sebe poleví.
Není správné říkat si, že na tom nezáleží, a to či ono být
nemusí. Opak je pravdou. Ve stáří je třeba věnovat sobě
pozornost a péči v mnoha směrech. Čas na to je. Ve stáří by o sebe měl člověk pečovat nejen po stránce oblečení, ale i vzhledu. Jinak řečeno, měl by o sebe dbát. Bohužel lze se setkat s názorem opačným: „Na tom přeci
už nesejde. Na mně nezáleží. Dotrhám, co mám, nic už
si kupovat nepotřebuji.“ Opak je pravdou, kdo dobře
vypadá, lépe se cítí. Je také příjemné na něj pohledět,
je milé se s ním setkat. To pak je člověku hned lépe,
když pocítí pozitivní odezvu svého okolí! Je příjemné si
uvědomit, že vypadáme dobře nebo nám to dokonce sluší, by mládí tím zpět nezískáme. Pohodlnost až lenost

patří mezi největší nepřátele v životě stárnoucího člověka. Dříve se také říkalo: „Lepší dírka nežli špinka.“ Čistota oblečení a prádla není v době automatických praček
a tekoucí teplé vody většinou problém.
Ze smyslů, které ve stáří slábnou, to není jen zrak
a sluch, ale také čich a chu. Děje se tak pozvolna, a tak
se to hůř pozná. Dotyčná osoba si to ani neuvědomuje.
V úrovni péče o sebe se to někdy projeví. Ve stáří může
hrozit únik moči, výměna prádla je nutná častěji. Nejde
jen o oblékání, je to také péče o vlasy, o ple a u mužů
o vousy. Upravené vlasy seniorky jsou tou nejlepší vizitkou. Zarostlý a neholený senior sám sobě škodí. Někdy
o sebe starý člověk již nedokáže tak dobře pečovat, ale
jsou tu kadeřnice, pedikúra a manikúra. Samozřejmě,
něco to stojí, ale vyplatí se to, není to přece každý den.
Dnes se říká, že člověk má do sebe ve stáří investovat.
O tom, kdo dobře vypadal, se dříve říkávalo, že je
„jako ze škatulky“. Takový člověk dává svému okolí
o sobě tu nejlepší zprávu. Naopak neupravenost a zanedbanost je známkou toho, že s člověkem není něco
v pořádku, není k sobě dostatečně kritický a málo o sebe
dbá. Třeba na péči o sebe již nestačí a potřebuje nějakou
formu pomoci ze strany své rodiny nebo některé instituce. Není chybou nabídku pomoci přijmout a někdy ji
i vyhledat a říci si o ni.
Jiří Beran

Ze zámecké historie: HANUŠ KRAKOVSKÝ Z KOLOVRAT – ŽIVOT
Tento článek chce připomenout velmi zajímavou osobnost březnické zámecké historie Jana Karla Nepomuka
Krakovského z Kolovrat, známého pod jménem „Hanuš“
(1794–1872). V tomto a příštím čísle bude nastíněn jeho
život a v číslech následujících jeho mecenášské a vlastenecké aktivity. Hanuš totiž významně podporoval české
umělce včetně Boženy Němcové a sám stál u zrodu národních institucí. Účastnil se také Slovanského sjezdu
v Praze v roce 1848, který měl za cíl sjednotit Slovany
žijící v rakouské monarchii.
Krakovští z Kolovrat zdědili Březnici po rodu Jeníšků
z Újezda v roce 1728. Důkazem toho je také erb zasazený
v průčelí zámecké věže, který se skládá ze znaku Krakovských z Kolovrat (červenobílá orlice) a pánů Jeníšků
z Újezda (půlený jednorožec). Hanuš se ujal správy nad
březnickým panstvím po smrti svého otce Josefa Marii
roku 1824. Před tím absolvoval právní obor na Univerzitě Karlově v Praze a pracoval ve službách Českého zřízení
zemského, kde byl povýšen do funkce guberniálního rady.
Ludvík Fürst Hanuše nazývá „vzácným jevem soužití
lidu s vrchností“. (Fürst 1948: 5) Podle zkoumaných
zdrojů se Hanuš těšil velké oblibě poddaných, jejich žádosti většinou vyřizoval kladně, byl dobrým hospodářem
a finančně podporoval kulturní život v Březnici. V roce
1851 byl jmenován čestným občanem města Březnice.
Jako projev díků se Hanuš rozhodl živit osm zchudlých
březnických měšanů a měšanek. Hanuš byl dvakrát jednohlasně zvolen starostou města Březnice (1849 a 1861),
„z tohoto úřadu se však poděkoval“. (Fürst 1939: 19)
Hanuš Krakovský z Kolovrat hojně cestoval. V zámeckém archivu se dochovalo několik jeho cestovních pasů.
Jsou cenným zdrojem faktografických informací. Pasy
mají různou platnost, většinou jeden rok, ale také třeba
48 hodin, jsou psány většinou německy nebo francouzsky. Hanuš procestoval Nizozemí, Německo, Francii,

Anglii, navštívil Španělsko a Apeninský poloostrov (Benátky, Neapol, Řím…), později také Maltu, Palestinu
a Jeruzalém. V cestovních dokumentech se dozvídáme,
že byl svobodný, katolické víry a také, jak vypadal.
Vzhled Hanuše popisuje také Božena Němcová v Pohorské vesnici: „Hanuš byl vysokorostlý; rázné tahy jeho
tváře zmírněny byly výrazem lidumilnosti a dobroty, jež
v srdci jeho opravdu spočívaly.“ (Němcová:66)
V cestovním pase z roku 1837 z Francie najdeme v kolonce „zvláštní znaky“ poznámku: páska přes pravé oko.
Hanuš na pravé oko oslepl a po zbytek života přes něj
nosil černou pásku. Není však jasné, jak ani kdy se mu
to stalo. Podle některých zdrojů mu oko vypíchla větev
při lovu, podle jiných ho zasáhla kapka lávy při návštěvě sopky Vesuv. Na zámku jsou k vidění jak obrazy, kde
má Hanuš obě oči zdravé, tak jeho portréty s páskou
přes oko. Ani ztráta jednoho oka Hanuše nedonutila
vzdát se lovu a střelby. Nechal si zhotovit speciální pušky, jejichž pažba se jako obvykle přikládala k pravé líci,
ovšem před obličejem se puška stáčí doleva, aby Hanuš
mohl mířit levým okem. Odborně se pažba nazývá „s
vyhnutím pro levé oko“, německá terminologie tento typ
nepříliš uctivě nazývá „pažba pro mrzáka“. Tyto pušky
se dochovaly a je možné je vidět ve zbrojnici zámku
Březnice.
Zdroje: Fürst, Ludvík. Hanuš z Kolovrat. Praha: Bozeň, spolek
rodáků a přátel města Březnice, 1939.
Fürst, Ludvík. Březnické paměti o roku 1848. Praha, 1948.
Kubů, Naděžda a Jiří Boris Pelikán. Sylaby státního zámku
Březnice. Praha: Národní památkový ústav, 1991.
Dolínek, Vladimír. Zbraně Františka Nováka pro Hanuše Kolovrata. 2017.
Zámecký archiv: Němcová, Božena. Pohorská vesnice. http:
//www.rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/28-Pohorska-vesnice.pdf
[cit.2020-02-19]
Alžběta Bartáková
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Zprávy z Březnického klubu seniorů –
Dobročinný spolek Sv. Máří Magdalény z. s.
28. ledna 2020 proběhl odpolední program za účasti paní
Marcely Kryski z firmy DMA. Zajímavá beseda, jejíž součástí byla i možnost praktického nácviku použití pomůcek, přinesla spoustu užitečných informací pro všechny,
kteří při péči o sebe či své blízké potřebují využívat kompenzačních pomůcek a finanční podpory pojišoven. Paní
Kryski nám v klubu nechala dostatek propagačního materiálu pro další zájemce, rádi pomůžeme a vysvětlíme více.
21. února 2020 bylo v rámci mimořádného programu
zahradnické odpoledne s panem Milošem Vachatou
a 28. února 2020 kreativní (předjarní) odpoledne
s paní Lenkou Spisákovou – uzávěrka Březnických novin
je před datem konání, více napíšeme v dubnovém čísle.
4. března 2020 přijde od 14.00 do klubu povídat o radostech i úskalích stáří MUDr. Jiří Beran, podrobnosti
naleznete v propagačních materiálech v městské vývěsce
i výloze klubu.
18. března 2020 půjdeme po stopách dobrého i zlého
s RNDr. Petrem Makovcem, detektivní odpoledne začne
ve 14.00 hodin.
Celý březen bude v Březnickém klubu seniorů probíhat
výstava obrázků paní Jiřiny Vachatové, zhlédnout ji můžete přijít v době, kdy je klub otevřen.
O plánovaném novém programu Povídám, povídám
pohádku, pro babičku a dědečka přineseme více informací v dalším čísle Březnických novin. Další podrobnosti
o činnosti a programu klubu naleznete ve výloze klubu –
vedle potravin Pramen i na dalších informačních místech
města Březnice – za tuto laskavost děkujeme panu starostovi Ing. Petru Procházkovi.
S radostí můžeme napsat, že klub si našel své návštěvníky, v tuto chvíli již stálé i stále nově přicházející.
Velkému ohlasu se těší úterní zpívání za doprovodu harmoniky a kytary a páteční tréninky paměti.
Stáváme se bezpečným místem setkávání lidí, kteří si rádi
povídají, zpívají, vyrábějí… Spojuje nás smích i důvěra,
která nás posiluje v přesvědčení, že vznik klubu seniorů
byl dobrým nápadem.
Klub je otevřený v úterý, středu a pátek od 14.00
do 16.00 hodin.

V tyto dny máte též k dispozici Knihovnu pro seniory, v jejímž depozitu jsou i
knihy paní Miluše Dunovské. Děkujeme
dobrovolnicím Emilii Rousové a Lauře Michvocíkové, že
o ni s láskou pečují.
Každou středu od 14.00 do 16.00 se můžete přijít zeptat sociální pracovnice paní Marcely Pinkavové
na vše, co Vás zajímá z oblasti sociální problematiky.
Nově nabízíme pomoc s prací na PC, vyplněním formulářů, jakoukoliv administrativou.
Úterní a páteční odpoledne jsou věnována především
tréninku paměti a aktivizacím s muzikoterapeutickými,
ergoterapeutickými a reminiscenčními prvky. Zní to složitě, ale je to snadné – povídáme si, vzpomínáme, vyrábíme,
zpíváme… Setkáváme se a pouštíme do našich všedních
dnů něco nového či nově (znovu) nalezeného. Možná jen
(ne)obyčejnou radost. Přijte se podívat, setkat, pobýt.
Máte nápad, co bychom v klubu mohli dělat? Umíte, znáte něco, o co byste se rád/a podělil/a s ostatními? Dejte
nám vědět. Vstupné je dobrovolné.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a podporují dobrou
radou, pomocí i financemi. Vážíme si pomoci města Březnice a obce Chrást.
Těšíme se na Vás.
Petra Michvocíková
předsedkyně Dobročinného spolku sv. Máří Magdalény z. s.
– provozovatele Březnického klubu seniorů
Pro více informací můžete zavolat na tel. 731 554 974, napsat
na mail petramatysova21@seznam.cz či navštívit naše webové
stránky https://dobrocinny-spolek-sv-mari-magdaleny.
webnode.cz/.
Pokud byste se rozhodli nás finančně podpořit pravidelnou
měsíční či jednorázovou částkou, náš transparentní účet je:
5714738309/0800.
Za jakoukoliv pomoc a podporu předem děkujeme, financování
nájmu klubu je zatím nejtěžším úkolem, který je před nás postaven.

TRÉNINK P
AMĚTI
PAMĚTI
KDYŽ JI BUDETE POUŽÍVAT, NEZTRATÍTE JI.

V BŘEZNICKÉM KLUBU SENIORŮ
KAŽDÉ ÚTERÝ A PÁTEK od 14 do 16 hodin
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

KNIHOVNA
PRO SENIORY
OTEVŘENO:
ÚTERÝ, STŘEDA, PÁTEK od 14 do 16 hodin
Knihovna vznikla s laskavým přispěním bohaté knižní
sbírky paní Miluše Dunovské. Vzhledem k její dlouhodobé
hospitalizaci již není možné půjčovat si knihy u ní doma.

Knihy je možné si vypůjčit i mimo provozní dobu
Březnického klubu seniorů po předchozí domluvě
na tel. 731 554 974.
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„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA
DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá,
povídá, pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování
dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším
světem
• poradenství i praktická dopomoc

ZDARMA
Máte-li Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.
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Zveme vás na prodej þerstvých domácích koláþĤ a dobrot
za dobrovolný pĜíspČvek v nedČli 22. bĜezna 2020
po nedČlní mši svaté cca v 10:15 hodin v zadní þásti kostela
sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského v BĜeznici.
VýtČžek bude urþen:
- na program Pomoc dČtem v misiích – Afrika, Malawi, Mzuzu a
- na zaĜízení dČtského koutku v boþní kapli našeho
kostela.



Za zakoupení koláþĤ a dobrot pĜedem dČkujeme!
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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.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MAS PODBRDSKO
Ve čtvrtek 12. března 2020 se od 17.00 hodin uskuteční zasedání
Valné hromady Místní akční skupiny PODBRDSKO.
Akce proběhne v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem a srdečně
zváni jsou nejen všichni členové MAS, ale také žadatelé ve Výzvách MAS k předkládání žádostí o podporu z minulých let i další potencionální zájemci o členství a naše
aktivity. Po oficiální části programu je možné prodiskutovat Vaše nápady na projekty v území MAS a zodpovědět
Vaše dotazy o naší činnosti a plánech na rok 2020.
V případě dotazů jsme k dispozici i v kanceláři MAS v Rožmitále pod Třemšínem, zdravotní středisko, po domluvě
- tel. 725 912 006, info@maspodbrdsko.cz.
Veškeré podrobnosti o MAS Podbrdsko najdete na webu www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU
Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, podpořený z Mimisterstva školství, mládeže a
tělovýchovy, respektive z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, je již téměř rok v „běhu“. Partnery
města Příbram v projektu MAP II ORP Příbram jsou
Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.
Na zasedání Řídícího výboru MAP II v prosinci 2019
byla schválena aktualizace Strategického rámce
MAP II, respektive schválen zásobník projektů škol,
školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se
vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto
subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance
z dotačních programů a fondů národních i evropských
a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mimo jiné i místními akčními skupinami v území.

Strategický rámec v současné době obsahuje 256 projektů
v celkové výši kolem jedné miliardy korun. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin,
ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřiš.
Při aktualizaci Strategického rámce MAP se také ukázalo, že školy za poslední čtyři roky, tedy za období
2016-2019, již mnoho investovaly do vylepšení své infrastruktury a vybavení a podařilo se již 30 projektů
ve výši 200,5 milionů korun zrealizovat. Finanční
prostředky školy, respektive zřizovatelé škol, získaly
z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.
Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem zřizovatelům škol,
kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů
a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich
dětí.
realizační tým MAP II
www.mappribram.cz
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VČELAŘI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
V sobotu 25. ledna se sešli včelaři naší Základní organizace Českého svazu včelařů Březnice na své výroční
členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý rok a stanovili
si úkoly pro letošní rok. Předseda ve své zprávě poděkoval městu Březnice a obci Počaply za finanční příspěvek
na činnost našeho spolku. Následovaly zprávy pokladníka a revizní komise, ocenění členů při významných životních výročích a vystoupení hostů. Letošní rok je volební, na dalších pět let byl zvolen téměř staronový výbor ve složení: Josef Němec - předseda, Radek Bukovjan
- místopředseda, Josef Pilný - jednatel, Karel Zemek - pokladník, Jaroslav Kozlík, Václav Hlavín a Marek Převrátil - členové. Revizní komise - Miloslav Hrzal - předseda, Zdenek Břicháček a Hana Krejčíková - členové.
Důvěrníky pro obce byli zvoleni Radomír Bukovjan, Miloslav Hrzal, Hana Krejčíková, Vladimír Šatava, Václav
Kubát, Luboš Červenka, Josef Choura, Zdenek Břicháček, Josef Mázdra, Karel Zemek, Václav Hlavín, Josef
Pilný a Josef Němec. Předseda poděkoval za vykonanou
práci dlouholetému předsedovi revizní komise Josefu
Chourovi. Včelaření v dnešní době není vůbec jednoduché a je ovlivněno některými negativními faktory. Především je to nekonečný boj s broukem Varroa. Celorepublikově jsou hlášeny veliké úhyny včelstev již od podzimu minulého roku, a to je ještě před námi duben –
měsíc pravdy, který rozhoduje o tom, která včelstva budou
produkční a která se budou muset zrušit. Dne 5. února
nám byly doručeny výsledky vyšetření zimní měli na
Varroa u naší základní organizace a byl jsem mile překvapen, máme pozitivní jen čtyři stanoviště s 29 včel-

PODĚKOVÁNÍ
MĚSTU BŘEZNICE
A OBCI POČAPLY
Stalo se už tradicí, že poslední sobotu
v měsíci lednu každý rok se scházejí
včelaři ZO ČSV Březnice
na své výroční členské schůzi,
aby zhodnotili uplynulý rok
a stanovili si úkoly na rok následující.
Při té příležitosti vřele poděkovali
městu Březnice a obci Počaply
za finanční příspěvek na činnost
našeho spolku a věří, že nám zachovají
svoji přízeň i v budoucnu.
Výbor Základní organizace
Českého svazu včelařů Březnice

stvy a jakmile tomu dovolí počasí, budou včelstva neprodleně přeléčena. Další nemilou zprávou pro včelaře je
snížení dotace na léčiva ze 70 na 40 procent. Dříve jsme
léčili včelstva proti Varroa jen na podzim, nyní musíme
ta, která mají v zimní měli více jak tři brouky, léčit už
brzy na jaře. Dále všechna včelstva v létě. Předloni jsme
dali jen za toto léčivo (Formidol 81) přes 17 tisíc korun,
od 10. října do začátku prosince následuje podzimní léčení třikrát Varidolem. V loňském roce byla též zrušena
dotace v částce 10 Kč/včelstvo při léčení včelstev aerosolem, které je vysoce účinné a provádí se dle počasí koncem listopadu nebo začátkem prosince. Ústředí ČSV
v Praze rozhodlo o navýšení ročního členského příspěvku
z 200 na 300 Kč. Jsme spolek, který na svoji činnost získává peníze jen z příspěvků svých členů, města Březnice
a obce Počaply. Abychom zaplatili všechna léčiva, museli
jsme zvednout členský příspěvek z každého včelstva
z 20 na 30 Kč a mám obavy, jestli to bude stačit. Zřejmě
budeme muset požádat o finanční příspěvek i ostatní
obecní úřady v katastru našeho spolku. Bez léčení by
včelstva nepřežila a jak řekl Albert Einstein: „Až vyhynou včely, za čtyři roky čeká totéž i lidstvo“. Dalším negativním jevem loňského roku pro včelaře bylo sucho.
Mělo to vliv jak na nektarovou, tak i medovicovou
snůšku. Do zimy šla včelstva slabší, podvyživená, protože v podletí byl nedostatek pylu, kterého jedno včelstvo
v průběhu roku spotřebuje 20 až 30 kg. Negativní vliv
na včelaření do budoucna bude mít metodický pokyn č.j.
SVS/2019/114754-G vydaný Státní Veterinární Správou
v prosinci loňského roku k tlumení Varroázy pro rok
2020. Doposud celá republika plošně od 10. října do začátku prosince třikrát přeléčila všechna včelstva na Varroázu. Bylo to velmi účinné léčení, které nám záviděl
celý svět. Nyní toto nařízení bylo zrušeno a povinností
každého včelaře od letošního roku je do 15. února kalendářního roku odevzdat zimní měl na vyšetření, které
provádí SVS a další povinností včelaře je provádět monitoring u svých včelstev a v případě potřeby je přeléčit.
Tímto nešastným rozhodnutím SVS se může stát, že
některý nezodpovědný včelař nebude tento monitoring
provádět a následně ani léčit. Tím se stane semeništěm
rozšiřování Varroa do okolí, na což doplatí poctiví včelaři, kteří se o svá včelstva řádně starají. Na naší výroční
členské schůzi jsme si odhlasovali, že budeme léčit jako
doposud, léty osvědčeným způsobem.
Josef Němec
předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Březnice

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE
2019
Dovolujeme si upozornit nejen sportovní veřejnost,
že výsledky tradiční ankety „Sportovec města Březnice“
budou vyhlášeny v pátek 27. března od 18 hodin.
Předání cen věnovaných městem Březnice proběhne
ve sportovním klubu městského stadionu.
Zároveň zveme všechny sportovce a jejich nejbližší
k účasti na této akci a vytvoření slavnostní atmosféry.
Jiří Nepivoda
předseda Komise rady města pro mládež,
tělovýchovu a sport
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Soustředění mladých hasičů
O víkendu 7. - 8. března 2020 proběhne na sportovní hasičské ploše u Černého Kříže soustředění mladých hasičů ve sportovní disciplíně běhu na 60 a 100 metrů s překážkami. Soustředění, které pořádá OSH Praha západ a SDH
Březnice, má kapacitu 50 dětí a je zcela naplněno účastníky ze
všech koutů ČR. Pokud by měl někdo ve věkovém rozmezí 3 až
15 let zájem zkusit tento sport může se dostavit a naši trenéři,
kteří mají zkušenosti z krajských i republikových soutěží,
si určitě udělají chvilku času i na ně.

Odznaky odborností
V sobotu 15. února jsme se sešli v hasičárně, abychom jako každý rok plnili odznaky odborností. Plnění těchto odznaků je jedna část celoroční hry Plamen a abychom splnili tuto povinnost,
musí každé družstvo splnit pět odznaků. My jsme potřebovali
splnit 10 odznaků a splnili jsme jich o tři více, tedy 13.

Zimní soutěž přípravek Podlesí 2020
V neděli 16. února 2020 se naše přípravka účastnila zimní soutěže pořádané SDH Podlesí. Se svým vedoucím Matějem Koňasem zdárně zápolila v hasičských dovednostech a svojí šikovností obsadila druhé místo za domácím družstvem SDH Podlesí.

Dětský maškarní v hasičárně
V sobotu 21. března 2020 se bude v hasičském domě konat
dětský maškarní rej. Začátek bude od 14.00 hodin.

Nabídka letních táborů
I v letošním roce pořádáme letní tábory, a to v Martinicích stanový tábor v termínu od 4. do 12. července 2020 v ceně 1.800 Kč.
Zde je 12 volných míst. Druhý tábor pořádáme společně s SDH
Bohostice a SDH Zalužany v RS Míreč v termínu od 31. července
do 10. srpna 2020 v ceně 2.500 Kč. Zde je ubytování v chatkách
a jsou volná čtyři místa.

Rekonstrukce v hasičském domě
Začátkem února se v hasičárně uskutečnil zase kousek rekonstrukce, a to kazetové stropy ve vstupní chodbě a na schodišti.

Při této rekonstrukci jsme bohužel narazili na velmi žalostný stav elektroinstalace osvětlení, které
bylo nutno opravit. Nejprve se zdálo, že bude stačit vyměnit kabeláž jen v patře, ale nakonec jsme se dostali
i do přízemí.

Výjezdová Jednotka
* Dne 28. ledna 2020 vyjela naše jednotka k odstranění padlého stromu přes komunikaci vedoucí na Starosedlský Hrádek.
* V měsíci lednu byla Františkem Petráškem provedena oprava vozu ŠKODA 706 RTHP, a to přetěsnění motoru. Tímto
panu Petráškovi děkujeme za opravou strávený čas svého volna.
* 31. ledna 2020 byla provedena oprava na voze ŠKODA 706
RTHP. Jednalo se o prorezlý přepad nádrže. Na opravě se podíleli Oncirk Ondřej, Koňas Matěj a Šafránek Ladislav. Poděkování
patří i Technickým službám města Březnice, kde oprava proběhla.
* Bouře Sabine - dne 10. února 2020 nás zasáhla bouře Sabine,
která podle statistik zasáhla okres Příbram nejvíce ze Středočeského kraje. Ani naší jednotce se boj s bouří nevyhnul a první
probuzení přišlo ve 03.03.03 hodin. Snad i tento povedený čas
plný trojek byl předzvěstí tří událostí. Jako první nás čekali
dva padlé stromy za obcí Počaply směrem na Mirovice, kde
jsme ještě pomáhali výjezdu auta, které ve snaze uhnout se
stromu skončilo v poli. Po návratu domů jsme si moc neodpočali a v 06.05.15 hodin již znovu drnčely telefony poplachem.
Tentokrát hořely u obce Hudčice dva stohy slámy, kde jeden byl
již v plném rozsahu a druhý napůl, a tak se po dohodě nechaly
kontrolovatelně dohořet. Třetí zásah byla jen kontrola průjezdnosti komunikace Březnice – Hvožany.

Smějeme se s hasiči
Hasičský sbor přijede k požáru rodinného domu, velitel vystoupí, koukne se na požár a povídá: „Přátelé, tohle je dům mojí
bývalé ženy a já s mojí rodinou máme soudní zákaz se k tomu
domu přibližovat. Kluci a vy jste moje rodina!“
Svatopluk Koňas
starosta a vedoucí mládeže SDH Březnice

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2020
DATUM DEN "A" mužstvo
21. 3.
SO 15.00 Bř - Třebsko
22. 3.
NE
28. 3.
SO
29. 3.
NE 16.30 Počepice - Bř
2. 4.
ČT
4. 4.
SO 16.30 Bř - Kos. Hora
5. 4.
NE
10. 4.
PA
11. 4.
SO
12. 4.
NE 16.30 Bohutín - Bř
18. 4.
SO 17.00 Bř - Dublovice
19. 4.
NE
25. 4.
SO
26. 4.
NE 17.00 Spar tak Pb B - Bř
2. 5.
SO 17.00 Bř - Sedlčany C
3. 5.
NE
6. 5.
ST
7. 5.
ČT
8. 5.
PA
9. 5.
SO
10. 5.
NE 17.00 Trh. Dušniky - Bř
16. 5.
SO 17.00 Bř - Kov/Podlesí B
17. 5.
NE
20. 5.
ST
23. 5.
SO 17.00 Bř - Luhy
24. 5.
NE
30. 5.
SO 17.00 Jince - Bř
31. 5.
NE
4. 6.
ČT
6. 6.
SO 17.00 Bř - Nový Knín
7. 6.
NE
13. 6.
SO 17.00 Rosovice - Bř
14. 6.
NE

dorost

st. žáci
12.30 Bř - Kamýk

ml. žáci

st. přípravka

ml. přípravka

10.00 Kosova Hora - Bř

10.00 Podl/Boh - Bř

14.00 D. Dušn. - Bř
17.00 Bř - 1.FK Pb
14.00 Bř - K. Hora
10.15 Bř - Obecnice
10.15 Jince - Bř
volný los
volný los
14.30 Bř - Dobříš
10.15 N. Knín - Bř
10.15 Bř - Kov/Podlesí

14.00 Bohutín - Bř

13.00 Bř - Sedlčany B 10.30 Bř - Nečín
10.30 Běh Rožmitál - Březnice 64. ročník

13.00 Bř - Nový Knín 9.00 Spartak Pb - Bř

10.00 Dobříš - Bř

13.00 Bř - Nová Ves

10.30 Bř - Obecnice

14.30 Petrovice - Bř
14.30 Bř - Pr. Lhota

10.30 Sedlčany - Bř
10.30 Bř - Dobříš

14.30 Jesenice - Bř

10.00 Milín - Bř
17.30 Dobříš - Bř

17.00 1.FK Pb - Bř
17.00 Pr. Lhota - Bř
14.00 Kamýk - Bř

10.00 1.FK - Bř

14.30 Bř - Dal. Duš.
13.00 Bř - Bohutín

14.30 K. Hora - Bř
volný los
volný los

14.30 Dobříš - Bř
14.30 Bř - Petrovice

volný los
volný los
16.30 Bř - 1. FK Pb
14.00 Bř - Kosova Hora

10.00 Láz - Bř
16.30 Bř - Milín
10.30 Bř - Podl/Boh

10.00 Nový Knín - Bř
10.00 Nečín - Bř
14.00 Nová Ves - Bř
17.40 Bř - Jesenice

10.30 Sedlčany B - Bř
volný los
11.30 Bř - Spartak Pb B

10.00 Bř - Dobříš

10.30 Bř - Sedlčany

10.00 Obecnice - Bř
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CENÍK INZERCE
strana A4 2 400 Kč

1/2 strany

1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč

■

■

1/8 strany 300 Kč

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

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin,
Náměstí 16, Březnice
PO, ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 16.00,
ČT, PÁ 8.00 – 15.00 hodin.
Tel. 318 682 453 | E-mail: noviny@breznice.cz

3/2020

ŘÁDKOVÁ INZERCE

v Březnických novinách
1

PLACENÁ INZERCE

■

KOUPÍM rodinný dům pro trvalé bydlení v Březnici, případně v blízkém okolí. Ideálně se zahradou.
Prosím nabídněte na tel. 607 886 032, volat k večeru,
nebo SMS. Děkuji.
PRODÁME v perfektním stavu málo používanou
bílou palandu rozměr 80 x 200 cm. Zn. "Levně“ tel.
723 633 686.
PRODÁM BYT 4+1 s garáží a zahradou v Březnici, 88 m2. Po rekonstrukci, tel. 777 161 922.

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
dubnového čísla BN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v pátek 20. března 2020 ve 12 hodin
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Příspěvky zasílejte na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
e-mail: noviny@breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Na
příspěvky
došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
budou zveřejněny v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny v barevné verzi na
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
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AUTOSERVIS

hledá

Martin Daniel
777 600 637

na pozici

Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení
Jezdecký klub Marah se sídlem v Předním Poříčí si dovoluje pozvat všechny zájemce na jarní turnusy pony kroužků.
Co se na pony kroužku naučíme, ukážeme si nebo si vyzkoušíme?
• základy péče o poníky (čištění, manipulace s nimi),
• sedlání, uzdění, vodění poníků,
• jízdu v kroku a klusu na lonži nebo s vodičem,
• tyto dovednosti doplníme základní teorií týkající se poníků.
Pony kroužky se budou konat v sobotu nebo v neděli:
1. turnus – v dubnu 2020 | 2. turnus – v květnu 2020
a jsou určeny dětem od 5 do 15 let.
Cena jednoho turnusu je 1 200 Kč.
Více informací najdete na www.marah.cz nebo
vám je rádi poskytneme na tel. 603 251 279
či na e-mailu: jk.marah@seznam.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 – 219 Kč/ks.

PRODEJ:

4. 3. a 28. 4. 2020

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

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE

20
PR OD EJ 27 . 4. 20

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

• 11.00 Varvažov (před Jednotou) • 11.30 Mirotice (na náměstí)
• 12.00 Milín (před kultur. domem) • 13.00 Dlouhá Lhota (na návsi)
• 13.30 Láz (na návsi) • 14.00 Rožmitál pod Třemšínem (parkoviště
u rybníka) • 14.30 Věšín (na návsi) • 15.00 Březnice (parkoviště na
náměstí) • 15.30 Mirovice (na náměstí) • 16.00 Zalužany (před Jednotou) • 16.30 Orlík n. Vltavou (na návsi)
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost),
Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden
(kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky
O b j e d n á v k y a b l i ž š í i n f o r m a c e : Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,
588 05 Dušejov, tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331,
734 833 158 (NE SMS!) | po-pá 7-15 hodin!
e-mail: info@prodej-drubeze.cz | www.prodej-drubeze.cz

nového kolegu/kolegyni

hlavní účetní
Požadujeme:
– SŠ/VŠ ekonomického směru min. 3 roky praxe
na obdobné pozici
– znalost daňových a účetních zákonů ČR
– znalost PC (MS Office), programu Byznys výhodou
– samostatnost, pečlivost, spolehlivost
Náplň práce:
– kompletní vedení podvojného účetnictví
– zpracování měsíční a roční závěrky
– zpracování DPH, kontrolního hlášení a další…
Co Vám můžeme nabídnout:
– měsíční příjem 30 - 40 000 Kč
– pracovní poměr na dobu neurčitou, HPP, firemní
školení, profesní vzdělávání
– přátelskou atmosféru, příspěvek na stravování,
penzijní připojištění, sleva na firemní výrobky
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
Své CV posílejte na e-mail:
sekretariat@kamen-hudcice.cz

Tel. 318 682 065 | www.kamen-hudcice.cz

26

BŘEZNICKÉ NOVINY

RESTAURACE Karlův Týn
OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA, MINUTKY
Rozvoz hotových jídel po – pá 10 – 14 hodin
Po 14 hodině rozvoz dle dohody, hotová jídla,
minutky, pizza
Rozvoz jídel i pro firmy dle jídelníčku pro rozvoz
s objednáním dopředu, výhodná cena za menu.
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

Uspořádání srazů, akcí, školení, oslav
a různých akcí včetně živé hudby
Info o akcích na www.restauracekarluvtyn.cz nebo
facebook:Restaurace Karlův Týn
Změna provozní doby restaurace od 1. 3. 2020:
pondělí - čtvrtek 10.30 - 21.00 pátek 10.30 - 23.00
sobota 11.00 - 23.00 neděle 11.00 - 20.00
Provozní doba kuchyně:
pondělí - čtvrtek 10.30 - 20.30 pátek 10.30 - 21.30
sobota 11.00 - 21.30 neděle 11.00 - 20.00
Možnost dlouhodobého ubytování pro skupiny
i dělníky ve dvou apartmánech

Ludvíka Kuby 304, Březnice 262 72
Tel. 720 445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz
web: www.restauracekarluvtyn.cz
Jídelní lístky včetně jídel na objednávku
na stránkách restaurace

PLACENÁ INZERCE
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Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ), SŠ,
min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky ve státní správě – výhodou,
organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/
DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), flexibilita, proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost. Pozice je v případě práce na dohodu vhodná i pro studenty (VŠ,SŠ)
p racovník úklidu a na pomocné zahradnické práce
(20 h/týden, DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení: bude probíhat průběžně až do obsazení dané
pozice.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV
na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
sekce "volná místa" nebo tel. 724 969 741 (út-pá, 10-15 hod.).
Těšíme se na nové kolegy!
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PALIVA BŘEZNICE
s.r.o.
BORSKÁ 473
• prodej uhlí a briket
NOVĚ
• prodej drtí, písků a kačírků

14. 3. 2020

Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

s občerstvením a s možností objednávek
se slevou.

Tel. 317 721 287, 774 417 238
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KINO BŘEZNICE
1. 3. neděle v 18.00 hodin

SRDCOVÁ KRÁLOVNA
Drama, Dánsko, Švédsko 2019, české titulky
Úspěšná právnička Anna žije v krásném
moderním domě se dvěma dcerami
a manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova
problematického náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže intimní pouto.
Režie: May el-Thouky
Hrají: Trine Dyrholm, Gustav Lindh,
Magnus Krepper a další
Vstupné 60 Kč



127 minut



Přístupno od 15 let

BŘEZEN 2020
las Hodge, Ralph Brown, Theodora
Miranne
Vstupné 60 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

15. 3. neděle v 18.00 hodin

PANSTVÍ DOWNTOWN
Historické drama, Velká Británie 2019,
české titulky
Kronika života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních
desetiletích dvacátého století.
Režie: Michael Engler
Hrají: Michelle Dockery, Maggie Smith,
Elizabeth McGovern, Laura Carmichael,
Joanne Froggatt, Hugh Bonneville
a další

4. 3. Klubová středa v 18 hodin

Vstupné 70 Kč

MALÝ JOE

18. 3. středa v 18.00 hodin

Sci-fi, drama, Velká Británie, Rakousko,
Německo 2019, české titulky
Mladá vědkyně Alice vyvinula rostlinu,
která má lidem přinášet štěstí. Postupně
přichází na to, že „Malý Joe“ není jen
neškodnou rostlinkou.
Režie: Jessica Hausner
Hrají: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kit
Connor a další

SNĚŽNÝ KLUK

Vstupné 60 Kč



105 minut



Přístupno od 15 let



122 minut



Přístupno od 12 let

Animovaný film, USA 2019, české znění
Neskrývá se na střeše vašeho domu také
ztracený a vyděšený yetti, který neví, jak
se vrátit domů? Kouzelný film o přátelství malého, sněžného tvora a děvčátka
jménem Yi.
Režie: Jill Culton, Todd Wilderman
Vstupné 50 Kč



97 minut



Přístupno

8. 3. neděle v 18.00 hodin

22. 3. neděle v 18.00 hodin

POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA

KURSK

Komedie, ČR 2019, české znění
Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci dávné rodové sídlo – zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po více než
čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií
a temperamentní ženou Vivien na velký
návrat do Čech.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková,
Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek a další
Vstupné 70 Kč



110 minut



Přístupno

11. 3. středa v 18.00 hodin

BLÍŽENEC
Akční sci-fi, USA 2019, české titulky
Henry Brogan je elitní nájemný zabiják,
který bez pochybností vždy stoprocentně
odvede zadanou práci. Při poslední zakázce se k němu dostaly informace, které
neměl slyšet, proto se ho jeho zaměstnavatel rozhodne nechat zlikvidovat.
Režie: Ang Lee
Hrají: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Doug-
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KULTURA

Historické drama, Belgie, Lucembursko,
2018, český dabing
Film vypráví o skutečné katastrofické
události, ke které došlo v roce 2000 na
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek,
Magnus Millang, Max von Sydow a další
Vstupné 60 Kč



109 minut



Přístupno od 12 let

25. 3. středa v 18.00 hodin

Romantická komedie, USA 2019, český
dabing
Vysokoškoláci Gatsby a Ashleigh přijíždějí do New Yorku prožít prosluněný, romantický víkend. Plán ale zásadně změní déš. S ním přichází nová setkání
a nečekaná dobrodružství.
Režie: Woody Allen
Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning,
Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna,
Liev Schreiber a další


92 minut



LE MANS‘66
Drama, USA, Francie 2019, české titulky
Legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec
Ken Miles postavili pro automobilku
Ford revoluční závodní auto Ford GT40,
aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve
Francii v roce 1966.
Režie: James Mangold
Hrají: Matt Damon, Christian Bale, Jon
Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts,
Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone
a další
Vstupné 70 Kč



152 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:
4. 3. středa v 9.00 hodin

Krtkova dobrodružství
Vstupné 10 Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 3. Dětský maškarní bál
KD  15.00 hodin
7. 3. Koncert BHV
Reprezentační sál radnice
 19.00 hodin
10. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
19. 3. Zdeněk Izer
KD  19.00 hodin
20. 3. Dámský pletařský
kroužek
KD – přísálí  16.00 hodin

DEŠTIVÝ DEN
V NEW YORKU

Vstupné 55 Kč

29. 3. neděle v 18 hodin

Přístupno od 12 let

24. 3. Slavné Přemyslovny –
přednáška
Kolej  17.00 hodin
28. 3. Expediční kamera
KD  19.00 hodin
31. 3. Bosna a Hercegovina –
cestopisná beseda
Městská knihovna
 16.30 hodin
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