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NOVÉ STROJE PRO MĚSTO BŘEZNICI S PŘISPĚNÍM STÁTNÍHO FONDU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela č. 229/2014 Sb.
zákona o odpadech (č.185/2001 Sb.), která nově přináší obcím
povinnost obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejich katastrálním území.
I město vývoj tohoto zákona sledovalo a v předstihu podalo
žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí s názvem
„Svážíme bioodpad z měst”.
V daném dotačním titultu se podařilo městu uspět a za podpory Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí, získalo finanční prostředky
na nákup strojů a zařízení, které se budou využívat ke svozu
a zpracování biodpadů.
Největším přínosem pro město v rámci této dotace je nový
nákladní automobil Iveco, který je schopen pomocí hydraulické
ruky manipulovat s kontejnery na tříděný odpad. Z tohoto důvodu rada města na svém posledním zasedání schválila nákup
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, které budou rozmístěny do předem vytipovaných lokalit. Takto budou mít
v nejbližší době občané našeho města možnost do těchto kon-

tejnerů ukládat biologicky rozložitelný odpad ze svých domácností i zahrádek. Doufáme, že tento krok bude přínosem pro
naše občany a že tříděním odpadu všichni pomůžeme naší přírodě, aby zůstala ještě dlouho zachována. Město Březnice

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.
Ú p l n ý o r i g i n á l d o k u m e n t u j e k n a h l é d n u t í n a s e k r e t a r i á t u M ě Ú B ř e z nFoto
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Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 9. 12. 2014
i zprávu o plnění usnesení.
2. Znalecký posudek na dům v Počápské ulici čp. 228. Dále zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
čp. 228 na pozemku p. č. 690 s příslušenstvím, o výměře 240 m 2
(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p. č. 689, o výměře 750 m2
(zahrada), vše v k.ú. a obci Březnice za odhadní cenu.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat .
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 19. 1. 2015. Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru ZM Březnice pro volební období 2014 až 2018.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Redakční radu Březnických novin ve složení: předseda Doc.
MUDr. Jiří Beran CSc., členové redakční rady: Alice Fořtová
a PhDr. Jaroslav Kozlík.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Beran) / Návrh byl přijat.
2. Na základě z. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění - § 84
odst. 2 písm. r) tyto názvy ulic:
1. silnice na Chrást (od křižovatky na Tochovice) - „Chrástecká“
2. silnice spojující ulici Kamenickou a Bubovickou - „Hluboká
cesta“.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Podání žádosti o dotaci z OPŽP prioritní osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - Investiční priorita 1 - Specifický cíl 2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů na projekt „Drtič odpadů“ a souhlasí se spoluúčastí města
Březnice ve výši cca 20 % celkových finančních nákladů.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Prohlášení ke koupi pozemku č. parc. 95, o výměře 796 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha v k.ú. a obci

konaného dne 10. 2. 2015

Březnice, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV č. 118.
Město Březnice převezme i veškeré případné ekologické závazky
s tímto majetkem spojené a bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od prodávajícího - České republiky, právo
hospodaření: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků. Dále
pověřuje starostu města podpisem prohlášení.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
5. Směnu pozemků p.č. 371/1 - ostatní plocha o výměře 21 m2, p.p.č.
376/3 – ostatní plocha o výměře 66 m 2 a p.p.č. 378 - orná půda
o výměře 42 m2 vše v k.ú. a obci Březnice ve vlastnictví Mgr. J. V.,
Březnice. Tyto pozemky budou směněny za pozemky p.č. 370/1 ostatní plocha o výměře 127 m2 a p.p.č. 368 - ostatní plocha o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Březnice ve vlastnictví města Březnice,
a to bez finančního vyrovnání. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města od 27. 8. 2014 do 12. 9. 2014 a od 28. 11. 2014
do 15. 12. 2014. Veškeré náklady spojené se směnou hradí Mgr. J. V.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Ovsík) / Návrh byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 2424/2 - ostatní plocha o výměře
700 m2 za cenu 185,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březnice Mgr. M. J., Příbram. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 13. 1.
2015 do 29. 1. 2015. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
7. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1782 o výměře cca
45 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

(pokračování na str. 2)
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Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice
(dokončení ze str. 1)
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8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 434 o výměře 314 m
v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
9. Práce nad rámec smlouvy o dílo v částce 617.999,- Kč včetně
DPH na akci: ,,ZŠ Březnice - zlepšení tepelně technických vlastností“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku k smlouvě o dílo.
Zastupitelstvo města ukládá FO částku zařadit do rozpočtu města.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

10. Provedení stavebních prací na ZŠ Březnice (rampa u kuchyně,
rampa u sportovní plochy, odvětrání tělocvičny, terasa na střeše u sborovny, schodiště u objektu č. 2) a ukládá OSM provést výběrové řízení
na stavební práce na ZŠ Březnice. Dále zastupitelstvo města ukládá
FO částku 1.500.000,- Kč včetně DPH zařadit do rozpočtu města.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Hašek) / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
Vácha Roman v.r.

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.

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 10. 2. 2015
i zprávu o plnění usnesení.
II.ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Rozpočet Města Březnice na rok 2015:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 84.640.930,- Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 84.640.930,- Kč
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

konaného dne 10. 3. 2015

2. Přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2015 ve výši
400.000,- Kč (to znamená, že příspěvek z Programu regenerace
MPR a MPZ je 400.000,- Kč a příspěvek města také 400.000,- Kč).
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
Štěrba Jiří v.r.

Záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě „U Blatenky“
Město Březnice nabízí k prodeji 14 stavebních parcel v k. ú. a obci Březnice
v lokalitě „U Blatenky“ za cenu 450,- Kč za 1 m 2.
Výměra stavebních parcel:
Pozemek
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

960/14
1057/3
1057/5
1057/7
1055/47
1055/49

–1393
–1402
–1398
–1381
–1400
–1392

2

m
m2
m2
m2
m2
m2

p.č. 960/15
p.č. 1057/4
p.č. 1057/6
p.č. 1055/46
p.č. 1055/48
p.č. 1055/50

–1395
–1393
–1395
–1387
–1401
–1345

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Žádost o koupi pozemku je nutno podat písemně a odeslat na adresu Městský úřad Březnice,
Náměstí 11, 262 72 Březnice, nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Březnice, Blatenská 53, 262 72 Březnice.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BŘEZNICE
podle ustanovení § 39 odst. 1 č. 128/2000Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje

záměr

prodat

nemovitost čp. 228, Počapská, Březnice
na pozemku p.p.č. 690 o výměře 240 m2
a zahradu na pozemku p.p.č. 89
o výměře 750m2
za odhadní cenu
Bližší informace na odboru správy majetku Březnice

Poděkování
Děkujeme bratrům Standovi a Petrovi Vonáškovým, řidičům zdravotnické dopravní služby, kteří
téměř 2,5 roku zajiš ovali převoz pana Karla
Behenského z Leletic na dialyzační středisko
do Příbrami. Díky jejich ochotě, vlídnosti a hlavně lidskému přístupu, byly tyto cesty vždy příjemné. Oba řidiči svým vstřícným jednáním
a dobrou náladou ulehčovali cestování nejen
jemu, ale ulehčují i všem ostatním pacientům.
Děkujeme za vše…
Rodina Behenských a Fejtkova
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Rozpočet 2015 - příjmová část
Třída

Název

Organ.

strana 1

Odd. Par. Položka

Rok 2014

Název
Název
skupiny položky

Rozpočet v tis. Kč

Rok 2015
Skutečnost

Rozpočet

schválený

upravený

v tis. Kč

schváleno úpravy + -

1

Daňové příjmy

48 003,00

53 942,32

53 934,93

49 753,00

0,00

0,00

2

Nedaňové příjmy

20 436,50

20 108,16

19 920,55

19 779,00

0,00

0,00

3

Kapitálové příjmy

4 410,00

1 329,95

1 329,95

1 007,00

0,00

0,00

4

Přijaté dotace

12 210,78

50 995,12

50 995,09

14 101,93

0,00

0,00

85 060,28

126 375,55

126 180,53

84 640,93

0,00

0,00

23 489,02

23 489,02

85 060,28

102 886,53

102 691,51

84 640,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Konsolidace příjmů
Příjmy celkem - po konsolidaci
Zůstatek základního běžného účtu - Čs.spořitelna

k 31. 12. 2014

Zůstatek základního běžného účtu - ČNB

k 31. 12. 2014

12 638,35
306,18

Zdroje celkem

85 060,28

102 886,53

102 691,51

97 585,46

Rozpočet 2015 - výdaje - schváleno
Sk. Název
č. skupiny

návrh

strana 1
Rok 2014

Odd. Par. Název oddílu
a paragrafu

Rozpočet v tis. Kč
schválený

upravený

Rok 2015
Skutečnost
v tis. Kč

Rozpočet
požadavky

FO
org.

úpravy +- Schváleno

OSM

1

Zemědělství, les. hospod. a rybářství

450,00

419,63

418,85

420,00

0,00

0,00

0,00

420,00

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.

15 261,98

14 983,97

14 982,78

1 056,00

98,00

1 481,00

0,00

2 635,00

3

Služby pro obyvatelstvo

45 762,78

63 345,91

63 315,19

13 678,00

21 707,84

19 894,83

12,80

55 293,47

4

Sociální věci a politika zaměstnanosti

1 800,00

1 611,87

1 611,82

1 756,00

0,00

0,00

0,00

1 756,00

5

Bezpečnost státu a právní ochrana

2 999,40

3 278,35

3 277,82

3 178,46

295,00

0,00

0,00

3 473,46

6

Všeobená veřejná správa a služby

18 132,00

43 860,68

43 860,42

17 215,00

60,00

1 000,00

0,00

18 275,00

Výdaje 2015

x

x

x

40 091,46

84 640,93

Příjmy 2015

x

x

x

85 013,93

84 640,93

Převaha příjmů 2015 (výdajů)

x

x

x

44 922,47

0,00

Zpracovala: Kozubíková

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Pod vlivem marihuany usedl za volant 23letý muž. Dne
17. února ho zastavila v odpoledních hodinách v Rožmitálské
ulici v Březnici hlídka policie. Na místě mu byl následně zadržen řidičský průkaz.
Dva dny předtím policisté zastavovali u Volenic 38letého řidiče. Ten se chtěl dokonce kontrole vyhnout útěkem, ale byl
dopaden. Jak se ukázalo, měl pozitivní test na drogy, a to
na amfetamin a metamfetamin. Při lustraci se také zjistilo,
že dotyčný má vysloven zákaz řízení motorových vozidel až
do roku 2021. Ještě ten den si vyslechl podezření z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí.
V sobotu 21. února se konala v Březnici diskotéka, na veřejný
pořádek zde dohlíželo několik policejních hlídek spolu se
strážníky městské policie a se psovody. Během hudební produkce převáželi policisté tři osoby na protialkoholní záchytnou stanici a řešili přečin výtržnictví a poškození cizí věci.
Ve dvě hodiny v noci poničil 19letý mladík vstupní dveře
do kulturního domu. Kopl do nich a způsobil tím škodu přesahující pět tisíc korun. Muž byl v době spáchání trestného činu
pod vlivem alkoholu, přístroj u něj vykázal hodnotu 1,85 promile. Po ošetření v nemocnici putoval na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění mu bylo sděleno podezření z výše
uvedených přečinů. Na záchytku byl přepraven i 20letý muž,
který v silně podnapilém stavu neustále na ulici padal, nebyl
schopen ani samostatné chůze, ani komunikace. Při dechové
zkoušce mu bylo naměřeno téměř tři promile alkoholu.
Další 20letý mladý muž skončil na protialkoholní záchytné stanici poté, co před kulturním domem v opilosti napadl bývalou

přítelkyni. Při hádce ji strčil na zem a dívka si při pádu odřela
ruku. Následně jí dotyčný ještě rozbil mobilní telefon v hodnotě tří tisíc korun.
Přes střechu se přetočilo vozidlo značky Peugeot, a to při nehodě,
která se stala dne 23. února dopoledne v katastru obce Chrást.
Osmatřicetiletá řidička dostala na mokré vozovce při průjezdu
zatáčkou smyk, následně vyjela do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazila do rozvodné skříně plynového vedení.
Auto se pak přetočilo přes střechu a skončilo na přilehlém poli.
Žena utrpěla lehké zranění. Hmotná škoda činí 50 tisíc korun.
V Březnici došlo dne 5. března k dopravní nehodě. Krátce
po poledni jel Počapskou ulicí 75letý cizinec s vozem značky
Audi. Při vjíždění do prostoru křižovatky nedal přednost v jízdě vozidlu, které přijíždělo po hlavní komunikaci. Při střetu
aut naštěstí nebyl nikdo zraněn. Způsobená škoda se však
vyšplhala na 70 tisíc korun.
Na výživném dluží 65 tisíc korun 41letý muž. Matka dětí byla
věc oznámit na začátku března na obvodní oddělení v Březnici.
Na dvě děti dotyčný neplatí od listopadu roku 2013. V případě
neuhrazení dlužné částky mu bude sděleno podezření z přečinu zanedbání povinné výživy.
Policejní hlídka zastavila dne 7. března v nočních hodinách
mezi obcemi Bubovice a Hudčice 19letého motoristu. Dechová
zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 1,53 promile. Následně mu byl zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice
a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů
na svoz bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu.
V letošním roce budou na stanoviště přistavovány
dva druhy kontejnerů, první na větve
a druhý na rozložitelný bioodpad.
Kontejnery budou viditelně označeny.
Žádáme tímto všechny občany, aby důsledně třídili
jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.
Sobota

Neděle

4. 4. 2015

5. 4. 2015

Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice
Pod Stráží
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finančního úřadu
Drahenická
9. května

Sobota

11. 4. 2015

L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany
Sadová

Neděle

12. 4. 2015

Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky

4/2015

MĚSTO BŘEZNICE
BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ KOMISE
VYHLAŠUJE

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1 m2,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené

• Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů
a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou
V Ě C I , KT E R É V Z Í T N E M Ů Ž E M E :
■ ledničky, televize, počítače
a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
■

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí
■

znečištěný a vlhký textil

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod.
Petr Bartuněk, vedoucí oddělení technických služeb

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

dne:
PROVOZ VE SBĚRNÉM DVOŘE
V BŘEZNICI
Do sběrného dvora, který je umístěn v Březnici v ulici
Rožmitálská, č. p. 94, mohou ukládat vybrané druhy
odpadů bezplatně občané s trvalým pobytem v Březnici,
Předním Poříčí, Zadním Poříčí, Boru, Dobré Vodě a Martinicích. Pro ostatní občany, fyzické podnikající a právnické osoby se ukládání odpadu ve sběrném dvoře řídí
platným ceníkem uloženým ve sběrném dvoře nebo je
ke stažení - http://www.breznice.cz/sberny-dvur-anakladani-s-odpady/sberny-dvur/
Provozní
Pondělí
Středa
Sobota

doba sběrného dvora:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
8:00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
8:00 – 12.00 hod.

Kontakt na pracoviště sběrného dvora: tel. 777 711 635
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobou
a neodkládali odpad v okolí sběrného dvora.

9. dubna 2015

čas: od 8.00 hod. do 16.00 hod.
místo: GARÁŽ KOTELNA
(budova sídla MĚSTSKÉ POLICIE)
Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Informace na MěÚ, na tel. 318 403 166, 318 403 161
mobil: 733 656 855

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. 224 316 800, 224 317 203
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Z MĚSTA

Životní výročí oslavili:
75 let – Helena Rašková, Březnice, 9. května 389
75 let – Jaroslav Vaněček, Březnice, Borská 558
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Dne 3. 4. 2015 uplyne deset let od úmrtí
pana Jiřího Švejdy.
Kdo jste ho mněli rádi vzpomeňte s námi.
Rodina Švejdova a Holoubkova

75 let – Jaroslav Hofman, Březnice, Obránců míru 40
75 let – Jaroslav Hovorka, Březnice, Rožmitálská 123
85 let – Jaroslav Větrovec, Březnice, Sadová 86
92 let – Marie Zdeňková, Březnice, Rožmitálská 132

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 14. 4. uplyne deset let,
co nás navždy opustila paní
Eva Haníková.

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

S tichou vzpomínkou budeme
tu na ní vzpomínat a navždy
zůstane v našich srdcích.
Děkujeme všem za vzpomínku.
Manžel Josef, synové Josef a Pavel s rodinami

Dne 9. 4. 2015 by se dožil
80 roků pan Jiří Veringer
z Březnice.
Dne 23. 5. 2015 tomu budou
dva roky, kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte společně
na vynikajícího člověka.
Sestra Věra Kubová s rodinou

Vzpomínku tichou chceme dát,
aby si vzpomněl každý,
kdo tě měl rád.
Dne 27. 4. 2015 uplyne dvacet
smutných let, co zemřela naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Anna Kršková.
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami

Po z v á n k a n a v ý s t a v u

Konec války v Březnici
Výstava fotografií a dobových památek
uspořádaná k 70. výročí konce 2. světové války
v Březnici.
Galerie L. Kuby, bývalá jezuitská kolej, V Koleji č. 1

Vernisáž 2. května 2015 v 16 hodin
Pořádá město Březnice - odbor kultury
a občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice
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HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Duben 2015
1. 4. 1925 před 90 lety byla vypsána soutěž na stavbu odborné hospodářské školy v Březnici, a sice na práci
nádenickou a zednickou, betonářskou, kamenickou, tesařskou, klempířskou, pokrývačskou, zámečnickou a zařízení hromosvodu. Práce tyto mají býti dokončeny do konce září 1925 a stavba úplně
dohotovena v roce 1926. Počátkem září 1926 má být otevřen první ročník této školy. Hospodářské
budovy budou se stavěti později. Při škole bude zřízen internát. Učitelský sbor bude mít povinnost,
konati přednášky z oboru hospodářského v okresu Březnickém a sousedních okresech. Na škole
budou se také konati krátké kursy všeobecně přístupné kupříkladu včelařství, mlékařství, králikářství, kurs vaření pro dívky.
3. 4. 1650 před 365 lety byl předán kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského jezuitům. Na místě, které
Přibík Jeníšek z Újezda se stavitelem Carlem Luragem vybrali k postavení kostela a jezuitské koleje, stávalo sedm měš anských domů. Z nich tři měly štíty do náměstí a čtyři do ulice k mostu. První
stál v místě hodinové věže. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl kostel přidělen 22. 4. 1775
před 240 jako filiální k farnímu kostelu v Bubovicích.
13. 4. 1715 před 300 lety dala orlická vrchnost povolení Janu Josefovi z Újezda vystavěti pilíř mostu pod Stražištěm na orlických pozemcích. Most byl nazýván Švédským.
15. 4. 1925 před 90 lety počala lhůta pro podávání přihlášek o výměnu válečných půjček za 3% odškodňovací
dluhopisy. Přihlášky byly podávány u státních berních úřadů v Praze a v Brně u hlavního celního
úřadu. Pro přihlášky a jejich přílohy byly zdarma vydány úřední vzorce. V zájmu hladkého průběhu
celé akce byla lhůta do 30. června.
19. 4. 1925 před 90 lety uspořádala místní osvětová komise Masarykův večer. O životě a významu T. G. Masaryka promluvil pan ředitel Zenkl a pěvecká čísla přednesl pěvecký odbor „Sokola“.
24. 4. 1915 před 100 lety zasadili vojíni zdejší ošetřovny raněných
pamětní válečnou lípu. Stalo se na rozcestí silnice
Drahenické a Hudčické a lípa měla připomínat světovou válku a lazaret v Březnici.
19. 4. 1915 před 100 lety slavil sedmdesáté narozeniny pan Rudolf
Tille, majitel realit, předseda ředitelství ústavu městské spořitelny a náměstek starosty města Březnice.
Za doby svého působení jako starosta města Březnice
se vším možným úsilím pracoval ke zřízení městské
spořitelny, a když roku 1899 spořitelna byla otevřena, stal se prvním předsedou ředitelstva jejího.
V uznání zásluh, jakých jubilant o město naše a o spořitelnu si získal, odevzdala mu městská rada
vkusně vypravený pamětní list s podpisy městské rady a všech členů městského zastupitelstva, ředitelstvo pak věnovalo svému předsedovi album s fotografiemi všech členů ředitelstva a úřednictva.
Oslavence upřímnou řečí oslovil pan starosta Hošek a děkoval za veškerou práci a projevil vřelé
přání, aby i nadále ve zdraví působil ku blahu spořitelny a celé obce březnické. Pohnut, děkoval pan
předseda za pozornost mu projevenou, čímž tichá tato, ale upřímná pocta byla skončena.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.

Alena Heverová

Pozvánka na koncert k 70. výročí konce 2. světové války

Večer populárních melodií,
které pomáhaly vyhrát válku
Bigband Václava Zelinky řídí Jaroslav Kopáček,
bývalý člen Orchestru Karla Vlacha a České filharmonie.

Zpěv: Eva Girethová a Jan Lorenc

Kulturní dům Březnice 2. května 2015 od 19 hodin.
Pořádá město Březnice a občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice.
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VELIKONOČNÍ NEDĚLE OTVÍRÁ VLASTNÍ SVÁTKY
„Hod Boží velikonoční“ - Slavnost Kristova
vzkříšení
Kristus vstal z mrtvých a dovršil tak Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Křes ané se v tento den začali pravidelně scházet
k eucharistickému "lámání chleba" = "mši svaté" a nazvali jej
"dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" zvláštním zpřítomněním Kristova činu.
V kostele se světí velikonoční pokrmy - beránek, vajíčka, chléb
a víno. K slavnostnímu vyznění Velikonočních svátků patří
i oblékání toho nejlepšího.

Velikonoční pondělí
Červené pondělí, Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody
Červené - podle darování červeného vajíčka.
K Velikonočnímu pondělí se nevážou žádné významné liturgické úkony - není to ani církevní svátek.
Původně pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, kterého se účastnili pouze dospělí muži. Švihali ženy čerstvými metlami a polévali je mocnou živou vodou. Tak z nich
vyháněli nemoci a vpravovali sílu. Za tuto službu se jim ženy
odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budoucího života. Dodnes chodí mládenci nebo muži za děvčaty dům
od domu s vlastnoručně vyrobenými nebo koupenými pomlázkami, které jsou na konci zdobené pestrobarevnými stuhami.
Pomlázka není jen svazek proutků ozdobených stuhami, ale
také se tak nazývá odměna, kterou chlapci dostanou. Malí
i velcí koledníci získají od vyšlehaných dívek zdobená vajíčka,
malé sladkosti nebo velikonoční perníčky.
Zvláštní pozornost si zaslouží i rýmované říkačky "velikonoční
koledy", které obvykle celý rituál koledování provázejí.
"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” patří mezi nejznámější.
Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná
žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.
V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky studené vody.

Zvyky a symboly
Kříž - je nejdůležitějším z křes anských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil
k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Velikonoční oheň - představuje světlo spjaté s Ježíšovým
zmrtvýchvstáním. Oheň se zapaloval a světil na Bílou sobotu.
Světlo (oheň) znamenalo také podobně jako jarní slunce vítězství nad zimou.
Velikonoční svíce - dalším významným křes anským symbolem je svíce. Svíce dává světlo, které ztělesňuje život. Dle prastaré tradice se svíce zapalovala od posvěceného ohně v noci
z Bílé soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Značí čistotu, naději a víru v nový život.
Beránek - dodnes pečeme beránka, který znamená obnovu
života a jeho vítězství nad smrtí a symbolizuje památku Krista.
V židovské tradici beránek představoval izraelský národ a zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku
svého vysvobození z Egypta.
Vajíčka - kraslice - vajíčko jako symbol nového života, nebo
samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Malované kraslice patří
k magickým předmětům prastarého původu a přisuzovala se

jim nadpřirozená
moc. Protože kultovní smysl nemělo darování, ale
požití jejich obsahu, zdobila se od
nepaměti vařená.
Zvyk konzumovat
vajíčka souvisí patrně s velkým půstem, při němž se
nesměla jíst ani
vejce, a proto lidé
nedočkavě čekali, až postní doba skončí. Ve spojení s lidovou
tradicí vznikl pak obyčej zdobení kraslic, který se krajově velmi různí. Zvyk zdobení kraslic pochází teprve z druhé poloviny
19. století. Ke zdobení vajec se používalo mnoho technik: vosková batika, zdobení ovazováním, vyškrabování, nebo zdobení
slámou.

Pomlázka - chození na pomlázku patří v našich zemích k nejstarším velikonočním obyčejům a přetrvalo do dnešních dnů.
Její počátky sahají minimálně do středověku, kdy se o ní zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století.
Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat
a šlehání dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých
jarních prutů. Pomlázkou bývá označována metla, jíž byly o Velikonocích šlehány dívky a ženy, aby „omládly“. V jednotlivých
krajích se jmenovala různě, stejně tak se lišila i její podoba.
Uplést pomlázku patřilo k nezbytným dovednostem. V Česku
a na Slovensku má pomlázka mnoho jmenných ekvivalentů
podle regionální závislosti: dynovačka, binovačka, hodovačka,
karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust, tatar, žíla
a mnoho dalších.
Bochánek, mazanec - je symbolem slunce. Dříve se pekl nesladký a říkalo se mu - "koláč syrnej k veliké noci". To se ještě
připravoval ze strouhaného sýra a většího množství vajec - žádoucí byl žlutý mazanec. Sladká varianta tohoto obřadního
pečiva si však ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže uprostřed. Peče se z kynutého těsta, které symbolizuje
nabývání na objemu - pučení a to díky teplu a slunečnímu působení. Neměla by chybět špetka koření, podle znalců tradice
muškátový oříšek nebo květ.
Peče se na Bílou sobotu a jí se s medem.
Vysévání obilí - symbolizuje počátek zemědělských prací obvykle se vysévá tráva nebo nějaké obilí do nízké misky s hlínou, nechá se vzklíčit a zdobí se kraslicemi.
Zajíček - je symbolem plodnosti a života. Je spjat s egyptskou
i aztéckou mytologií a má zřejmý původ i v pohanských rituálech oslavující příchod jara. Symbolika zajíce pochází z tradice
oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména
je odvozeno slovo Easter, anglický název křes anských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který
umrzl ve vánici v zajíce, on pak z vděčnosti každé jaro kladl
vejce jako pták.
Zajíčka najdeme také v Bibli, kde symbolizoval vše chudé,
skromné, pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou
Panny Marie - symbol čistoty nad tělesným pokušením.
Zajíc se ale objevoval i v jiných zemích, dokonce v byzantské
ikonografii představoval Krista.

Velikonoční nádivka, sekanina, hlavička, sekanice je klasickým českým pokrmem z pečiva, vajec, uzeného masa
a z hlavní ingredience - kopřiv nebo jiných zelených bylinek.
Měl se jíst až na Boží Hod.
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

7. 4. 2015 od 16 hodin – cestopisná beseda
s Liborem Drahoňovským „Autostopem
na Ruském severu“

Městská knihovna bude
od 27. dubna do 15. května 2015
z důvodu revize knižního fondu
a rekonstrukce prostor UZAVŘENA.
V době uzavření městské knihovny budou služby
infocentra (kopírování, práce na PC, veřejný internet)
poskytovány v Galerii Ludvíka Kuby, V Koleji čp. 1,
Březnice (bývalá jezuitská kolej).
Duben
Květen

Otevírací doba:
po – pá 9 – 12 13 – 16 hod.
po – ne 9 – 12 13 – 16 hod.

Dětské oddělení na ZŠ
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■
■
■

10. 4. beseda se spisovatelkou Michaelou Burdovou – 6. a 7. ročníky
20. 4. Filipojakubská noc s Malou čarodějnicí –
beseda pro 1. Ročníky
27. 4. – 7. 5. proběhne revize knihovního fondu
– bude zavřeno
Knihovnice Hedvika Fořtová

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Rozkovec Patrik – Třetí tvář – mladý učitel Daniel nachází
zavražděnou svou bývalou lásku Julii a okamžitě se stává hlavním podezřelým…
Stallwood Veronica – Smrt zahradnice – edice Oxfordské
zločiny; po smrti blízkého přítele odjíždí Kate Yvoryová z Oxfordu a nachází útočiště v několik mil vzdáleném vesnickém
domě, který patří její známé a doufá, že zde nalezne klid,
jenomže krátce po jejím příjezdu je za záhadných okolností nalezena mrtvola mladé zahradnice Donny…
Michaels Fern – Manželská hra – novomanželka Samantha
se vrátí z líbánek s Douglasem a doma na stole ji čeká rozvodová smlouva a ona zjistí, že se stala další obětí Souhlasových
sňatkových intrik a chystá odplatu…
Rottová Inna – Milenci oddané manželky – aby manželství vydrželo celé půlstoletí, musí mít muž po svém boku oddanou ženu, protože oddanost je pro manželský život důležitější než věrnost; ale je to tak doopravdy?
Závacká Irena – Šaty pro faraona – příběh odehrávající se
ve Starověkém Egyptě vypráví o mladé Ijnet a jejích osudech
Březinová Anna – Papežova dcera – Lucrezia Borgia – život
plný lásek, dramat a úkladů; nový neotřelý a přitom vzrušující
pohled na jednu z nejpozoruhodnějších žen renesanční Itálie
Šranková Eva Ava – Čas nevinnosti – dcera tyranského
šlechtice Anna čeká dítě a on rozhodne, že ji po porodu provdá
za jednoho ze svých zvrhlých přátel, ale ona tuto potupu neunese a vezme si život; z její dcery Izabely vyroste překrásná
dívka a osud jako by se opakoval…
Körnerová Hana Marie – Dokud se budeš smát – příběh
o tom, že nejbližší pomocná ruka je vždy na konci vlastní paže,
ale dobré zázemí je k nezaplacení; že princové na bílém koni
vymřeli před spoustou let, ale občas se najde chlap, kvůli kterému stojí něco risknout; že přežít se dá v podstatě všechno pokud se nezačnete litovat a pokud se uprostřed životního chaosu
ještě dokážete zasmát
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice Vás srdečně zve

na cestopisnou besedu

s Liborem Drahoňovským

„AUTOSTOPEM
NA RUSKÉM SEVERU“

Neúnavný cestovatel, etnolog
Libor Drahoňovský procestoval během dvou let
(převážně autostopem) evropskou část Ruska.
Poznal spoustu milých a pohostinných lidí.
Okusil půvab i nemilosrdnost nekonečných
ruských stepí, tunder a tajg, navštívil překrásná
starobylá města, nespočet pravoslavných chrámů
a klášterů, kde často pobýval i pracoval.

prostory Městské knihovny – úterý 7. dubna 2015 od 16 hodin
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■

1. 4. 1990 – před 25 lety - zemřel Karel
Michael Walló,vlastním jménem Ladislav
Walló. Narodil se v Praze 27. června 1914.
Byl to český režisér, scenárista, spisovatel,
překladatel, písňový textař a významný
dabingový odborník, který je považován
za zakladatelskou osobnost českého dabingu. Překládal z francouzštiny, italštiny,
němčiny, ruštiny, řečtiny a španělštiny. Překládal texty, dabing i literární díla. Velmi
populární je například jeho dabingový překlad českého znění sovětské pohádky Mrazík. Jeho dcerou je dabingová režisérka
a spisovatelka Olga Walló.

■

4. 4. 1915 – před 100 lety – se v Příbrami
narodil Jan Drda, spisovatel, politik, novinář, dramatik. Matka mu zemřela v roce
1921 a otec po rozpadu druhého manželství
začal pít a tak si ho vzal, i se sestrou Marií,
do výchovy dědeček. Roku 1934 maturoval
na klasickém gymnáziu v Příbrami a začal
studovat filologii na pražské Karlově univerzitě. Od mládí psal povídky i hry pro
ochotnické divadlo a přispíval do novin
a časopisů. Studium filologie nedokončil.
Svoji románovou prvotinu Městečko na dlani vydal v pouhých 25 letech. V letech 1937
až 1942 byl redaktorem Lidových novin,
po osvobození přesídlil do Svobodných novin, později do deníku Práce, aby se v roce
1948 vrátil do Lidových novin, tentokrát
jako jejich šéfredaktor (do roku 1952). Byl
členem KSČ, po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce. V letech
1949 až 1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. Spolupracoval i s filmem, především se uplatnil jako autor námětů a scénářů. Ke konci života byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce, který v roce
1968 sám založil. Postavil se proti Invazi
vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 a následné okupaci Československa, za což byl
hned roku 1969 z tohoto místa vyhozen.
Zemřel 28. listopadu 1970 za volantem svého auta na křižovatce v Dobříši a je pohřben na místním hřbitově. Z díla: Městečko na dlani, Němá barikáda, Živá voda,
Putování Petra Sedmilháře, České pohádky,
Kuřák dýmky, Magdalena, Hrátky s čertem,
Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý
čert; filmové scénáře a náměty: Dařbuján
a Pandrhola, Němá barikáda, O princezně
Jasněnce a létajícím ševci aj.

■

4. 4. 2005 – před 10 lety - zemřela malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková.
Narodila se v Praze 19. listopadu 1923.
Za svůj život vytvořila ilustrace do více než
250 dětských knih. Studovala nejprve
na soukromé Ukrajinské akademii Grigorije
Musatova, později přešla na Rotterovu školu kresby a propagační grafiky. Své studium
dokončila ve škole volné a užitné grafiky,
knižního a reklamního umění Officina Pragensis (v roce 1942). Již během studií si přivydělávala jako módní kreslířka. Po studiích
nejprve pracovala v ateliéru Melantrich, pak
se osamostatnila, ale nakonec přešla pod
nakladatelství Albatros jako jeho kmenová
ilustrátorka. Za svá díla získala řadu oceně-

ní. Kromě knih ilustrovala i mnoho leporel
pro nejmenší. Pracovala i na animovaných
filmech. Knihy, které ilustrovala, byly překládány do mnoha jazyků a vycházely v zahraničí i s původními ilustracemi, takže je
znají děti takřka na celém světě. Soustavně
se vydávání knížek s jejími ilustracemi věnuje nakladatelství Artur. Známé jsou její
ilustrace Honzíkovy cesty Bohumila Říhy
a dětských knížek Eduarda Petišky. Podobně známé jsou i Děti z Bullerbynu Astrid
Lindgrenové. Mezi její nejoblíbenější knížky
patřilo Aškenazyho Putování za švestkovou
vůní, Collodiho Pinocchiova dobrodružství
a Malý princ od A. de Saint-Exupéryho
■ duben 1945 – před 70 lety - zemřel český
spisovatel, malíř, fotograf, grafik a knižní
ilustrátor Josef Čapek. Datum není přesně známo, protože zemřel v koncentračním
táboře Bergen-Belsen. Narodil se 23. března
1887 v rodině lékaře Antonína Čapka a jeho
manželky Boženy. Dětství strávil v lázeňském domě v Malých Svatoňovicích u Trutnova, spolu se starší sestrou Helenou (1886
– 1961) a mladším bratrem Karlem (1890 –
1938). Roku 1890 se rodina přestěhovala
do Úpice. Zde navštěvoval obecnou a měšanskou školu. Posléze chodil na německou
dvouletou odbornou školu tkalcovskou ve
Vrchlabí. Po jejím absolvování v roce 1903
pracoval rok jako dělník v úpické továrně.
Od podzimu 1904 začal žít už natrvalo
v Praze, kde studoval na Uměleckoprůmyslové škole. První obrazy v Praze vystavoval
v roce 1912. Byl spoluzakladatelem Skupiny
výtvarných umělců, poté členem Spolku
výtvarných umělců Mánes, se kterou se rozešel, aby pak působil ve skupině Tvrdošíjných. Jako jevištní výtvarník spolupracoval
s Národním divadlem v Praze, Státním divadlem v Brně a s Městským divadlem na
Vinohradech. Začínal jako redaktor Národních listů, později (1921 – 1939) byl redaktorem a výtvarným kritikem v Lidových
novinách. Mimo to působil jako redaktor
v několika časopisech zabývajících se výtvarným uměním Umělecký měsíčník, Volné směry. Působil i jako karikaturista.
Je autorem celosvětově používaného slova
robot. Za protifašistickou činnost byl v září
1939 zatčen a do roku 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech. Jeho
symbolický hrob se nachází v Praze na Vyšehradském hřbitově. Literární dílo s bratem Karlem: Zářivé hlubiny, Krakonošova
zahrada, Ze života hmyzu a další. Samostatná tvorba: Země mnoha jmen, Umělý
člověk, Kulhavý poutník, Povídání o pejskovi a kočičce, Básně z koncentračního tábora aj.
■

26. 4. 2005 – před 10 lety - zemřel Josef
Nesvadba, český lékař, spisovatel, nejvýraznější osobnost sci-fi současné české literatury. Narodil se 19. června 1926 do učitelské rodiny. Studia začal na anglickém
gymnáziu, z něhož v roce 1941 přešel na
gymnázium české. Jako mnoha jiným mu
studia zkomplikovala nacistická okupace,
maturovat mohl až po válce v roce 1945. Již

v 19 letech začal překládat z angličtiny. V letech 1945 - 1950 absolvoval lékařskou fakultu v Praze, obor psychiatrie (vedle své
literární práce byl i významných psychiatrem a patřil k průkopníkům skupinové psychoterapie v Česku). Během studia poznal
Ludvíka Součka a oba tvůrci sci-fi se spřátelili. V letech 1949 – 1950 byl scenáristou
v Československém státním filmu. V roce
1950 – 1952 pracoval na interně v nemocnici v Teplicích. Potom působil jako vojenský
lékař u letectva a v Armádním uměleckém
souboru. Od roku 1956 až do odchodu
do důchodu (roku 1992) pracoval jako psychoterapeut na psychiatrickém oddělení
Fakultní polikliniky v Praze. Psal převážně
divadelní hry a povídky. Během života hodně cestoval, Asie (Vietnam, Čína), dva roky
strávil v USA. Byl předsedou Sekce pro vědeckofantastickou literaturu při Svazu spisovatelů, předsedou české sekce World SF
a dvojnásobným nositelem ceny této organizace. Zastupoval Československo na několika Sci-fi kongresech. Jeho dcera je spisovatelka Bára Nesvadbová. Divadelní hry:
Ráno, Tři podpisy; povídkové soubory: Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Poslední
cesty kapitána Nema; romány: Hledám za
manžela muže, Tajná zpráva z Prahy; rozhlasové dramatizace: Cesta kolem světa,
Poradna dr. Bílka; náměty k filmům: Ztracená tvář, Tajemství svatého zlatého Budhy, Zítra ráno vstanu a opařím se čajem,
Zabil jsem Einsteina, pánové a další.
■

29. 4. 1885 – před 130 lety - se v židovské
rodině obchodníka se suknem narodil Egon
Erwin Kisch, pražský německy píšící
reportér a spisovatel židovského původu,
velmi známý také svojí přezdívkou Zuřivý
reportér. Studoval techniku, germanistiku
a později žurnalistiku. Byl kosmopolitou
a světoběžníkem. Pohyboval se stejně dobře
v pražských šantánech jako v nejvyšší společnosti, v převleku za muslima podnikl
pou do arabské Mekky, v Dánsku se učil
klaunem, pracoval jako potápěč atd. Již před
1. světovou válkou přispíval do některých
pražských novin. Za války sloužil v Srbsku,
Rusku, Uhrách a Vídni. Z Vídně do Prahy
se pak vrátil až v roce 1920, kde se dále věnoval tvůrčí činnosti, a to jak žurnalistice,
tak divadelní avantgardě – spolupracoval
například s E. A. Longenem a J. Haškem.
Už v roce 1922 ale Prahu opět opouští
a stěhuje se do Berlína. Zde se věnoval jednak dopisování pro Lidové noviny a další
tiskoviny, ale především cestování. Z těchto
cest pochází díla jako Caři, popi, bolševici,
Americký ráj a Tajná Čína. Také se účastnil španělské občanské války. V prosinci
1939 musel kvůli svému původu uprchnout
z Evropy, nejprve do USA a poté do Mexika.
V březnu 1946 se již těžce nemocný vrátil
do Prahy, ale plánovanou knihu o poválečném Československu už nestihl dokončit.
Zemřel 31. března 1948 v Praze. Z díla:
Pasák, Z pražských uliček a nocí, Pražské
obrázky, Pražský pitaval, Přistání v Austrálii, Tajná Čína.
Připravila Kateřina Štěrbová
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Špenát z kopřiv

Omeleta z kopřiv

Ingredience:
750 g mladých kopřiv, 2 střední cibule, 30 g másla, 1 Pl oleje,
1 PL hladké mouky, 2 vejce, sůl, pepř, 2 stroužky česneku, 50 ml
šlehačky
Postup: Mladé kopřivy dobře opereme a navážíme 750 g (je to
cca čtyřlitrový hrnec). Zalijeme horkou vodou a 10 – 15 minut
povaříme. Cibuli nakrájíme, na másle a oleji zesklovatíme, přidáme hladkou mouku, mírně prosmažíme.
Slijeme vodu z kopřiv (nevyléváme, můžeme použít do polévky),
kopřivy necháme okapat a vrátíme do hrnce. Přidáme připravenou cibuli, osolíme, opepříme, přidáme vejce a podle chuti
prolisovaný česnek – nemusí být. Všechno krátce povaříme
a obsah hrnce rozmixujeme. Chu kopřivového špenátu zjemníme šlehačkou a všechno chvíli prohřejeme.

Ingredience:
Kopřivy, sádlo se škvarky, cibule, 2 vejce, sůl, pepř
Postup: Na pánev dáme sádlo, na kterém osmahneme cibulku
a přidáme lehce nakrájené kopřivy. Přikryjeme pokličkou.
Po chvíli zalijeme rozšlehanými vejci. Osolíme, opepříme.

Polévka z kopřiv
Ingredience:
4 hrnky vody, 1 cibule, olej, hrnek kopřiv, 4 lžíce rýže, šunka,
pažitka, masox, pepř, sůl
Postup: Osmahneme cibuli a na ni přidáme 4 lžíce rýže a ještě
mírně orestujeme. Zalijeme vodou, osolíme a vaříme do změknutí rýže. Přidáme šunku na nudličky, nebo kousek uzeného
a hrnek kopřiv. Povaříme ještě asi 5 minut. Nakonec posypeme
pažitkou.

Maggi vyrobené z libečku a kopřiv
Ingredience:
20 snítek libečku, 5 hrstí kopřiv, 3 lžíce plné soli
Postup: Listy a tenčí stonky libečku (opláchnuté a osušené)
nakrájíme najemno a přidáme jemně nakrájenou kopřivu. (Poměr mezi libečkem a kopřivou by měl být asi 4:1). Na dvoulitrovou misku bylin přidáme 3 lžíce soli a promícháme. Po pár
minutách můžeme směs pěchovat (podobně jako zelí) do sklenic s uzávěrem. Bylinky pustí š ávu chuti maggi. V lednici
vydrží velmi dlouho.

❦

Šáva/sirup z kopřiv
Ingredience:
80 mladých kopřiv (nebo jen vrcholků, když už jsou starší),
3 l vody, 3 kg cukru, 80 g kyseliny citrónové, 1 citrón i s kůrou
(nemusí být)
Postup: Do hrnce dáme potřebné množství vody a naplníme
kopřivami, co se vejde, aby byly pod hladinou. Přidáme citrón
nakrájený na kolečka a chvíli povaříme. Necháme louhovat
24 hodin. Scedíme a na každý litr vody dáme 1kg cukru a kyselinu citrónovou podle chuti. Nalijeme do sklenic. Když děláme
větší zásobu na zimu, konzervujeme ji tak, že do každého víčka
před uzavřením lahve nalijeme slivovici (tím š áva dostane lepší chu ).

Kopřivová paštika
Ingredience:
200 g kopřivového pyré, 100 g nových brambor, 2 lžíce másla,
60 ml smetany, 150 ml tvarohu, sůl, čerstvě mletý černý pepř,
1 lžička čerstvé pažitky a 1/2 lžičky tymiánu (jemně nasekané)
Postup: Lehce osolenou vodu přivedeme k varu, přidáme nové
brambory a vaříme asi 20 minut, dokud nejsou měkké. Brambory slijeme, vrátíme do hrnce a rozmačkáme s máslem a smetanou na hladkou kaši. Okořeníme, smícháme s kopřivovým
protlakem, bylinkami a tvarohem. Přikryjeme a dáme vychladit do lednice na 2 hodiny. Podáváme jako předkrm s teplým
toastem.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XIV. ❦

Hluchavka bílá
- vytrvalá bylina, dorůstá do výšky 50 –
60 cm
- podobá se kopřivě
- má dutý čtyřhranný stonek s řapíkatými
pilovitě vroubkovanými listy
- v úžlabí listů sedí 5 – 8 bílých až nažloutlých oboupohlavných pyskatých
květů seskupených do lichopřeslenů
- květy jsou bohaté na nektar
- vyskytuje se v celé Evropě
- roste u cest, na rumištích, v houštinách a křovinách, zejména
na vlhkých zastíněných místech
- sbírají se květy nebo celé kvetoucí vrcholky na počátku kvetení
- suší se ve stínu nebo v umělých podmínkách při 40°C
- obsahuje katechinové třísloviny, saponiny, flavonoidy, fenolové
kyseliny, sliz, oligosacharidy, cholin
Použití:
- při problémech s močením souvisejících s nemocemi močových cest a prostaty u mužů
- při léčbě menstruačních potíží, zánětech vaječníků
- k usnadnění vykašlávání při nemocech dýchacích cest

- zevně se používá na obklady při hemeroidech
a kožních nemocech
Zápar: 2 – 3 kávové lžičky drogy se přelijí vroucí
vodou; pije se 2x denně.

Majoránka
- zahradní, příjemně voňavá, jednoletá, někdy
i dvouletá rostlina s přímým, rozprostřeným
stonkem a protilehlými oválnými listy
- má bílé květy, které tvoří husté střapce
- plody jsou tvrdé a úplně dozrávají jen v teplých
oblastech
- pěstovali ji již staří Egyp ané, Řekové a Římané
- do Evropy se dostala v raném středověku a v době křižáckých
výprav
Použití:
- listy se používají čerstvé i sušené (celé i nasekané)
- přidává se do polévek, omáček a masitých jídel
- je nenahraditelná v guláších a bramborových plackách
- díky dobrému trávicímu účinku se přidává do luštěninových,
zelných a tučných jídel
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková

4/2015

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

11

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
V Březnici se opravdu nenudíme, svědčí o tom celá řada různorodých akcí, které pořádají spolky a organizace
působící v našem městě. Nastává ta krásnější polovina roku, kulturní a sportovní nabídka se bude zvyšovat,
a tak přejeme všem organizátorům krásné počasí a samé spokojené návštěvníky.
Odpoledne s hudbou

Příběhy kluziště

Jedenkrát do měsíce jste si mohli přijít do vinárny KD zatančit
nebo jen poslechnout známé promenádní a taneční melodie
v podání souboru 5 O Clock Coffee. Tento program si našel své
příznivce a jeho oblíbenost nadále stoupá. Pravidelná setkání
budou pokračovat opět na podzim.

Nezapomínejte na fotosoutěž Příběhy kluziště. Své fotografie,
které byly pořízeny na některé z akcí Kulturního gangu Březnice, posílejte do konce měsíce dubna. Vložit je můžete na facebookový profil /Rockfest Březnice/ nebo poslat e-mailem
na rockfestbreznice@seznam.cz.

Maškarní bál
Ten letošní navštívila zvířátka, a to v nejrůznějších podobách.
Děti si zatančily, zasoutěžily a určitě se nenudili ani rodiče.
Poděkování za organizaci patří MC Pampeliška a Kulturnímu
gangu Březnice o.s.

Odpolední film v březnickém kině
Využijte sníženého vstupného k návštěvě odpoledního představení v Kinokavárně v Březnici. Ve středu 15. dubna
od 13.30 hodin vás zveme na český film podle románové
předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Projekce
je určena široké veřejnosti.

Pohádka pro nejmenší
Jak se žije na Zanzibaru
Manželé Špillarovi cestují téměř celý svůj život. Svoji osobní
zkušenost předávají dál nejen prostřednictvím přednášek
a besed, ale mnohé se můžete dočíst také z jejich knih. Tentokrát nám cestovatelé představili Zanzibar a další ostrovy ležící
v jeho blízkosti. Cestopisné programy jsou u veřejnosti oblíbené, nenechte si ujít 7. dubna v městské knihovně cestopisnou besedu o Rusku. Hostem bude Libor Drahoňovský. Začátek je v 16 hodin.

Divadlo KAPSA Andělská Hora přijíždí pravidelně každé léto
se svým programem na březnický zámek. 16. dubna můžete
se svými dětmi navštívit jejich představení v kulturním domě.
Putování ztracené kapky je určeno nejmenším divákům a začíná v 17 hodin.

Kouzelná školka
Také další pozvánka je pro naše nejmenší. Po delší době k nám
opět přijíždí se svým programem Michal Nesvadba. V neděli
19. dubna ve 14 hodin v kulturním domě.

Díky pane Werichu

Noc čarodějnic

PhDr. Věra Kubová není návštěvníkům březnické knihovny
neznámá. Dvě předešlé přednášky nám přiblížily Boženu
Němcovou a Jaroslava Vrchlického. Tentokráte byl komponovaný pořad věnovaný spisovateli, herci a dramatikovi Janu Werichovi.

30. dubna vás zveme na tradiční podvečerní setkání na nedalekém vrchu Stráž. K dobré náladě a poslechu zahraje skupina
Přescent. Přijte posedět, popovídat si s přáteli, zapálit oheň
a společně oslavit příchod jara.

Město Březnice a Nadační fond pro Březnici zvou na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stráž • 30. dubna 2015
• Občerstvení
• Od 18 hodin hraje skupina PŘESCENT
• Zapálení hranice ve 20 hodin

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

DIVADLO PALACE
čtvrtek 21. května 2015

SVĚTÁCI
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze,
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel,
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém
zážitku v grilbaru, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat se v oblasti společenského chování.
Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží společnost dam na úrovni. Odevzdají se
do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit,
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam…

Hrají: Gustav - Viktor Limr / Lumír Olšovský / Filip Tomsa, Tonda - Dalibor Gondík / Zbyšek
Pantůček, Honza - Aleš Háma / Martin Zounar, Božka - Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Zuzana
- Monika Absolonová / Ivana Andrlová / Jana Zenáhlíková, Marcela - Mahulena Bočanová / Adéla
Gondíková a další
Odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
Cena 450 Kč (vstupné 300,- Kč, cena za dopravu 150,- Kč)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Město Březnice – odbor kkultur
ultur y
a

Divadlo KAPSA Andělská Hora

Vás zvou na

dobrodružný muzikál

Putování ztracené kapk
kapky
y
aneb Cesta tam
a zase zpátk
y
zpátky
Už se vám jistě stalo, že když jste si v zimě postavili sněhuláka,
tak vám s příchodem jara roztál. Zbyly z něj jenom loužičky
a starý rozbitý hrnec. Napadlo vás někdy, kam se ten sněhulák vlastně poděl?
Jestliže vás ne, tak malého Vlastíka ano. A byl tuze smutný. Ale pak se stalo něco, co nikdo
nečekal. Ten starý hrnec, co zůstal po sněhulákovi, se stal kouzelným, a to se pak začaly dít věci!
Jestli máte rádi dobrodružství, neváhejte a nasedejte do kouzelného hrnce a vydejte se s námi
do říše fantazie a kouzel.

Kulturní dům Březnice • 16. dubna v 17 hodin
Pro děti od 3 let do 12 let •

Vstupné 40,- Kč
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FILM, KTERÝ
V MULTIKINECH
NEUVIDÍTE
Současná filmová produkce
je neuvěřitelně obsáhlá.
Evropská kinematografie
nemůže konkurovat té americké v oblasti komerčního
filmu, ale může nabídnout
jistou alternativu. Tou je
originální, autorský a umělecký film, který v multiplexech jistě neuvidíte. Nejsem
žádný odborník na kinematografii a nemám v tomto
oboru hlubší znalosti, filmy
vybírám pocitově, velmi
blízká je mi nejen skandinávská filmová škola, ale
také francouzská a italská.
Je několik distribučních
společností (např. Artcam,
CinemArt či Film Europe),
které nabízejí zajímavé
a originální filmy z celého
světa, a na ty chceme pozvat právě vás do březnického kina. Na neděli 5. dubna
jsem vybrala norský snímek
Boj sněžného pluhu
s mafií, bláznivou severskou gangsterskou komedii,
ve které hlavní hrdina –
řidič sněžného pluhu nevěří,
že se jeho mrtvý syn sám
předávkoval drogami, a proto se vydává po stopě zločinců, aby nakonec porazil
celý mafiánský gang. Čeká
vás jednoduchý příběh s absurdními situacemi a černým humorem. V rámci
Klubové středy 22. dubna
promítneme český dokument Století Miroslava
Zikmunda, kterého známe
jako fenomenálního cestovatele a cestopisce. Tento bezmála stoletý muž si sedmdesát let denně píše deník. Snad nikdo na Zemi nemůže popsat
bouřlivé století lidstva na unikátních osobních zkušenostech tak, jako on. Film natočil český režisér Petr Horký.

VEZMI MÁMU DO KINA!
Snímek Mami! je o prostořeké Diane, která je ovdovělou matkou patnáctiletého Steva, který trpí hyperaktivitou,
emocionální senzitivitou, výbuchy mimořádné agrese a poruchou soustředění. Je vzdorovitý, provokativní a kleje
jako dlaždič. Na počátku filmu ho vyloučí z ústavu pro mládež (podpálil jídelnu a ohrozil život jiného chlapce)
a svěří ho zpět do péče matky, která si s ním však neví rady. Jeho extrémní drzost a sprosté chování mu oplácí
stejnou mincí. Nezvladatelný Steve má však svoji mámu rád, přestože jí to není schopen normálně říci. A mateřská
láska Diane je zase natolik silná, že svého syna nemůže nemilovat, přestože se jí jeho chování nelíbí. Silný film
o lásce, film o smutku a naději, film, který se vám vryje pod kůži a po skončení budete o jeho hrdinech ještě dlouho
přemýšlet. V neděli 19. dubna vezměte s sebou svoji mámu do kina!
Na setkání s vámi se v březnickém kině těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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Březnice a Bubovice budou mít jako první v ČR L@večky!
Dovoluji si Vám představit unikátní projekt L@večky! Jedná
se o umístění umělecky ztvárněných, kovaných laviček do regionů. Jejich design bude zpracován podle různých stylů a témat,
např. hudební, umělecká, fantasy, steam punk, baroko, black
metal, industrial apod. tak, aby sloužily nejen pro potěchu oka
a k případnému odpočinku, ale byly lákavé i pro mladší generaci. A nebo prostě pro všechny z vás, kteří využíváte moderní
technologie. Odtud i název… lavička + love (láska) + @ (moderní technologie) = L@večka. Lavička, na které se přes internet ve svém mobilu či tabletu můžete připojit k internetu.
Přes QR kód se přihlásit do online systému L@večky. Prostřednictvím chatu komunikovat s lidmi na ostatních L@večkách,
třeba na druhém konci republiky. Zahrát si s nimi on-line hru
nebo se zúčastnit nějaké soutěže či výzvy.
V současné době rozjíždíme STARTOVACÍ PROJEKT. Ten
zahrnuje výrobu a instalaci 2 kovaných L@veček ve městě
Březnice a v obci Bubovice. Termín realizace je květen
2015! Souběžně pracujeme na interaktivním L@večkovém systému.
Ve druhé fázi chceme rozšířit L@VEČKY DO DALŠÍCH
REGIONŮ. Sháníme prostředky na realizaci, jednáme s úřady
a oslovujeme sponzory. Když nás podpoříte, budeme mít nejen
jako první v ČR L@večky, ale pomůžete tím i s rozjezdem unikátního projektu a jeho rozšíření po republice. A kdo ví? Třeba
i dál…
Přidejte se k nám! Podpořte tento projekt i Vy!
Více na www.lavecky.eu
Veronika Nejedlá, koordinátor projektu
L@večky - Proč jsem se rozhodl pro tento projekt?
Projekt L@večky se mi zrodil v hlavě asi před rokem. Fandím lidem, kteří vymění přírodu za sezení u počítače, nebo
u televize. Fandím lidem, kteří vymění virtuální komunitu
za osobní kontakt. Lidé, kteří chtějí být venku, posedávají na
zastávkách a musí čelit nelibým pohledům svých sousedů, nebo

spoluobčanů. Napadlo mě, přesunout tuto oblíbenou činnost na
místa, která nezapadnou v šedi zastávek, na místa, o kterých
se můžete dozvědět něco zajímavého. Postupné zapojování moderních trendů, jako je třeba focení selfie, hledání pokladů, cykloturistiky a dalších vymožeností dnešních technologií může
zpestřit pobyt v přírodě. Přicházel jsem na další a další možnosti, jak spojit virtuální komunitu s živou přírodou. A věděl
jsem, že je to to pravé i pro méně aktivní.
Ochutnejte s námi svět tam venku a nevzdávejte se bezpečí
virtuálních světů!!
www.lavecky.eu
Roman Pausch, zakladatel projektu

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Začalo jedno z nejkrásnějších období roku, začalo jaro. Pobytu
v přírodě jistě neodoláme, ale to neznamená, že si nenajdeme
volnou chvíli na dobrou knihu. Tou dnešní je Malý princ francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, nejznámější pohádkový příběh moderní světové literatury. Knihu jsem
četla společně s dcerou, střídaly jsme se, anebo jsme četly společně. Zatímco já jsem knihu četla podruhé, dcera postupně
objevovala pohádkový příběh plný metafor a přirovnání. Ten je
částečně inspirovaný autorovými zážitky, vypráví ho pilot, který na Sahaře havaruje s letadlem. Uprostřed pouště potkává
malého světlovlasého chlapce - Malého prince. Přiletěl z neznámé planety B612, která je menší než dům, a na které žil pouze
s květinou, kterou miloval. Začal pochybovat o její lásce, a tak
planetku opustil a putuje vesmírem. Postupně navštěvuje jiné

planety, objevuje jiné světy s lidmi pokřivených charakterů.
Nepochopil svět dospělých, všude vládla závist, faleš, chamtivost a domýšlivost. Malý princ byl zklamaný a smutný a bez
své květiny i osamělý. Sedmou planetou byla Země. Při své
cestě po Zemi potkal princ lišku a ochočil si ji. Moudrá liška
mu ukázala sílu přátelství a lásky. Cituji: „Správně vidíme jen
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Malý princ získal
nový pohled na život. Pochopil, že principy moderního světa,
jakými jsou závod s časem, ovládnutí přírody, získání moci, jsou
nedostatečnou náhražkou opravdového života s láskou v srdci.
Milí čtenáři! Vy, kteří jste knihu ještě nečetli, věřte, že si ji
zamilujete. Vy, kteří ji znáte, vezměte si ji znovu a společně
s Malým princem se zamyslete nad hodnotami lidského života.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková

Předprodej vstupenek na Michala Nesvadbu
Městská knihovna Březnice zajiš uje předprodej vstupenek na dětské představení
Michala Nesvadby „MICHALOVI MAZLÍČCI“ , které uvede Pragokoncert
v neděli 19. dubna 2015 od 14 hodin v kulturním domě v Březnici.
Cena vstupenky je 155 korun.

4/2015

MO STP

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

MO STP V BŘEZNICI informuje
POZVÁNK A
MO STP v Březnici Vás zve na členskou schůzi, která se koná v úterý dne 7. 4. 2015 od 14.30 hod.
v Kulturním domě Březnice.
Součástí členské schůze bude vystoupení
dětí z 1. MŠ a žáků ZŠ v Březnici, zpráva
o činnosti a hospodaření, zpráva kulturní referentky, malé pohoštění a diskuze.

PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené
bude ve středu 1. dubna 2015 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.

P Ř I P R AV U J E M E
Dne 1. dubna 2015 (středa) - jedeme
dopoledne do příbramského divadla
A. Dvořáka na předpremiérovou veřejnou
zkoušku činohry „Umění vraždy“.
Po ukončení představení by měla být
možnost prohlídky divadelního zákulisí
(šatny, sklady, kreslírny apod.), ale vše
záleží na dobré vůli režiséra. Pokud to
schválí, prohlídka bude trvat asi 1 hodinu a pro ty, kteří na prohlídku nepůjdou,
bude otevřena divadelní kavárna s možností občerstvení. Cena 80 Kč člen a
100 Kč nečlen + 50 Kč za prohlídku.
Odjezdy: 8.55 hod. Horosedly, 9.00 hod.
nám. Mirovice, 9.10 hod. KOVO Březnice, 9.15 autobusové nádraží Březnice,
9.25 hod. autobusová zastávka na návsi
Tochovice.

JDEME DO KINA
15. dubna 2015 (středa) – se bude v KD
promítat film „Andělé všedního
dne“, drama. Režie Alice Nellis, napsal
Michal Viewegh. Hrají: Labuda, Dyk,
Javorský, Polívka, Bydžovská ad. Hrdinové filmu nechávají svůj život prokluzovat
mezi prsty, ale…
Začátek - 13.30 hodin, cena 30 Kč člen,
nečlen 50 Kč.
Bližší informace dostanete u kulturní
referentky paní Feitové v lékárně nebo
na tel. číslech: 721 603 455, nebo večer
na čísle 318 682 483. Paní Feitová nebude ve dnech 2. a 3. dubna 2015 vůbec
k dispozici. Od 4. 4. – 19. 4. 2015 bude
pouze na tel. číslech viz výše. V tomto
termínu nebude ani v lékárně. Členské
schůze 7. 4. 2015 se zúčastní.

P Ř E D S TA V U J E M E
Pokud praktický lékař potvrdí pacientovi, že potřebuje pomoc, lze se obrátit
i na Charitu Příbram.

Akce CHARITY Příbram:
DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
je sociální služba poskytovaná Charitou
Příbram. Je určena seniorům a všem vě-

kovým kategoriím od 19 let, kteří jsou
v důsledku dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
fyzické osoby.

O klienty se starají proškolené pečovatelky, pedagogičtí pracovníci, registrované zdravotní sestry, sociální pracovníci,
fyzioterapeuti.

CÍL
- podpora uživatelů tak, aby mohli
co nejdéle zůstat v domácím prostředí
- zbavit lidi pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti
- zajistit úlevu pečující rodině
- aktivizace klientů
- posezení s přáteli
- navazování nového přátelství

SLUŽBY PEČOVATELSKÉ A OD LEHČOVACÍ

DENNÍ STACIONÁŘ POSKYTUJE
V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
URČENÝCH ZÁKONEM 108/2006 Sb.
TYTO SLUŽBY:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutická činnost
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- doprava uživatelů (do stacionáře
a zpět)
- mimořádná doprava
Nad rámec základních činností
Denní stacionář poskytuje ještě fakultativní služby: pedikúra, masáže,
kadeřník, výlety, spol. akce, apod.
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
- Denní stacionář je otevřen v pracovních dnech od 7.00 do 20.00
hodin. Dále dle požadavků klienta
nebo rodiny.
- Důležité pro našeho klienta je,
že není vyřazen ze svého domova,
do stacionáře jenom dochází.
- Uživatel může navštěvovat stacionář denně nebo si vybrat jen některé dny.
- Pokud klient nemá možnost vlastní dopravy, dopravu zajistíme.
- Klient si může objednat ve stacionáři stravu (snídaně, svačina,
oběd).
- Ve stacionáři je stanoven plán
aktivit. Ty jsou plánovány zejména podle potřeb klientů navštěvujících stacionář a podle možností
organizace. Uživatelé si pak mohou vybrat z nabídky programu
dle svého zájmu a možností.
Ceny se řídí zákonem 108/2006 Sb.
a jsou přizpůsobené každému klientovi
individuálně. Co se týká ceníku služeb,
byl by odlišný v závislosti na regionu.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí.
Naše služba spočívá v pomoci při
zvládání běžných úkolů:
- péče o vlastní osobu – pomoc při
podávání jídla a pití, při oblékání,
při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru, při přesunu na lůžko
nebo vozík
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění kompletní osobní hygieny.
- pomoc při zajištění stravy, pomoc
při přípravě, podání jídla a pití
- pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, zajištění běžného
i velkého nákupu, praní a žehlení
osobního a ložního prádla
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při prosazování práv a zájmů
- dovoz a doprovod k lékaři, na úřady i nákupy
- vyzvednutí receptů u lékaře a léků
v lékárně
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Terénní odlehčovací služba je určena
lidem, kteří dlouhodobě a celodenně pečují o nemocného.
Jejím cílem je „odlehčit“ pečujícím
a poskytnout profesionální pečovatelskou pomoc uživateli služby
v domácnosti.
Nabízíme Vám zajištění nezbytného odpočinku v pečování o Vašeho blízkého,
např. formou poskytnutí dohledu nad nemocným. Nabízíme profesionální proškolené pečovatele, pečovatelky, kteří
Vám mohou pomoci při péči o hygienu,
při zajištění stravy, podávání jídla a pití,
doprovod k lékaři a jiné.
Příklad odlehčovací služby:

- Dlouhodobě pečujete o nemocnou manželku, babičku, manžela. Nemocný nemůže zůstat sám doma bez dohledu.
- Potřebujete si vyřídit různé pochůzky,
dojít na nákup, k lékaři, jít si zacvičit
atd. Na tuto dobu přijde náš pečovatel
nebo pečovatelka a zajistí dohled
a péči o nemocného místo Vás.
Pokračování příště

Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

16

BŘEZNICKÉ NOVINY

KULTURA / REGION

4/2015

Kačeři představí v dubnu
UDG, Voxela a další kapely!
Tradiční termín, tradiční místo, tradiční
Kačeři. 25. dubna 2015, kulturní dům
v Březnici, Jarní Kačeři. Při těchto slovech
je vše jasné, Kačeři chystají festival pod
střechou. Představí se známá jména české rockové scény.
Již pátým rokem obsadí kulturní dům v Březnici české kapely známých jmen. Těm bude
dominovat jedna z nejvíce vystupujících českých kapel, oblíbení a známí UDG. Tuto kapelu netřeba představovat, její hity kolují
veřejností mnoho let. Oproti tomu, objev roku
2014 české hudební scény, zpěvák a písničkář Voxel se stává velkým oblíbencem. Ten se
představí na Kačerech, stejně jako UDG,
poprvé. Ale již nyní se jistě stane velkým oblíbencem. Další dvě kapely dorazí z Prahy.
První jsou Simple Muffin, kteří hráli na prvních
Kačerech v KD. Kdo slyšel, může jen doporučit. Večer zakončí se svoji dávkou energie
Caffeine. Jejich podání směsi rocku a crossoveru, nenechá nikoho v klidu.
Těšit se můžete na Jäger hostesky, stolní
fotbálky, stánek s kačeřími a kapelními předměty. Můžete si pořídit výhodnou vstupenku
na výroční 10. ročník letního festivalu, který
čeká nejsilnější program v historii.
Vstupenky na Jarní Kačery pořídíte
v předprodeji v Březnici v Městské knihovně,
v Příbrami v Modrém tabáku nebo
na info@kaceri-festival. Veškeré informace
naleznete na www.kaceri-festival.cz
nebo na Facebooku.

MAS PODBRDSKO podala Žádost o standardizaci
Místní akční skupiny (MAS), které
mají zájem pokračovat ve své činnosti v programovém období 20142020, musí prokázat, že jsou schopny podílet se na realizaci Operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). K tomu slouží
nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS
- neboli jednoduše standardizace MAS. Za průběh standardizace je zodpovědné Ministerstvo zemědělství,
konkrétně Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
Standardizací by se mělo docílit nediskriminaci a maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům ministerstev ČR. Úspěšné získání „Osvědčení o splnění standardů MAS“ je nezbytné
pro další fungování každé místní akční skupiny.
Důležité pro podání Žádosti o standardizaci naší MAS
PODBRDSKO bylo zasedání Valné hromady 15. 1. 2015.

Zde proběhlo schválení Výroční zprávy a hospodaření
v roce 2014, byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy a konaly se volby povinných orgánů MAS. MAS
PODBRDSKO odeslala Žádost o standardizaci 4. 3.
2015. V současné době čekáme na vyřízení žádosti
ze strany SZIF.
Zároveň s procesem příprav na podání Žádosti o standardizaci jsme aktualizovali zápis v Obchodním rejstříku především o nově zvolené orgány MAS při Valné hromadě
a nové Stanovy.
Veškeré aktuální informace o činnosti MAS PODBRDSKO
naleznete na webu www.maspodbrdsko.cz a zároveň
v novém elektronickém občasníku PODBRDSKO - jaro
2015, který je uveřejněn na webu MAS.
Za kancelář MAS PODBRDSKO, z.s.
Jana Filinová
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz
facebook: MAS Podbrdsko, z.s.
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PAMPELIŠKA

9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz / mcpampeliska.breznice@seznam.cz

DUBEN 2015
Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
od 9:00 do 12:00 hodin
pondělí
od 15:45 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY
středa
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 9:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – cvičení s hudbou, opičí
dráha a další pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
JÓGA pro začátečníky každou středu od 19:00 v herně
MC se Zdeňkou Štípkovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Alicí Fořtovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
– s Mgr. Jitkou Bartákovou

čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Alicí Fořtovou
pátek
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

Mimořádné akce
1. 4. od 17:00 hod. - Jarní výtvarná dílna – výroba velikonoční dekorace v shabby-rustikálním stylu s Lucií Zemkovou
14. 4. od 10:00 hod. - Přednáška o problematice pánevního dna s fyzioterapeutkou Zuzkou Bělkovou
16. 4. od 15:30 hod. - OTEVŘENÁ DISKUSNÍ SKUPINA PRÁVNÍHO MINIMA s právníkem JUDr. Berchtoldem, téma: Opravné řízení v praxi
20. 4. od 17:00 hod. - Přednáška o typech žen a způsobu jejich oblékání s Lucií Ryjáčkovou
21. 4. od 17:00 hod. - Odpoledne s čarodějnicí Kanimůrou - opékání buřtíků a tradiční sázení stromu na Stráži
Připravujeme: 9. 5. Férová snídaně, 15. 5. Den pro rodinu
v Pampelišce, Den dětí, Inspirativní video o možnostech podnikání z domova, Kuličkiáda.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

Tímto si Vás dovolujeme pozvat
na křest žákovské publikace

a CD

POVĚSTI Z BŘEZNICE
A OKOLÍ,
který se uskuteční

ve čtvrtek 9. dubna
od 16.30 hodin
v prostorách bývalé jezuitské
koleje.
Při této skromné společenské
události bude představeno dílo,
autoři i jejich původní aspirace.
Těšíme se na Vás.
Základní škola Březnice
Děkuji za podporu a spolupráci všem zúčastněným - jmenovitě pak městu Březnice a Nadačnímu fondu
pro Březnici za finanční záštitu, panu řediteli ZUŠ Březnice Přemyslu Zíkovi za složení hudby, skupině
5 O CLOCK COFFEE za hudební aranžmá, paní učitelce Hlaváčové za literární zpracování a vedení dětí
a všem dalším, kteří pomohli dovést dílo ke zdárnému konci.
Mgr. Miroslav Bělka
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem se věnoval významu žákovské činnosti
a důležitosti vlastní aktivity v životě dítěte vůbec. Současně
jsem slíbil, že Vám představím některé z počinů, kterým jsme
se mimo oblast hlavní výchovné a vzdělávací činnosti v letošním školním roce s žáky věnovali.
Prvním z nich je jedinečná publikace a CD sebraných
pověstí s názvem Pověsti z Březnice a okolí. Obecně jde
o žákovský projekt zaměřený na sběr lidové tvorby spjaté
s Březnicí a jejím okolím. Cílem bylo podpořit nejen zájem
žáků o místní region, ale především rozvíjet dovednosti, zájmy
a další aspekty dětské osobnosti. Dalším z cílů bylo ukázat
žákům možnosti a smysl jejich činnosti a přispět k lokálnímu
kulturnímu rozvoji a účastnit se společenského dění v našem
městě.
Druhým z výsledků práce žáků je první číslo školního časopisu Kolovrátek. Premiérové vydání je věnováno podzimu
a zimě. Již nyní vzniklá školní redakce pracuje na pokračování
- jaro a léto 2015. Od této činnosti si slibujeme vytvoření prostoru pro dětskou tvorbu, představení dětského světa dospělým
a přiblížení žákovského života v naší škole a možná i nalezení
cesty k srdcím širší čtenářské veřejnosti. Většina čísel bude
z finančních důvodů šířena elektronicky, ale počítáno je i s využitím časopisu ve výuce napříč všemi ročníky školy a poskytnutí několika výtisků na veřejně přístupná místa ve městě.
Třetím, avšak neméně důležitým počinem, je transformace
školního parlamentu, který nově funguje jako partner vedení školy. I zde je poskytnut prostor pro názor, činnost a zkušenost žáků, které budou v jejich budoucím životě hrát významnou roli.
Mgr. Miroslav Bělka

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 3. 2. 2015 proběhlo na Obchodní akademii v Příbrami
okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali v kategorii I. A Adam Otta ze 7.c a v kategorii II. A Nathalie Zíková z 9.a. Adam Otta získal 1. místo
ve své kategorii a Nathalie Zíková se umístila na krásném
2. místě a postupuje do krajského kola. Oběma soutěžícím
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a srdečně gratulujeme k tomuto úspěchu.
Jarmila Hybrantová, vyučující německého jazyka

Zeměpisná olympiáda
Dne 17. 2. 2015 se dva naši žáci účastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na
vodstvo ve světě. Olympiáda se skládala ze tří částí (práce bez
atlasu, s atlasem a praktická část, kde se počítaly různé příklady se zeměpisnou tematikou). V konkurenci několika škol
z okresu a mimo jiné i z Gymnázia Příbram a Gymnázia Sedlčany skončil Jirka Máša i Tomáš Majer ve svých kategoriích
na krásném sedmém místě. Oběma olympionikům přejeme
do budoucna mnoho (nejen) zeměpisných úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující zeměpisu

Basketbal na ZŠ Rožmitál pod Třemšínem
Ve středu 18. 2. 2015 jsme s kolegou T. Vaněčkem ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem uspořádali přátelské utkání v basketbalu chlapců III. kategorie (6. a 7. ročník). Tímto chceme navázat
na (nejen) sportovní spolupráci mezi těmito dvěma školami.
Utkání jsme uspořádali z několika důvodů. Hlavní důvod byl
ten, aby si kluci zkusili zahrát také s někým jiným, aby si hru
vyzkoušeli se stejně starými sportovci z jiné školy. V březnu nás
totiž čekají zápasy ve sportovní lize, tak jsme tento zápas vzali

jako trénink na tuto soutěž a jako vyzkoušení mladších a menších hráčů ve hře. Nyní k průběhu utkání. Zpočátku byla hra
vyrovnaná a hoši nevěděli, jak na soupeře. Po pár minutách
„o ukávání“ se kluci rozkoukali a začali své soupeře přehrávat
a nakonec zvítězili přesvědčivým rozdílem ve skóre 22:7. Nejlepšími střelci byli Ros a Koňas a Jirka Máša, kteří oba přispěli šesti body. Tohoto utkání se také účastnili Petr Šmerda,
Vlá a Šafránek, Matěj Zemek, Adam Vejšický, Lukáš
Veselý, Matěj Petráň, Fanda Mourek a Vítek Veltruský.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho (nejen)
sportovních úspěchů.

3. místo - Basketbal chlapců 6. a 7. třídy
Ve čtvrtek 5. 3. 2015 jsme se s chlapci ze III. věkové kategorie vydali do Příbrami na utkání ve sportovní lize. Tentokrát
se jednalo o basketbal. Základní skupinu jsme odehráli na ZŠ
Pod Svatou Horou. Mimo domácích jsme změřili síly ještě se
ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Jiráskovy sady. V prvním utkání jsme
hráli s „Čapkama“, které jsme porazili 24:4. Další utkání nás
čekalo se žáky z „Podsvaté“. Ukázalo se, že tento zápas nebude
rozhodně tak jednoduchý, jako byl ten předchozí. Na utkání
domácích přišlo několik tříd z této školy a hlasitě podporovali
své spolužáky. Tento zápas byl mnohem vyrovnanější. Díky
nejmenšímu hráči na hřišti, Davidu Hybrantovi, a jeho střelecké potenci jsme získali rozhodující bodový náskok a utkání
dovedli do vítězného konce s celkovým skóre 11:4. Ve třetím
utkání jsme si poradili se ZŠ Jiráskovy sady a zvítězili 26:2.
Tímto jsme postoupili do finálové skupiny na Březové Hory.
Tam podle očekávání postoupila ZŠ Školní a domácí ZŠ Březové Hory. První utkání mezi těmito školami skončilo 11:10
ve prospěch „Březáků“. Poté následoval náš zápas se ZŠ Školní.
Po tuhém boji jsme těsně prohráli 12:11. Z těchto vyrovnaných
zápasů bylo patrné, že kdybychom v závěrečném zápase porazili Březové Hory alespoň o dva body, tak obsadíme pomyslný
stupínek vítězů na nejvyšším místě. Šli jsme do zápasu s taktikou, že se soustředíme především na obranu a budeme zakončovat z rychlých brejků. Taktika se nám víceméně dařila až
do osudných posledních dvou minut zápasu. V tuto dobu jsme
vedli 7:5. Kdyby v tento moment zápas skončil, tak jsme obsadili první místo. Bohužel na „kdyby“ se nehraje. V tuto dobu
musel nuceně vystřídat Máca Petráň. O celkovém výsledku ale
rozhodla lepší fyzická kondice domácích borců, kteří zápas ještě dokázali otočit a vyhrát 12:7. Díky této prohře jsme tedy
skončili na celkovém třetím místě. I přes závěrečné prohry je
toto třetí místo pro naši školu velkým sportovním úspěchem.
(pokračování na str. 19)
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3. místo - Basketbal chlapců 6. a 7. třídy
(dokončení ze str. 18)

Těchto zápasů se zúčastnili Ros a Koňas a Máca Petráň,
naše dvě „věže“, rozehrávači Vlá a Šafránek a Fanda Mourek a další borci jako Jirka Máša, Adam Vejšický, Lukáš
Veselý, Vítek Veltruský a benjamínek David Hybrant.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho (nejen)
sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující tělesné výchovy

3. místo - Otevřená vybíjená I. kategorie
Dne 12. 3. 2015 se na naší škole uskutečnila soutěž ve vybíjené I. kategorie (1. až 3. třída). Tato soutěž se u nás konala
poprvé. Myslím si, že jsme se jí zhostili velice dobře. Tohoto
turnaje se zúčastnilo osm škol, které byly nalosovány do dvou
skupin. Z každé skupiny postupovaly dvě nejlepší školy do semifinále. Naši borci, kteří byli velmi hlasitě povzbuzováni svými spolužáky, vyhráli svou skupinu. Všechny tři zápasy dopadly
jednoznačným vítězstvím naší školy. Postupně jsme porazili
žáky ze ZŠ Bratří Čapků, Jiráskovy sady a také velkého favorita na celkové vítězství z Březových Hor. V semifinále jsme se
utkali se ZŠ Školní, která skončila ve druhé skupině na druhém místě. V tomto utkání se školní budova začala otřásat
v základech, protože své spolužáky přišla podporovat snad po-
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lovina žáků z celé školy. Bohužel jsme tento zápas nedotáhli
do vítězného konce. Prohra nás poslala do boje o třetí místo.
V tomto souboji jsme se opět utkali s naším protivníkem ze základní skupiny, a to se ZŠ Březové Hory. Utkání jsme zvládli na
jedničku a obsadili celkové třetí místo. V souboji o prvenství
porazila ZŠ Rožmitál pod Třemšínem našeho přemožitele
ze semifinále - ZŠ Školní.
Velké poděkování patří skvělému publiku z řad našich žáků,
které hnalo naše mužstvo na nejvyšší příčky. Díky atmosféře,
která provázela celé sportovní klání, a díky skvělému umístění
si myslím, že na tento turnaj nezapomeneme. Především na
něj určitě nezapomenou naši reprezentanti: V. Kluk, M. Vitík J. Kott, L. Felt, L. Mikeš, M. Kučera, M. Havelka,
F. Dušek, V. Koňas, J. Vrátný a J. Hladký.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho (nejen)
sportovních úspěchů.
Petra Šoffrová, vyučující tělesné výchovy

Úspěch našich žáků v konverzační
soutěži v anglickém jazyce
Dne 19. února 2015 proběhlo v Příbrami na ZŠ Jiráskovy
sady okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Bylo
přihlášeno 34 žáků z 20 škol ze širokého okolí. Ve veliké konkurenci dokázala Julie Sroková ze 7. c získat 1. místo v kategorii 6. a 7. tříd a Jan Brychta z 8. a vybojoval 3. místo
v kategorii 8. a 9. tříd. Oběma našim žákům srdečně gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci březnické školy.
Jana Doulová, vyučující anglického jazyka

VOLEJBALOVÝ TURNAJ na VOŠ a SOŠ BŘEZNICE
Turnaj se uskutečnil 25. 2. 2015. Zúčastnily se ho čtyři týmy: DM VOŠ a SOŠ Březnice, DM SOŠ Blatná a DM
SOU Blatná, kteří postavili dvě družstva.
Začalo se v 17:00 hodin. Týmy se sešly ve školní tělocvičně a postupně se rozcvičily. Po 15 minutách se kapitáni ze všech družstev sešli ve středovém kruhu a rozlosovali si pořadí zápasů. První zápas byl mezi DM Březnice a SOŠ Blatná. Po velkém boji náš tým DM Březnice
těsně prohrál a SOŠ Blatná se radovala z první výhry.
V druhém zápase tým SOŠ Blatná zvítězil těsně o dva
body. Další zápas, ve kterém mohl tým DM Březnice
dokázat své umění, byl s družstvem č. 1 SOU Blatná.
V tom už náš tým nezklamal a rozprášil Blatnou výsledkem 25:16. Nicméně v druhém zápase jsme prohráli.
S posledním týmem naši studenti vyhráli oba zápasy.
Věřili jsme v první místo, ale nakonec si ho odnesl tým
DM SOŠ Blatná, který dokázal zvítězit ve všech zápasech. Na druhém místě jsme se umístili my. Byli jsme
zklamaní, ale přiznali jsme si, že DM SOŠ Blatná byl
ve výborné formě. 3 místo obsadilo družstvo č. 2 DM

SOU BLATNÁ. A na posledním místě, pouze s jedním
vyhraným zápasem, se umístilo družstvo č. 1 DM SOU
Blatná. Večer jsme si užili a už se těšíme na další společnou akci.
Tomáš Bezkočka 3. BS
Denis Matoušek 3. AV
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NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA HEJTMANA
Ve středu 4. března 2015 se na VOŠ a SOŠ Březnice
uskutečnilo setkání ředitelů středních škol, kteří v loňském roce navštívili Voroněž a jejichž studenti se pravidelně účastní mezinárodní letní školy s výukou ruského
a českého jazyka. Velice si vážím toho, že i přes svůj
náročný program naši školu navštívil zástupce našeho
zřizovatele, statutární náměstek hejtmana pro oblast
školství, mládeže a sportu Středočeského kraje
PaedDr. Milan Němec, MBA.
Spolu s řediteli si prohlédl nejen školu, ale i domov
mládeže, pokoje a vybavení, ve škole některé odborné
a kmenové učebny. Všem se líbilo nové multifunkční
hřiště a především společenský sál. Návštěvu školy pan
náměstek využil také k tomu, aby pohovořil s našimi
„dálkaři“ – studenty 3. ročníku kombinované formy
VOŠ, kteří se připravují k absolutoriu, tj. k zakončení
tříletého studia. Pohovořili jsme především o potřebách
školy a věřím, že se nám s jeho pomocí podaří realizovat
naše plány a uskutečnit připravovanou rekonstrukci
domova mládeže.
Schůzky ředitelů škol se zúčastnil i hlavní organizátor Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého
jazyka, která byla v loňském roce pořádána poprvé na
našem domově mládeže, Miroslav Černohorský a Petr

Noha. Společně všichni zavzpomínali na návštěvu
ve Voroněži a pohovořili jsme o problematice školství.
Věřím, že se podobná setkání stanou určitou tradicí
a společně se sejdeme i o prázdninách při pořádání letní
školy.
Marie Fiřtíková

PRAXE ŽÁKŮ OBORU AGROPODNIKÁNÍ V ČIMELICÍCH
Dne 10. 3. 2015 se žáci 2. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili výjezdové praxe v Čimelicích-Krsicích.
Vše bylo zahájeno v kanceláři firmy Agroslužby Čimelice, kde nás majitel firmy pan Jozef Beniska seznámil
s činností firmy zabývající se službami v oblasti ochrany
a výživy rostlin, prodejem pesticidů a hnojiv a dopravou
uvedených látek. Jeden z jeho techniků hned navázal
dalším výkladem a seznámil nás s provozem firmy, kde
nám byly předvedeny samojízdné postřikovače Hardi.
Celkem jich mají 10 s pracovní šířkou 24, 27 a 30 metrů
a k tomu pro obsluhu ještě disponují 5 nákladními automobily. U jednoho z postřikovačů potom proběhla i praktická ukázka. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu v areálu
s ovládáním postřikovače.
Byly nám také ukázány sklady pesticidů a hnojiv s dodržením všech bezpečnostních zásad, které musí uvedené sklady splňovat.

Jsem přesvědčen, že uvedená praxe velmi vhodně doplnila teoretickou výuku odborných zemědělských předmětů.
Ing. L. Pivoňka

PRAXE NA ŠKOLNÍM STATKU V PÍSKU
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 se žáci 3. ročníku oboru agropodnikání SOŠ Březnice zúčastnili výjezdové praxe na
školním statku v Písku. Cílem bylo seznámit se s chovem ovcí, zejména s jejich stříháním. Praxí provázel pan
ing. Procházka, vedoucí píseckého školního statku a
pan Pokorný. Pod laskavým vedením obou pánů se žáci
dozvěděli mnoho informací, které souvisí s prací u ovcí.
Nejdříve se seznámili se všemi plemeny chovanými na
školním statku a způsobem jejich ustájení. Následně
probíhal odchyt a vážení zvířat, potom začal praktický

nácvik stříhání ovcí elektrickým strojkem. Po názorné
ukázce si žáci mohli sami vyzkoušet stříhání i úpravu
končetin ovcí.
Dále následovala ukázka práce s ultrazvukem. Pan
Pokorný poučil žáky o používání tohoto přístroje a poukázal na jeho využití nejen při zjiš ování březosti, ale
také v kontrole masné užitkovosti, kde žákům pomocí
ultrazvuku ukazoval výšku podkožního tuku a výšku
nejdelšího zádového svalu.
Ing. Rolniková

4/2015

VOŠ a SOŠ

BŘEZNICKÉ NOVINY

21

KDYŽ NEJDE BŘEZNICE DO SVĚTA, MUSÍ SVĚT DO BŘEZNICE
V duchu tohoto lehce pozměněného a převráceného
přísloví se na naší škole SOŠ A VOŠ Březnice objevilo
v pondělí 16. 2. 2015 šest cizinců z nejrůznějších koutů
světa. Všichni byli totiž, stejně jako naše škola, zapojeni do projektu Edison, který umožňuje mladým lidem
procestovat svět za poměrně nízké finanční náklady.
Tito mladí odvážlivci, kterým v žilách zřejmě koluje něco
z krve Zikmunda, Hanzelky či Emila Holuba, si zkrátka
zabalili kufry a vydali se na cestu do Evropy, kde se jejich klíčovou zemí stala právě Česká republika. Vystřídali zde několik škol, které jim vždy zajiš ovaly ubytování a dostatečný denní příjem kalorií, a na oplátku
pořádali na školách prezentace o svých zemích. Nebylo
lehké dát dohromady rozvrh tak, aby se naši hosté vystřídali v pokud možno co největším množství tříd, ale
pan učitel Motáň, hlavní organizátor březnické sekce
Edisona, si s tím poradil s noblesou sobě vlastní. Studenti i učitelé měli možnost ubytovat u sebe doma některého z hostů. Výjimečnost této příležitosti si nenechala
uniknout Lucka Žáčková z 1. B, která si k sobě vybrala
Amandu z Brazílie, a neodolala jsem ani já a také jsem
si v neděli večer odvezla z březnického nádraží svého
cizince – Kirtana z Austrálie. Ano, výběr budoucího
krátkodobého spolubydlícího tak trochu připomínal návštěvu obuvi, kdy se člověk rozhoduje zcela řízen svým
vkusem a povrchním úsudkem (popřípadě předsudkem).
My jsme přece jen měli možnost nahlédnout alespoň
z části „pod povrch“ našich favoritů, a to skrze videa,
která o sobě každý z nich natočil, a také prostřednictvím krátkého dotazníku plného více či méně osobních
otázek a odpovědí. Kirtana jsme si vybrali na základě
toho, že si prý rád čte, a můžeme ho tudíž bez obav nechat o samotě i na delší dobu nežli nezbytných 5 minut
(průměrně trvající doba návštěvy toalety), což nás vzhledem k časovému vytížení poměrně uklidnilo. Zbytek světa – tedy Nga z Vietnamu, Tatia z Gruzie, Hamdy
z Egypta a Putri z Indonésie – byl ubytován na internátě v Březnici a stravoval se převážně v naší školní jídelně. Dopoledne a část odpoledne vždy pokryly prezentace
ve třídách, kde se cizinci setkali s našimi nic netušícími,
ovšem o to mileji překvapenými studenty, kteří se snažili navázat konverzaci, klást otázky (povětšinou dobrovolně) a celkově projevovali velký zájem o (ne)známé
země a kultury. Odpoledne a večer pak byl připraven
program, jednak zacílený na poznávání Březnice a jejího
okolí, jednak na maximální zkontaktování našich studentů s cizinci. Ti si ostatně hravě poradili sami. Jestli
je Facebook k něčemu dobrý, tak k tomuhle. Krásně to
zapadá do strategie nenucené a přirozené konverzace
v anglickém jazyce v běžných životních situacích.
Ve středu odpoledne jsme navštívili rodinnou sklárnu
pana Vlasáka v Bělčicích, následně jsme povečeřeli
v Blatné (skoro všichni si dali oblíbený český „smažák“)
a krátce po sedmé hodině se již rozkutálely první koule
na místním bowlingu. Slovo „rozkutálely“ je rozhodně
vzhledem ke své implicitní neohrabanosti alespoň v mém
případě zcela na místě. Ovšem Egypt se také moc nevytáhl. Zato naši „intráci“ se rozhodně nenechali zahanbit
a nakonec se dělili o první příčky s Kirtanem. A to nám
předtím Kirtan důvěrně sdělil, že v Austrálii hrají bowling a kuželky jenom důchodci…

Největší akce
byla uspořádána
v pátek, na samém vrcholku
společně stráveného
týdne.
V sále naší školy bylo rozmístěno sedm velkých
stolů, na kterých se brzy začaly objevovat
suvenýry, oblečení, pohledy,
jídlo a další
předměty reprezentující jednotlivé země. Studenti
nejen
z naší školy, ale
i veřejnost a žáci
základní školy
si pak obcházeli
jednotlivé „země“, ochutnávali dobroty ze
všech koutů světa, ti zvědavější a odvážnější si procvičovali svou angličtinu, ve Vietnamu si dokonce mohli vyzkoušet tradiční
dámské oblečení (zajímavé, že této možnosti využívali
s nadšením i kluci). Nejdříve se zaprášilo po vietnamských jarních závitcích, australských „caramel slices“
a brazilských „brigadeiros“. Jídlo ovšem mizelo závratným tempem ze všech stolů. Nakonec bylo vše vyjedeno
do posledního drobečku (včetně českých koláčků, které
pekli společnými silami studenti předchozí večer na internátě). Jediné, co zbylo, patrně vzhledem ke své nevábné vůni a chuti, byl australský „vegemite“.
A pak už nastal čas balení kufrů a loučení. Je až neuvěřitelné, jak se člověk za pár dní sblíží s lidmi, kteří
byli ještě před chvílí na druhém konci světa a za krátkou dobu se tam zase vrátí. „Naši“ cizinci si ten týden
strávený v Březnici nemohli vynachválit a bylo na nich
(pokračování na str. 22)

BŘEZNICKÉ NOVINY

22

VOŠ a SOŠ

4/2015

KDYŽ NEJDE BŘEZNICE
DO SVĚTA, MUSÍ SVĚT
DO BŘEZNICE
(dokončení ze str. 21)

vidět, že jim nejen toto místo, ale
především lidé v něm, přirostli
k srdci. Budiž všem útěchou a náplastí na truchlící srdce, že nám
zůstane spousta krásných zážitků
a vzpomínek, stejně jako nově nabytá motivace do dalšího učení cizího
jazyka a třeba i odhodlání našetřit
nějakou tu korunu a vyrazit také
někam do světa. Třeba na návštěvu
za novými přáteli.
Mgr. Eliška Houzimová (ČJ-AJ)

VÝUKA BEZ LAVIC?
Dovedete si představit, že by výuka ve školách probíhala mimo lavice, ba dokonce mimo třídy? Že by se
žáci učili hrou? Zážitkem? Přesně
takové jsou vize zážitkového učení,
jehož cílem je simulovat určitou situaci, kterou si pak žáci v rámci hry na
vlastní kůži prožijí. Výuka probíhající výhradně tímto způsobem by pravděpodobně byla poněkud extrémní a
ve výsledku asi i neefektivní, ovšem
pokud uchopíme zážitkové učení jako
jednu z mnoha možností, jak standardně probíhající výuku ozvláštnit,
může se stát velmi účinným způsobem vedoucím jak k hlubšímu pochopení probírané látky, tak k navýšení
motivace a zájmu o daný předmět.
V úterý 18. 3. 2015 jsme proto
v rámci předmětu Literatura a dějiny vyrazili s 1.BS na školní fotbalové hřiště. Kombinace dějepisu a fotbalu by asi byla poněkud bizarní,
míč tedy v této aktivitě nikterak nefiguroval. Velká plocha ovšem poskytla možnost simulace fungování
středověké společnosti prostřednictvím hry Rytíři a kupci, kterou vymyslel propagátor zážitkového učení
Petr Sedlář. Na hřišti byla rozmístěna stanoviště, která měla symbolizovat ústřední středověké prostory,
jako např. pole pro pěstování obilí,
les pro zisk dřeva, katedrálu – sídlo
biskupa, pánem obývaný hrad, vesnici a město plné žebráků a bezzemků, trh a jarmark, kde se rozléhají
hlasy překřikujících se kupců… Žáci
byli rozděleni do dvou týmů, v rámci
nichž jim byly rozděleny středověké
role – od žebráka přes leníka a řemeslníka až po sám vrcholek středověké společnosti – pána a biskupa.
Každá postava fungovala ve hře jiným způsobem. Když například pod-

daný vypěstoval nějaké obilí, tj. doběhl ze stanoviště chalupa na stanoviště pole a vzal si zde několik
hrášků (ono symbolické obilí), musel ještě běžet na hrad a odevzdat
část pánovi, načež se teprve mohl
vrátit do svého příbytku. A tak stále
dokola, přesně po dobu pěti minut.
Tak dlouho trvala jedna etapa hry,
po které si žáci vyměnili v týmu
role, a pokračovalo se vesele dál.
Měli tak možnost vyzkoušet si, jak
se ve středověku žilo a pracovalo lidem na různých příčkách společenského žebříčku. Biskup mohl zastavit každého, koho potkal, a pokud
onen člověk prohrál ve hře kámennůžky-papír, musel mu odevzdat jeden zlatý jako odpustek. Pán zase
jen hýřil na hradě, pořádal hony
a hostiny, zatímco mu poddaní nosili
desátky, které pak mohl proměnit ve
zlaté. Zemědělci a řemeslníci mohli
prodávat své zboží na trhu a získávat tak peníze pro svůj tým, kupci
pak jejich zboží vzali na jarmark
a taktéž jej zpeněžili, ovšem za mnohem vyšší částky. Cílem hry bylo nashromáždit co nejvíce zlatých, což se
podařilo zelenému týmu, možná také
díky neúnavnému běhání Kuby Kováče, který díky své rychlosti zvládl
nashromáždit více surovin, a tím
pádem i více financí. Byl také jediný, kdo si v ranním chladu sundal
bundu, kterou ovšem jako správný
středověký rytíř zapůjčil nejbližší
promrzlé slečně. Zima a nevhodná
obuv (obojí byla moje vina - zapomněla jsem žákům dopředu oznámit,
aby se teple oblékli a obuli) byly,
alespoň doufám, jediným negativním
prvkem této hodiny a nakonec si
tuto aktivitu všichni užili. Žáci byli
odměněni jedničkou, bonboniérou

a čokoládou pro doplnění spotřebované energie a členové vítězného
týmu navíc získali každý po jednom
„žolíku“, který jim umožní jednorázově se omluvit z ústního zkoušení,
pokud nebudou připraveni. Po hře
ještě následovala krátká reflexe, diskuse a zopakování základních faktů
o rozložení středověké společnosti.
Zpětnou vazbu žáci poskytnou prostřednictvím online aplikace Padlet,
která umožňuje sdílet krátké zprávy
viditelné pro všechny zúčastněné.
Skrze tuto aplikaci se tato zážitková
výuka propojuje s projektem Erasmus+ „IT or Not IT“, který se snaží
zmapovat způsoby využití moderních
technologií ve výuce. Kombinací různých přístupů k vyučování tak lze
dosáhnout pestré skladby hodin, která je zacílena na podpoření motivace
žáků a eliminaci nudy ve třídě. Vždy
žáci stráví ve škole velkou část svého života, dopřejme jim tedy v běžné
šedi školních dnů trochu toho oživení.
Mgr. Eliška Houzimová
A jejich reakce?
„V úterý jsme dostali zprávu, že
hned ráno půjdeme ven hrát středověkou hru. Většina z nás o hře nevěděla a byli jsme málo oblečení, což
způsobilo negativní energii. Ale poté,
co hra začala, se všichni zahřáli a
bylo vše v pořádku. Každý z nás měl
svou roli. A už to byl biskup, pán
nebo žebrák. Každý měl také svůj
úkol. Někdo nosil těstoviny (dříví)
a jiní hrášek (obilí). Hra byla fajn
a myslím, že jsme se i něco naučili.
Po dvou hodinách hry jsme si museli v automatu koupit horkou čokoládu, abychom se zahřáli :-) Děkujeme
paní učitelce Houzimové za hru
a doufáme, že takových bude víc.“
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NÁVŠTĚVA SPOLKOVÉHO SNĚMU V BERLÍNĚ
Začátkem března pozvalo partnerské
sdružení „Internationale Beziehungen
der Stadt Lindow [Mark]“ zástupce města Březnice na návštěvu do Lindowa.
Záměrem německých partnerů bylo
seznámit se s novým vedením města a
jednat s ním o další spolupráci do budoucna. Součástí návštěvy byla i prohlídka budovy Spolkového sněmu „Bundestag“ a Poslanecké sněmovny v Berlíně.
Ve čtvrtek večer jsme po příjezdu jednali s našimi partnery o další vzájemné
spolupráci. Stalo se již tradicí, že spolupráce je zaměřena hlavně na děti a mládež. O plánovaných akcích pro letošní
rok čtenáře informujeme v dalším článku.
V pátek byl program velmi nabitý.
Po deváté hodině dopoledne jsme přijeli
velkým autobusem společně s polskými
přáteli k historické budově říšského sněmu „Reichstagsgebäude“ a celému komplexu budov nynějšího spolkového sněmu. Po bezpečnostní prohlídce jsme byli
přijati v budově Paul-Löbe-Haus německým poslancem panem Sebastianem
Steineckem z Neurupinnu, který nám
svým výkladem přiblížil jak německý politický systém, tak i svou práci poslance
ve spolkovém sněmu. Poté následovala
velmi zajímavá diskuze na témata, která
jsou v současné době aktuální. Následovalo společné focení a po další bezpečností prohlídce jsme se dostali přímo na
plenární zasedání spolkového sněmu,
které je otevřeno i pro veřejnost. Angelu
Merkelovou jsme tam bohužel nepotkali. I tak to pro nás byl ohromný zážitek.
Fotografovat se tam ovšem nesmí, jinak
vás okamžitě upozorní služba. Asi
po hodině jsme opustili jednací sál a šli
na prohlídku kupole budovy říšského
sněmu. Tato budova má velmi zajímavou
historii – ale to by bylo dlouhé vyprávění. Zajímavostí je, že zvenku vypadá velmi historicky, ale vnitřek je po rekonstrukci v r. 1990 zcela nový a moderní.
Nahoře je obrovská prosklená kupole,
v jejímž středu se uvnitř nachází velký
sloup se zrcadly odrážejícími světlo
do vnitřku jednacího sálu.
Kolem dokola vede spirálovitý chodník
a člověk tak může z výšky shlédnout celý
Berlín. Náš průvodce nám ukázal spoustu různých staveb a dozvěděli jsme se
hodně zajímavostí, nejen z historie Berlína.
Po prohlídce jsme se naobědvali v bistru domu německé tiskové konference
a poté jsme absolvovali okružní jízdu
Berlínem. Prohlédli jsme si vládní čtvr
a navštívili též Checkpoint Charlie, bývalý hraniční přechod rozděleného Berlína, který spojoval americký sektor se sovětským.
V zemi je dvěma řadami dlažebních
kostek vyznačen pruh, kudy vedla berlínská ze, dále se tu nachází zbytek

zdi, informační
panely s fotografiemi a seznamy
lidí, kteří zahynuli při pokusu
o přechod hranice. Nedaleko se
nachází muzeum
trabantů, stánek
se sovětskými vojenskými čepicemi, odznaky a jinými věcmi z
doby druhé světové války.
Asi v 16 hod. jsme dorazili k budově
Poslanecké sněmovny Berlína, kde jsme
absolvovali prohlídku s průvodcem.
Samozřejmě bylo nutno opět projít bezpečnostní kontrolou. Když jsme opouštěli poslaneckou sněmovnu, již se stmívalo. Prošli jsme k modernímu komplexu
budov k tzv. Sony Center, pod jehož originální střechou najdete fontánu a kolem ní řadu restaurací, kaváren a obchodů. Ohromilo nás nádherné osvětlení
i úžasná atmosféra, která zde vládla.
Jako bychom se najednou ocitli v úplně
jiném, novém světě.
Do Lindowa jsme se vrátili až dlouho
v noci. Druhý den po snídani se s námi
naši němečtí přátelé rozloučili a slíbili
nám, že v září navštíví Březnici. Poděkovali jsme jim za vřelé pohostinství
a úžasnou prohlídku Berlína a vydali se
na cestu domů.

Partnerské projekty
v roce 2015
V červenci pojedou opět děti ve věku
8-13 let na mezinárodní umělecké léto
„Kinderkunstsommer 2015“ ve Flecken
Zechlinu, které se uskuteční v době
od 20. 7. – 24. 7. 2015. Letos se jej zúčastní převážně děti ze ZŠ Březnice společně s učitelkami německého jazyka
a panem ředitelem Ing. M. Bělkou. Pokud by měl ještě někdo zájem o účast,
a se neprodleně přihlásí u ředitele ZŠ
Březnice.
V době od 2. 8. – 6. 8. 2015 opět
navštíví německé děti Březnici spolu
s panem Uwem Flockem, sociálním pracovníkem pro práci s mládeží. Přijede
kolem 14 - 16 dětí a mladých lidí. Opět
budeme pro ně shánět ubytování na
1 noc v českých rodinách a paní učitelky
a žáci ZŠ pro ně připraví zajímavý program. Pro české děti a mládež to bude
opět skvělá příležitost získat nové kamarády a vylepšit své komunikační dovednosti v cizím jazyce. Kdo bude mít
zájem se zúčastnit společných aktivit,
může se také přihlásit na ředitelství ZŠ.

V posledním srpnovém týdnu tj. od
23. 8. – 28. 8. 2015 pojedou studenti VOŠ
a SOŠ a mladí lidé z Březnice a okolí na
11. ročník uměleckého léta mládeže „Jugendkunstsommer 2015“ do Flecken
Zechlinu. Po úspěšném loňském jubilejním ročníku se opět hlásí stejní účastníci,
proto nezaváhejte, ještě pořád se můžete
přihlásit. Kdo se přihlásí dříve, má samozřejmě přednost! „Jugendkunstsommer“
už má svou tradici a u mladých lidí je velmi oblíbené. Opět budeme na všechny
tyto akce žádat o dotace, takže finanční
náklady budou opravdu velmi nízké.
Začátkem září jsou zváni zástupci
Březnice i spolků do maarského městečka Öreglak na návštěvu místní slavnosti.
Tento projekt EU zpracovává starosta
Öreglaku a k účasti na něm zve zástupce
německého Lindowa, polského Jemiolowa
a české Březnice a snad i francouzského
Harfleuru. Pokud bude projekt schválen,
budou mít možnost společného setkání
zástupci všech evropských měst, která
mají s Lindowem uzavřenu smlouvu
o partnerské spolupráci. Myšlenka našich německých partnerů je krásná a záslužná – utužovat přátelství mezi národy Evropy a usilovat o zachování míru.
Další akcí v letošním roce je plánovaná
návštěva zástupců Lindowa a Landfrauen
v Březnici koncem září. Na programu
je návštěva oslav 85. výročí baráčnické
obce „Škvrňov“ Příbram, seznámení s lidovými tradicemi, prohlídka pamětihodností v Příbrami a opět plánování dalších společných aktivit jak mezi spolkem
Landfrauen a baráčnickou obcí „Bozeň“,
tak i mezi představiteli obou měst.
V květnu tomu bude již 5 let, kdy byla
podepsána smlouva o partnerské spolupráci mezi městy Lindow a Březnice.
Za tuto dobu se uskutečnilo mnoho společných projektů a aktivit a my si můžeme jen přát, aby se mezi našimi městy
spolupráce úspěšně rozvíjela i do budoucna.
Zapsala:
Alice Fořtová
Kulturní a školská komise ZM
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FOTOSOUTĚŽ JE V PLNÉM PROUDU
PRO VÍTĚZE JSOU PŘIPRAVENY VOLNÉ VSTUPENKY NA NAŠE AKCE, FOTOGRAFICKÉ POTŘEBY
A DALŠÍ VĚCNÉ CENY
I v sezóně 2015 STARÉ KLUZIŠTĚ
ožije řadou akcí
... PŘIJĎTE, BUDETE S NÁMI
ZA VODOU …

Co je u našeho spolku nového?
Máme nový web a zveme vás
k jeho návštěvě

www.kgbbreznice.cz
Navštivte také některou z našich akcí:

23. 5. – KOLA, KOLEČKA – na starém kluzišti
13. 6. – Chy te vlny aneb Neckiáda na Vlčavě –
zahrají KRAUSBERRY, HUDBA PRAHA, NÁSTROJ
SNAHY, BON PARI – na starém kluzišti
1. 8. – POUŤOVKA – Dynamic v KD Březnice
5. 9. – ROCKFEST BŘEZNICE – KRUCIPÜSK,
DUKLA VOZOVNA, TOTÁLNÍ NASAZENÍ,
ZAKÁZANÝ OVOCE

NA ŘEKU OPĚT
PŘIPLUJÍ ORIGINÁLNÍ
PLAVIDLA... TENTOKRÁT

13. 6. 2015

A ZASE BUDE
„NECKIÁDA
NA VLČAVĚ aneb
CHYŤTE VLNY“.
Termín je stanoven, kapely domluveny, doprovodný program
pro děti i dospělé vymyšlen, tak nyní už zbývá jen začít stavět
lodě …
Můžete pustit z uzdy svou fantazii a začít vymýšlet, jak vtipně
a originálně vaši lo sestrojit nebo začít shromažovat vhodný
materiál k její stavbě. T ě š í m e s e v a š e p l a v i d l a , l o d ě
a kocábky a hlavně na jejich posádky!
LETOS JSME PRO VÍTĚZE PŘIPRAVILI HODNOTNÉ ODMĚNY.
I ti, co si postaví plavidla a aktivně se neckiády zúčastní,
nepřijdou zkrátka.
Více informací v dalších vydáních novin nebo
na našem webu a facebookovém profilu.
Kulturní gang Březnice, o.s.

Fotosoutěž – PŘÍBĚHY KLUZIŠTĚ
Každé místo žije svým životem. I na starém kluzišti
či jiných akcích našeho spolku se společně potkáváme
a zažíváme různé věci…
Už jsme toho s vámi a vy s námi zažili celkem dost, a tak
je tu čas na soutěž…
Pravidla jsou jednoduchá:
1. Pošlete fotku, kterou jste vyfotili na některé z akcí pořádaných Kulturním Gangem Březnice. Může se jednat
o akce na starém kluzišti, skateparku, v kulturáku, ve sklepě,
ve vinárně nebo kdekoliv jinde, kde jsme akce pořádali
a vy jste byli při tom…
2. Fotka by měla být něčím zajímavá. Hodnotit budeme
vtipnost, originalitu, atmosféru záběru…
3. Máte-li k fotce nějakou speciální vzpomínku, váže-li se
k ní nějaký zajímavý, vtipný či naopak dojemný příběh,
který se vám v daný okamžik nebo ten den stal, neváhejte ho připojit. Není to podmínkou, ale při hodnocení k tomu
přihlédneme.
4. Fotky můžete vkládat na náš facebookový profil/Rockfest Březnice/ nebo poslat e-mailem na rockfestbreznice@seznam.cz. Můžete je zaslat také poštou na adresu:
Kulturní Gang Březnice, Náměstí čp. 16, 262 72 či předat
osobně bu vytištěné nebo na CD, flash (po dohodě na
tel. 606 115 251, 607 781 544).
5. Soutěž trvá od 15. 3. 2015 do 30. 4. 2015. Během května bude porota hodnotit a na začátku června vyhlásíme
výsledky.
6. Ze zaslaných fotografií vybereme 3 nejlepší, které získají
ceny a navíc budou zveřejněny v Příbramském deníku.
7. Všechny zaslané fotografie vystavíme na Neckiádě
v Březnici dne 13. 6. 2015. Těšte se na výstavu pod širým
nebem…
Všichni přihlášení berou na vědomí, že zasláním fotky dávají
zároveň svůj souhlas s jejím uveřejněním.
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
Nikdo neví lépe, co je horko, než ten, komu
je horko; nikdo neví lépe, co je moudrost, než
ten, kdo má moudrost; nikdo neví lépe, co je
nebe, než ten kdo z nebe přišel a v nebi opět
přebývá. Tak odpovídá středověký myslitel,
mistr Eckhart na otázku po nebi.
Možná bychom si mohli klást otázku, proč nám toho Boží
Syn Ježíš Kristus neprozradil o nebi více. Když Ježíš mluvil
o tom, co nás čeká v nebi, mluvil v různých obrazech a podobenstvích, takže sice víme, že to bude něco fajn, ale co a jak se
tam bude dít, to zůstalo utajeno.
Podobně, když čteme knihu Zjevení apoštola Jana (Apokalypsu), i tam se spíše setkáváme se surrealistickými vizemi, hodnými uměleckého zpracování Salvatora Dalí. Ale co se dozvíme, když nám Ježíš říká, že je Alfa i Omega, že je jitřní hvězda? Ano, je dobré vědět, že v Ježíši Kristu nacházím zakotvení
svého života jako v počátku (Alfa: první písmeno řecké abecedy) a že v něm je i dovršení všeho smyslu světa i mého žití
(Omega: poslední písmeno řecké abecedy). Je dobré vědět, že
Ježíš je pro nás „jitřní hvězdou“, zvěstující východ slunce, tedy
tím, v němž nacházíme naději, že všechny temnoty tohoto světa budou brzy přemoženy neslábnoucím jasem. Ale pořád je to
příliš málo konkrétní.
Asi proto se nám tak těžko o našem budoucím přebývání
v nebi mluví s druhými lidmi. Schválně si zkuste mezi sebou
cvičně zavést téma rozhovoru na nebe a uvidíte, jak brzy vám
dojdou slova.
Ale ono je to možná dobře, že o nebeském pobytu nevíme
mnoho. Protože víme mnoho o Bohu. Víme, jaký je Bůh. Tak
proč bychom měli se bát toho, co nám chystá. Svatá Terezie

z Avili říká: Ničeho se neboj, ničeho se nelekej, vše pomine, ale
Bůh se nemění. Kdo se drží Boha, tomu nic neschází. Netřeba
nic než Boha.
My opravdu nepotřebujeme tolik nahlédnout obraz nebe,
obraz společenství, lásky, světla, hojnosti, krásy a harmonie.
Potřebujeme vnímat, kým je pro nás Bůh. Jestli už nyní je Bůh
někým velmi blízkým, pak se nebudeme bát ještě větší blízkosti. Jestli je Bůh tím, ke komu rádi přicházíme se svými
radostmi i starostmi, tak bychom se měli těšit, až za ním budeme chodit pouze s radostmi.
Nikdo neví lépe, co je nebe, než ten kdo z nebe přišel a v nebi
opět přebývá. Tahle věta mistra Eckharta se vztahuje i na nás.
Teprve až v nebi budeme, budeme moci říci, jaké to tam je.
Ale do té doby se musíme potýkat se svými pochybnostmi.
Mgr. Petr Hovorka, Římskokatolická farnost Březnice
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VZPOMÍNKY JAROSLAVA KOPÁČKA NA KONEC VÁLKY V BŘEZNICI
Při četbě vzpomínek na konec války v Březnici musíme vzít v úvahu, že dnešní pamětníci byli v roce 1945 dětmi.
Dětská fantazie dokáže mnohé a z náznaku vznikne příběh. Také čas na vzpomínkách pracuje po svém. Když je konec dobrý, jsou vzpomínky krásné. Vzpomínky nejsou objektivním materiálem, přesto jsou nesmírně cenné. Když je
čteme, setkáváme se s tím, kdo „byl u toho“ a jeho prostřednictvím se tak trochu i my sami stáváme účastníky oněch
událostí.
MUDr. Jiří Beran
S blížícím se 70ti letým výročím
ukončení války mne provázejí vzpomínky na chlapecká léta prožitá
toho času v milované Březnici. Přes
obtížnost doby, umocněné zatčením
mého otce klatovským gestapem,
zbývají mně však také jiné vzpomínky na výborné kamarády, z nichž
někteří nejsou již dnes mezi námi.
Toník Mach, Pepík Bodlák, Vláa
Honzík, s nímž jsem začal s muzikou, která se nakonec stala mým
povoláním. Doposud vlastním Bayerovu školu klavírní hry pro začátečníky s vypsanými prstoklady rukou
pana Bůžka, mého prvního učitele.
První veřejné vystoupení s houslemi a harmonikou v sále u Musilů,
jakož i v městském rozhlasu, které
se šířilo přes reproduktory umístěné
na věži kostela. Okolní příroda
s lesy, dobrodružství v chytání ryb,
výlov Počápského rybníka nacházejícího se v romantickém prostředí
přírody zůstává v mé paměti stále.
Přelety svazů amerických bombardérů zanechávajících za sebou stopy
bílých čar spolu s vystřílenými nábojnicemi hloubkových stíhacích letců vyvolávaly v nás pocit blížícího se
osvobození. Trvalo však ještě několik měsíců, než k tomu došlo a nám
školákům mezitím skončilo vyučování ve škole, kterou obsadili a zabydleli takzvaní „národní hosté“. Staří
lidé s ženami a dětmi, kteří uprchli
před Rudou armádou z východního
Pruska.
Obzvláště vzpomínám na projevy
nadšení spoluobčanů vyvolaných
příjezdem prvního Jeepu s americkými vojáky na březnické náměstí již
7. května dopoledne. Rozdávajíce cigarety čelili dotazům o příčině zastavení jejich postupu na pomoc bojující Praze. Slova o dohodě tehdy nikdo nechápal.
Odezva na vysílání revolučního
rozhlasu 5. května nenechala na
sebe dlouho čekat. Dodnes ale nevím, proč došlo v onu pošmournou
sobotu k hromadnému pochodu na
nádraží, když nikdo nepřijel. 6. 7.
a 8. květen, pokud si vzpomínám,
proběhly v poměrném klidu a tak
jsem se s nadšením zapojil do služeb
Národního výboru. Převážně rozvá-

žením vzkazů na kole do blízkého
okolí (Drahenice).
Větší míru odvahy mně však bylo
souzeno (opásán krátkou dýkou
Hitlerjugend) dohlédnout na zákaz
opuštění školy zmíněnými „národními hosty“. Nemohu se dnes zbavit
úsměvu, když si vzpomenu, jak po
nedlouhém vartování mne vyděsil
rachot motorů, blížících se od Poříčí
směrem k městu. Vystrašen obavou,
že jsou to Němci, které mohli přivolat mnou hlídaní jejich soukmenovci, vzal jsem nohy na ramena a utekl kolem hlubinského potoka zadem
domů. Nevěděl jsem, že to byli Američané, kteří podruhé dorazili do
Březnice a jsou vyfotografovaní před
radnicí s vítajícími občany. Pozdějšími průjezdy německých vojáků
k Američanům atmosféra houstla
a maminka mně zakázala zúčastnit
se dalších dobrodružství. Naše bydlení v centru Březnice - dnešním
konventu zdálo se jí nebezpečné
a odešli jsme proto do domku na ulici k Hlubyni, kde nás přijala paní
Brožová, cho přítele mého otce,
rovněž vězněného gestapem. Když se
po dvou dnech zdálo, že nebezpečí již
tolik nehrozí, odebrali jsme se zpět
v podvečer 11. května přes náměstí
domů. Procházeje před hlavní kulometu (u dnešní hudební školy) obsluhovaného zalehnutými Vlasovci,
přepadnul mě hrozivý pocit rozstří-

lených nohou, který pamatuji podnes.
V ovzduší ticha před bouří odnesli
jsme peřiny do sklepa a očekávali
nejhorší. Noc naplněná střelbou
a výbuchy doléhajícími přes silné zdi
z náměstí až do časných ranních hodin provázel také strach z vniknutí
Němců do domu. Ještě před příchodem Rudé armády bylo po všem. Vlasovci se vytratili a na náměstí zpustošeném střelbou a zapáchající
v teplu rozkládající se krví zůstal
také německý motocykl Zündap
s rozstříleným přívěsem a mrtvou
esesáckou ženou, která zřejmě střílela z kulometu do posledních chvil
svého života. Byli to Vlasovci, kteří
bojovali se zbytkem prchajících esesáků od Milína ještě v časných ranních hodinách. Podle kroniky městečka Milína z r. 1945 ustala poslední palba děl a kulometů 12. května
ve 2:30, kdy opouštěli Milín poslední
Němci. Poslední bitva v 2. světové
válce tedy proběhla u Milína, ale poslední výstřely zazněly v Březnici.
Velké množství vojenského materiálu s náboji a pistolemi různých ráží
jsme odváželi na vozíku do prostoru
radnice, kde byl také po nějakou
dobu odstaven zmíněný motocykl.
Poslední moji (revoluční) činnost
jsem však nezvládl. Přidal jsem se
k dobrovolníkům, kteří měli za úkol
odvézt malé stádo zanechaných vo(pokračování na str. 27)
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VZPOMÍNKY JAROSLAVA KOPÁČKA NA KONEC VÁLKY V BŘEZNICI
(dokončení ze str. 26)

jenských koní do kasáren v Příbrami. Moje první jízda na koni však
pro velké bolesti v zádech skončila
ještě před výjezdem z města. Od té
doby jsem na žádném neseděl a obdivuji ty, kteří na nich dokonce závodí.
Poslech amerického vojenského
vysílače z Plzně, vysílajícího jazzem
ovlivněnou muziku, přivedl mne
k většímu zájmu o hudbu vůbec.
Díky následujícím studiím klarinetové hry na pražské konzervatoři
a Akademii múzických umění došlo
tak k jeho naplnění, což se odrazilo
v členství v orchestru Karla Vlacha
(v pražském divadle ABC vedeném
tehdy Janem Werichem) a později dokonce v přijetí do České filharmonie.
Laskavá příroda mne obdařila
schopností zahrát si ještě v pokročilém věku, což mne přivedlo k myšlence ukončit svoji muzikantskou
dráhu v Březnici, tam, kde jsem za-

Fotografie z archivu Jaroslava Kopáčka. Kluk s harmonikou je Jaroslav Kopáček.

čal. Snad se mně to s pomocí Big
Bandu Václava Zelinky a mých vnuků 2. 5. v kulturním domě (19 hod.)

RYDVALŮV ROŽMITÁL

s pořadem hudby válečných let
(„Melodie, které pomáhaly vyhrát
válku“) úspěšně podaří.
Jaroslav Kopáček

– SVÁTEK ČESKÉ DECHOVKY

V roce 2001 začala úzká spolupráce dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka s emeritním plukovníkem a dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, panem Rudolfem Rydvalem.
Vzájemná spolupráce, za podpory Města Rožmitál pod Třemšínem, měla velký vliv na činnost
orchestru. V krátké době zaznamenal orchestr velký posun v umělecké kvalitě, včetně postupného rozšiřování repertoáru o nové písničky a koncertní skladby.
Za deset let spolupráce s Rudolfem Rydvalem se společně zrealizovalo mnoho koncertů doma
v Rožmitále pod Třemšínem a na území mikroregionu Třemšín, nespočet hudebních produkcí v širokém okolí, na festivalech dechových hudeb, různých estrádách, sjezdech rodáků, pivních slavnostech apod.
V roce 2001 orchestr zvítězil v celostátní soutěži Polka fest a v roce 2010 se úspěšně zúčastnil prestižní soutěže malých
dechových orchestrů „Zlatá Křídlovka“. Naše kapela se umístila ve zlatém pásmu. Během spolupráce s Rudolfem Rydvalem se podařilo natočit čtyři zvukové nosiče (Třemšíne, Třemšíne, Písničky od nás, Vivat Venkovanka a Je čas
vánoční).
Toto krásné období s profesionálním uměleckým vedoucím a skvělým člověkem nečekaně skončilo na jaře roku 2011,
kdy náhle zemřel. Byla to pro Rožmitálskou Venkovanku i českou dechovku velká ztráta.
Na počest Rudolfa Rydvala připravujeme společně s městem Rožmitál pod Třemšínem svátek české dechovky!
Chceme touto akcí připomenout Rudolfa Rydvala, a zároveň bohatou činnost rožmitálských, březnických a hvožanských dechovek i dalších skvělých muzikantů z kraje pod Třemšínem, kteří se nesmazatelně zapsali do historie tohoto
regionu. Srdečně Vás zveme do malebného města Rožmitál pod Třemšínem na 2. ročník festivalu dechových orchestrů
„Rydvalův Rožmitál“.

Těšit se můžete na domácí dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka a pozvaného hosta - nejstarší jihočeskou dechovku
Babouci, s kapelníkem Petrem Schýbalem. Program hudebního odpoledne doplní známý moderátor Josef Pospíšil
ze Šáhlav. Festival se koná v neděli 26. dubna 2015 na nádvoří Podbrdského muzea, začátek je v 15.00 hodin (v případě
nepříznivého počasí se program uskuteční ve velkém sále Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem). V rámci této
kulturní akce bude pokřtěn nový, již šestý, zvukový nosič Rožmitálské Venkovanky s názvem „V kraji pod Třemšínem“.
Vážení přátelé, přijte nasát pozitivní energii a zapomenout na všechny starosti všedních dnů. Na setkání s hezkou
českou písničkou v Rožmitále pod Třemšínem se těší všichni pořadatelé a účinkující. S písničkou jde všechno lépe!!
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Při čtení minulého čísla těchto novin jsem se nemohla nevšimnout připomínky desátého výročí
úmrtí paní Růženy Kasíkové, zadané dcerou Jitkou. Současně jsem si uvědomila, že se najde
hodně čtenářů, kterým toto jméno nic neříká. Rozhodla jsem se, že se s nimi o své vzpomínky na tuto milou paní podělím.
Kam až mé vzpomínky sahají?
Až do padesátého pátého roku minulého století, kdy jsem jako začínající
učitelka nastoupila na zdejší Jedenáctiletou střední školu. (Tak se
nově nazývalo Gymnázium, zkrácené
o 1 rok).
Bylo 10 let po válce a obchod se
rozbíhal pomalu. Vždy až 31. 5.
1953 byly zrušeny lístky na potraviny. Obuv i textil se také nakupoval
na přídělové lístky, čili šatenky. Zrušení těchto lístků provázela měnová
reforma 1:50. Ani po reformě nenastala okamžitá změna.
Tady paní Kasíková svojí ochotou,
trpělivostí, úslužností vyrovnávala
nedostatky, trhu, jak dnes říkáme.
Vzpomínám docela často na tuto
milou a neobyčejně vstřícnou paní
prodavačku a současně vedoucí malého obchůdku s oděvy na březnickém náměstí. Tak, jak se mile chovala ke mně, stejně tak jednala
s každou zákaznicí. Každého vítala
s úsměvem a ochotně sundávala ze
stojanu a zase znovu zavěšovala jeden oblek za druhým. Jak v klidu
nechala člověka přemýšlet nad vybraným zbožím a když viděla někoho hodně váhavého, nabídla mu věc
si vzít domů a vyzkoušet. Jak to dopadlo? Většinou kupující neodolal.
Konečně jsem si šla koupit za první vydělané peníze kabát. V obchodě
žádný nebyl. Viděla mladou neš astnou zákaznici a hned řekla: „Počkejte, v pondělí jedu na výběr a bude-li
tam něco vhodného, určitě vám ho
přivezu.“ A také přivezla. Ještě dnes
ho vidím. Flaušák zelené barvy, moderního střihu, šálový límec, zkrátka kabát, který neměl jedinou chy-

bu. Nosila jsem ho víc jak pět let
a pak ho nosila ještě moje maminka.
Později se u nás začaly vyrábět
látky z umělého vlákna nylonu,
či perlonu. Něco tak lehounkého,
nemačkavého a dosud nevídaného.
Zatoužila jsem po blůze z tohoto materiálu. Paní Kasíková mi nabídla
hned tři. Bílou, bledě modrou a bílou s modrým vzorkem. Nevěděla
jsem, kterou si vybrat. „Tak si je
vyzkoušejte doma a zítra mi je vrátíte nebo zaplatíte.“ Nechala jsem si
všechny. V té bílé jsem focena r. 1957
při maturitě prvního ročníku zdejší
nově zřízené jedenáctiletky, jak
zkouším své o 7 let mladší studenty.
Podobné to bylo s tatínkovým
oblekem. Rodiče bydleli ve vsi vzdálené od nejbližšího městečka 8 km,
ale spojení žádné, jen po svých nebo
na kole. Tohle všechny ženy znáte.
Pošlete muže na kole vybrat si do
města sváteční oblek. Výsledek?
Žádného muže tam nedotlačíte.
Požádala jsem tedy paní Kasíkovou
o pomoc. Ona obleky objednala
ve velikostech, jak jsem odhadla a
v neděli jsem vezla dva tatínkovi na
zkoušku. Tady to dopadlo stejně,
prodala je oba. Tak bych mohla pokračovat dále, třeba s balonovým
pláštěm pro bratra a podobně.
Ne, tohle dnes už nezažijete.
To prosím, nebyla ochota a vstřícnost jen pro mne. Tak se chovala ke
každé zákaznici, které věřila, že jí
vrácené zboží nepoškodí.
Paní Kasíková uměla šetřit s časem, který pak místo sobě věnovala
prodejně. Do prodejny jezdila z Počápské ulice na kole, vozila si sebou
kastrůlky s obědem. V polední pauze

ho na kamínkách ohřála a jak poobědvala, hned se pustila do vybalování zboží, či do administrativní práce.
Tak využívala čas určený pro její odpočinek. Její pracovní den nekončil
v 17 nebo v 18 hodin, ale často ji po
zavírací době navštěvovaly zákaznice, které z různých důvodů si nemohly dovolit jít v pracovní době na nákup nebo takové, které prostě nedokázala odmítnout. To měla doma dvě
děti a manžela. Jak tohle mohla
zvládnout? Bez tolerantního manžela
a dětí by to jistě nebylo možné.
Nikdy jsem nepatřila do okruhu jejích blízkých známých, ale přesto často na paní Kasíkovou vzpomínám.
Na závěr bych chtěla dodat, že tehdy v Březnici bylo více obchodů, kde
ještě platilo: Náš zákazník, náš pán.
Za všechny budu jmenovat alespoň
tři dámy a to paní Jezberovou z prodejny skla a porcelánu, paní Melounovou z prodejny Klenoty a paní Pepičku Sýkorovou z Nábytku. Tam
člověk nechodil tak často, protože nekupujete stále nové talíře, či prstýnky, ba ani nový nábytek. Byly laskavé, ochotné, trpělivé, snažily se vždy
zákazníkovi vyhovět. Držím-li v ruce
některý předmět u nich zakoupený,
který ještě dosud slouží nebo zkrášluje moji domácnost, vzpomenu si na
ně. Nebyla to tehdy pro ně jednoduchá doba. Vždy většina těch prodejen bývala v soukromých rukou a
nyní tam po vyvlastnění v roce 1950
pracovaly jako zaměstnankyně.
Kolikrát když si na tyhle ženy vzpomenu, pomyslím si, co asi by řekly
k dnešní kultuře prodeje a sortimentu
zboží v našem na pohled krásném
městě.
Mgr. Růžena Sedláková

NAŠE VČELY
Základní organizace Českého svazu včelařů v Březnici vás chce seznámit se stavem včelstev na Březnicku. V tisku a ve sdělovacích prostředcích se dozvídáte o velkých ztrátách v chovu včelstev po celé republice.
Také v našem regionu jsou na tom některé oblasti velice špatně. I naše včelstva zaznamenala zvýšený úhyn,
ale zatím není likvidační. Nejvíce jsou postiženi včelaři v Březnici a blízkém okolí. Padesát čtyři včelařů zazimovalo
673 včelstev a doposud zůstává 573 včelstev. Je ale možné, že nějaká ztráta ještě nastane.
Na konci ledna proběhla výroční členská schůze naší organizace. Bylo dohodnuto, že se bude sledovat zdravotní
stav včelstev a budou nakoupeny léky. Pokud bude třeba, přistoupí se k okamžitému léčení podle pokynů veterinární správy. Pro zajímavost uvádím, že před třiceti léty bylo na Březnicku 120 včelařů s 1 200 včelstvy. Současný stav
je sotva poloviční. Radost nám dělají mladí včelaři, letos jsme do naší organizace přijali čtyři další. Tento zájem nás
těší, úbytek členů je, doufejme, pozastaven.
Přejeme si mít zdravé včely a úrodný rok, abychom vám mohli nabídnout kvalitní med od našich včel.
Josef Pilný, jednatel MO ČSV
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MS BŘEZNICE PROJEKT PRO DĚTI
Český červený kříž Březnice připravuje projekt pro děti „Mladý záchranář“. Jedná se o celoroční práci s dětmi,
zaměřenou na poskytnutí první pomoci. Schůzky se budou konat dvakrát za měsíc a účastnit se můžou děti
z 1. stupně (to je 1. až 5. třída základní školy) a z 2. stupně (6. až 9. třída základní školy). Přijte se podívat a
pokračovat ve stopách mladých hasičů SDH Březnice, kteří v loňském roce pod naším vedením prosadili jméno
města Březnice v krajském kole, kde se umístnili na krásném třetím místě. Více informací na tel. 721 487 579, nebo
e-mail: ms.cck.breznice@seznam.cz.
Svatopluk Koňas

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE

Výlet do Národního technického muzea
V sobotu 7. 3. ráno jsme se sešli
na březnickém autobusovém nádraží, abychom vyrazili s našimi dětmi
do hlavního města Prahy, kde jsme
měli naplánovanou návštěvu Národního technického muzea. Cesta do
Prahy ubíhala za krásného jarního
počasí rychle, a tak jsme se k muzeu
dostali brzy. Museli jsme půl hodinky čekat v parku, než se dveře muzea otevřely. Při čekání jsme se kochali pohledem na starou Prahu
a na parníky plující po Vltavě. Po
otevření se děti nahrnuly do hlavní
haly, kde obdivovaly stará auta, letadla, lodě, motorky, kola a nejvíc je
zaujaly parní lokomotivy. Dále je
nejvíc zaujala expozice hornictví,
poté expozice vědy a techniky, kde
byla lektorka NTM a vysvětlovala
podrobnosti o statické elektřině
a mohly si vyzkoušet pokusy na připravených modelech. Expozic tam
bylo ještě moc. Po třech hodinách
jsme je měli prohlédnuté a nohy řádně vytrénované. Ale ani bolest nohou, které měly v sobě kilometry,
nás neodradila v krásném počasí se
ve zbývajícím čase podívat na Pražský Hrad. Nelitovali jsme, nejen že
jsme se pokochali krásou Hradu,
ještě jsme měli štěstí a byli přítomni

kladení věnců u příležitosti 165 výročí narození T. G. Masaryka samotným prezidentem republiky a nutno
dodat, že děti si odnesly zážitek, kdy
měly hlavu státu na pět metrů.

Plnění odznaků odborností
V sobotu 14. 2. jsme, již potřetí,
plnili odznaky odborností. Plnění
odznaků je jednou z povinných částí
hry Plamen a jejich nesplnění zna-

mená 5 trestných bodů v hodnocení
kroniky. Každé přihlášené družstvo
musí udělat minimálně 5 odznaků.
My máme družstva dvě a podmínku
jsme splnili. Plnili jsme preventistu
juniora, strojníka juniora, preventistu, strojníka a kronikáře. Za odbornou radu mládeže okresu Příbram byl přítomný Vilém Trčka
z Bezděkova.
Svatopluk Koňas

Děti gratulovaly. Ve středu 11. 3. předaly děti panu Františku Petráškovi k jeho životnímu jubileu za kolektiv mladých
hasičů SDH Březnice dárkový balíček.
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy JUBILEJNÍ již 25. jarní

Rybářské závody
v novém atraktivním formátu

v sobotu 25. dubna 2015
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 (televize, divočák, atd.).
Pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve 3 třetinách (rotace pozic), na 1 prut
s max. dvěma návazci, je možno použít krmítka. Soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.
Bodování: ušlechtilá ryba 1 cm = 2 body, ostatní ryba 1 cm = 1 bod. Startovné je jednotné 250 Kč.

05.15
06.30
09.30
10.30

-

06.25
09.30
10.30
12.30

POZOR – počet startovních míst je omezen na 75.
Časový plán:
hod. prezence, losování pozic
12.30 - 13.30 hod. druhá přestávka
hod. I. třetina 3 hod.
13.30 - 15.30 hod. III. třetina 2 hod.
hod. první přestávka
15.45 hod.
vyhlášení výsledků
hod. II. třetina 2 hod.
Petrův zdar!!!

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

Dětské rybářské závody
v neděli 26. dubna 2015
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, event. 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 a na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Časový plán:

07.15
08.00
09.30
10.00
11.40

- 07.55
- 09.30
- 10.00
- 11.30
hod.

hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka, občerstvení
II. poločas
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání JARO 2015
4. 4.
5. 4.
11. 4.

DEN „A“ MUŽSTVO
SO 16.00 Bř. - Tochovice
NE
SO

12. 4.

NE

18. 4.

SO

19. 4.

NE

DATUM

„B“ MUŽSTVO

DOROST

16.30 Hluboš - Bř.
16.30
Bř. - Dolní Hbity B

13.30 Narysov - Bř.
10.15 Bř. - Višňová

16.30
Petrovice - Bř.
17.00
Klučenice - Bř.

17.00
Bř. - Rožmitál B
volno
volno
17.00 Bř. - Láz B

Dubl./Sedl. - Bř.
Dubl./Sedl. - Bř.
10.15 Bř. - Narysov

17.00
Zduchchovice - Bř.
17.00
Jablonná - Bř.

10.15
Višňová - Bř.
10.15
Višňová - Bř.
10.15
Bř. - Dal. Dušniky

17. 5.
23. 5.

SO

24. 5.

NE

30. 5.
31. 5.

SO
NE 17.00 Nová Ves - Bř.

17.00 Bř. - Rosov. B

6. 6.

SO

17.00 Sedlice - Bř.

7. 6.
13. 6.
14. 6.
20. 6.
21. 6.

NE 15.00 Bř. - Loděnice
SO 17.00 Rožmitál - Bř.
NE
SO
NE

26. 4.
2. 5.
3. 5.
9. 5.
10. 5.
16. 5.

PŘÍPRAVKA

1.FK - Bř

10.30
Bř. - Milín
14.45
Pičín - Bř.
14.00 Bř. - Podlesí

10.30 Bř. - Bohutín
Sp. Pb - Bř.
Sp. Pb - Bř.

14.45 Bohutín - Bř.
10.30 Bř. - Kovoh. Pb
přeloženo na
4. 4. Milín
10.30
Bř. - 1.FK
Milín - Bř.

15.00
Bř. - Hořovicko B

10.30
Bř. - Kovohutě Pb
14.15 Jince - Bř.
10.15
Hbity/Zduch. - Bř
přeloženo na 29. 3.

Milín - Bř.
Bohutín - Bř.
Bohutín - Bř.

15.00
Bř - Obec./Podlesí
10.30 Bř. - Sp. Pb

10.30 Bř. - Drahlín B
přeloženo na 5. 4.

• DERBY • DERBY • DERBY • DERBY • DERBY • DERBY •

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 16. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

Sobota 4. 4. 2015 od 16.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
sobota 4. 4.
st. žáci od 13.00 SK Březnice 1918 – Milín
neděle 5. 4.
59. ročník silničního běhu Rožmitál – Březnice
start v 10.30 Rožmitál, doběh cca v 10.55 na stadion SK Březnice
dorost OP od 13.30 Narysov – SK Březnice 1918
přípravka své první jarní utkání sehraje v Milíně - termín bude
upřesněn
B mužstvo IV. třída – od 16.30 Hluboš – SK Březnice 1918 B
ml. žáci sehrají své 1. jarní utkání až 11. nebo 12. 4.
Víkend 11. – 12. 4. 2015
So 11. 4. 10.15 dorost OP
SK Březnice 1918 – Višňová
So 11. 4. 16.30 B mužstvo IV. tř. SK Březnice 1918 B – Dolní
Hbity B
Ne 12. 4. 10.00 st. žáci OP
Malá Hraštice – SK Břez. 1918
Ne 12. 4. 10.30 přípravka OP SK Březnice 1918 – Sedlčany
ml. žáci své první jarní utkání sehraje s 1.FK Pb - termín bude upřesněn

12. 4. 16.30 A mužstvo I. B tř. Petrovice – SK Březnice 1918 A

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny a řechtačky ☺

15.30 Kovohutě - Bř.

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 18. kolo
krajské soutěže Fair Credit I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
SK Nový Knín 1921

SK Březnice 1918
SK Tochovice

Ne

ML. ŽÁCI

1.FK - Bř.
10.00
Malá Hraštice - Bř.
14.45
Bř. - Rožmitál

10.15
Dal. Dušniky - Bř.
10.15
Dal. Dušniky
10.15
Bř. - Hbity/Zduch.

15.00
Bř. - Nový Knín
SO 10.30
Jince - Bř.
NE
SO 17.00 Bř. - Zdice
NE
SO
NE 17.00 Podlesí - Bř.
SO 17.00
Bř. - Dal. Dušniky
NE

25. 4.

ST. ŽÁCI
13.00 Bř. - Milín

Neděle 19. 4. 2015 od 15.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
sobota 18. 4.
st. žáci OP od 14.45 SK Březnice 1918 – Rožmitál
B mužstvo IV. třída – od 17.00 Klučenice – SK Březnice 1918 B
neděle 19. 4.
ml. žáci OP od 10.30 SK Březnice 1918 – Milín
dorost OP Daleké Dušniky – SK Březnice 1918 termín
a čas bude upřesněn
přípravka své utkání sehraje v Milíně B – termín bude upřesněn
Víkend 25. – 26. 4. 2015
So 25. 4. 10.15 dorost OP
SK Březnice 1918
– Dolní Hbity/Zduchovice
So 25. 4. 10.30 A mužstvo I. B třída
Jince – SK Březnice 1918 A
So 25. 4. 13.00 přípravka OP SK Březnice 1918 – Milín A
So 25. 4. 14.45 st. žáci OP
Pičín – SK Březnice 1918
So 25. 4. 17.30 B mužstvo IV. třída
SK Březnice 1918 B – Rožmitál B
Ne

26. 4. 10.30 ml. žáci OP

SK Březnice 1918 – Bohutín

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny a řechtačky ☺
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Stručně k zimní přípravě. Příprava byla zahájena
v průběhu ledna nabíráním fyzické kondice v okolí stadionu. V lednu a únoru se využívala hala VITALITY.
Dorost využil 4x tělocvičnu ZŠ. V únoru se každou
středu jezdilo na umělou trávu 1.FK, kde se tréninků
pravidelně zúčastňovalo 15 hráčů včetně dorostu.
V rámci zimní přípravy jsme se, jako již tradičně,
zúčastnili zimního turnaje v Blatné, kde jsme odehráli
5 zápasů.
Veřechov – Březnice 0:6 (0:3), Březnice – Blatná B 3:2
(0:0), Bělčice – Březnice 4:3 (1:1), Březnice – Střelské
Hoštice 3:2 (2:1) a Dražejov - Březnice 4:1 (2:0).
Celkově jsme obsadili 2. místo v turnaji.
Dále jsme odehráli dva přípravné zápasy. Na umělé
trávě 1. FK Březnice – Starý Smolivec 6:1 (3:1) a na
konec zimní přípravy na umělé trávě Spartaku Příbram
Březnice – Mirovice 5:0 (3:0).
Dorost odehrál přípravné zápasy, a to v hale na Březových horách Březnice – Narysov 16:7 (8:7).

Starší žáci, mladší žáci a přípravka se připravovali
2x týdně v tělocvičně ZŠ a zúčastnili se několika halových turnajů.
Na sportovní zábavě SK dne 21. 3. 2015 byli vyhlášeni
za fotbalový klub SK Březnice 1918, v anketě „Sportovec města Březnice za rok 2014“, v kategorii přípravka
– Lukáš Němec, mladší žáci – Jan Polák, starší žáci –
Karel Češka, dorost – Josef Čabrádek a za muže Martin
Žid. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Na závěr mi dovolte pozvat příznivce fotbalu, rodiče
a kamarády hráčů na stadion Březnice k mistrovským
utkáním všech věkových kategorií. Pozvánky na jednotlivé zápasy a výsledky již odehraných utkání naleznete
na www.skbreznice1918.8u.cz.
Za SK Březnice 1918 o. s.
sekretář Roman Teska

ZPRÁVA O ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE za rok 2014
Dobrý den Vážení přátelé, tenisoví příznivci i aktivní
provozovatelé tohoto nádherného sportu a hosté.
Zprávu o činnosti za rok 2014 začnu trochu jinak a to
tím, že Vás pozvu na brigádu, tak jak je uvedeno na
pozvánce.
Termíny brigád: 14., 15., 21., 22., 28. a 29. březen.
Včasná úprava kurtů je podmínkou delší tenisové sezony, která tak nemilosrdně rychle utíká.
Výbor se na své schůzi stavem kurtů zabýval a apeluje
na všechny členy, ti co jsou tady, to asi slyšet nemusí,
ale je nutné kurty ošetřovat před každou hrou – kropení, někdy i během zápasu, a také po hře, srovnání a zametení, uklidit po sobě nápojové lahve a podobně.
V loňském roce se mimo údržby kurtů podařilo: zbudovat kolnu na odpad, revitalizovat skalky, odvodnění
před klubovnou a opravit klubovnu z venku.
V letošním roce bychom chtěli kurty vybavit novými
lajnami a sítěmi (kurty 1 a 3), opravit dámské šatny
a sprchy, vymalovat klubovnu a natřít střechu klubovny.
Ve sportovní činnosti nás reprezentovalo sedm družstev – o tom bude podrobněji informovat trenérská rada.
V soutěži jednotlivců bylo uspořádáno 20 celostátních
turnajů. V péči o mladé tenisty se pomalu daří zacelit
mezeru po LUĎKOVI KINDLMANNOVI, a také se podařilo zorganizovat a trenérsky zabezpečit prázdninové
tréninkové kempy.
Tady je místo pro to, abych poděkoval Lukovi, i přes
určité těžkosti je pořád motorem a duchem naší společné
činnosti.
Rekreační tenisový život v loňském roce běžel na plné
pecky. Kromě 6 oddílových turnajů se hrály tradiční pátky. Po celý týden se na kurtech v odpoledních a podvečerních hodinách odehrávaly lité boje. S radostí se může
konstatovat, že na kurtech se častěji pohybují hráčky,
a nutno dodat, že tenisově se velmi zlepšují, pohled na
jejich hru je oku libý a poslech se často vyrovná mužskému pojetí tenisu.
Výsledky turnajů nebudu opakovat – vyšly v Březnickém zpravodaji. Jedinou zmínku si neodpustím, a to

o dalším ročníku Grand Slamu. Položím Vám otázku,
kdo vyhrál? Zbytečně, zase Barták.
Výbor pracoval ve stejném složení jako loni, složení
raději připomenu.
Předseda
L. Kindlmann
Pokladní
V. Stulíková
Sekretář
R. Barták
Členové výboru V. Kasík, V. Placák, J. Roubík, Z. Jelínek
Revizní komise P. Matoušek, K. Trefný
Členská základna doznala proti loňsku jen minimálních
změn:
Muži
126
Ženy
58 !!!
Žáci
41
Dorost
16
Celkem
241
Termíny důležitých akcí:
Šmoulí ve čtyřhře
16. 5. 2015
Deblový turnaj- jaro
7. 6. 2015
Grand slam
květen, červen
Roubík Cup
12. 9. 2015
Deblový turnaj
podzim 3. 10. 2015
Výbor děkuje všem sponzorům - městu Březnice, pivovaru Herold, firmě Rios.
Díky patří všem, kdo se podílel jakkoli na chodu tenisového oddílu, rodině Surynkových a nám všem, kteří se
už nemohou dočkat okamžiku, kdy se zase zaprášíme
od antuky a mírně unavení doplníme po boji tolik
potřebné tekutiny. A se nám daří v roce 2015.
Hana Placáková

TENISOVÝ KLUB BŘEZNICE
pořádá nábor do tenisové školičky
pro děti, rok narození 2010 a starší.
Nábor se uskuteční v měsíci dubnu, každý den
od 15 hod. v areálu Tenisového klubu Březnice.
Bližší informace L. Kindlmann
tel. 723 316 272
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NOVINKY Z TENISOVÉHO KLUBU TC VITALITY BŘEZNICE o. s.
S blížícím se jarem znovu ožívá, stejně jako každý rok,
chu všech tenistů zahrát si konečně po dlouhé zimní
pauze na „voňavých“ antukových kurtech.
V tenisovém klubu TC Vitality Březnice se znovu, jako
každým rokem, rozbíhá v polovině dubna letní tenisová
sezóna. Pro celkem cca 150 členů klubu se nabízí široké
možnosti hraní tenisu jak na rekreační, tak i na závodní úrovni. Klub a město Březnici bude v letní sezóně
2015 reprezentovat, stejně jako v loňském roce, rekordních 11 družstev v kategoriích: minitenis, babytenis,
mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí.
Tenisovou přípravu všech závodních hráčů, ale i zájemců z řad rekreačních hráčů, bude ve spolupráci s TC
Vitality Březnice zajiš ovat TENISOVÁ ŠKOLA JIŘÍHO
VESELÉHO.
V oblasti rekreačního tenisu se znovu rozběhne takzvaný „VITALITY SINGLES LADIES CUP“ určený
ženám, ve kterém všechny účastnice hrají mezi sebou
po celou letní sezónu dvouhry se závěrečným turnajem
„MASTERS“ na konci letní sezóny. Obdobný turnaj
bychom rádi uspořádali v letošním roce také pro muže.

Vítězové, ale i všichni účastníci závěrečného turnaje
„MASTERS“, obdrží zajímavé ceny, jako např. volné
vstupenky v DAVIS CUPU nebo FED CUPU, aj.
Tenisový klub Vitality Březnice je také velkým organizátorem nejen tenisových turnajů, ale i různých akcí
v sálové kopané, florbalu nebo nohejbalu. Těchto turnajů se u nás v letní sezóně uskuteční okolo třiceti.
Během letních prázdnin se v TC Vitality Březnice
uskuteční také celá řada sportovních kempů (tenis, fotbal, zumba). Mezi nejvíce oblíbené patří tradiční tenisový kemp organizovaný TENISOVOU ŠKOLOU JÍŘÍHO
VESELÉHO, který proběhne v termínu od 17. do 21. 8.
2015 v našem klubu.
Pro všechny zájemce o tenis z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří by chtěli pravidelně trénovat pod dohledem kvalifikovaných trenérů, proběhne v neděli 5. 4.
2015 od 10.00h do 12.00h nábor do tenisové školy.
Více informací získáte na www.tenisova-skola.cz
TC VITALITY BŘEZNICE o.s.
Mgr. Jiří Veselý
Předseda klubu

JUDISTÉ SLAVÍ 1. ÚSPĚCHY
Dne 7. 3. se judisté sportovního klubu dětí a mládeže
Judo klub Kodokan Březnice vydali na své první závody
v tomto roce do Neratovic. Ve složení Vacková Amálie,
Češková Kateřina, Češková Alžběta, Janota František,
Vodák Matyáš a Čížek Robin se poprali se soupeři a někteří sklízeli ovoce. Nejlépe si vedla naše nejmladší závodnice Češková Alžběta, která svým soupeřkám nedala
šanci a zaslouženě vybojovala 1. místo. Druhá dvě děvčata měla společnou tabulku, a tak se poprala mezi sebou. Obě nestačila na domácí závodnici a mezi sebou si
rozdělila druhé místo, na kterém skončila Vacková Amálie a třetí místo, na kterém skončila Češková Kateřina.
František Janota měl smůlu a doplatil na zkušenost
svých soupeřů, i tak jim nic nedal zadarmo a jedno vítězství si doslova urval. Matyáš Vodák se pral velmi obstojně a mnohdy chybělo malinko, aby vyhrál. Všechny
ovšem překvapil, když vyhrál krásným hodem na chvat
Tomoe Nage. Posledním účastníkem byl Čížek Robin,
který poprvé nastoupil za mladší žáky. Jako jediný měl
postupovou tabulku, a přestože předvedl výborné výko-

ny, na soupeřích byla znát zkušenost, kterou Robin
teprve sbírá. K postupu mu chyběl pouze jeden zápas.
Všichni závodníci si zaslouží velkou pochvalu za výbornou prezentaci klubu Judo Březnice. Všem patří velká
gratulace a popřání mnoho úspěchů v dalších závodech,
které už klepou na dveře.
Jitka Křížová, Judo klub Kodokan Březnice
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2014
V sobotu 21. března byly na sportovní zábavě v kulturním domě zveřejněny výsledky všech kategorií ankety
Sportovec města Březnice 2014. Letošní ročník ankety byl vyhlášen pro kategorii dospělých a v jednu či více kategorií mládeže v každém sportovním odvětví. Všechny sportovní oddíly dostaly možnost sami si navrhnout své nejlepší sportovce.
Všichni vítězové byli odměněni věcnými cenami věnovanými vedením města Březnice.
A jak dopadli naši sportovci? Zde jsou výsledky:
kategorie
kopaná – dospělí
kopaná – přípravka
kopaná – mladší žáci
kopaná – starší žáci
kopaná – dorost

sportovec
Martin Žid
Lukáš Němec
Jan Polák
Karel Češka
Josef Čabrádek

tenis Vitality – babytenis

Anna Smíšková

tenis TK – dospělí
tenis TK – mládež

Jaroslav Roubík
Matěj Petráň

stolní tenis – dospělí

airsoft – dospělí
airsoft – mládež

František Matějka
Ondřej Barek

stolní tenis – mládež

1. Zbyněk Soused
2. Josef Haník
3. Jakub Šimek
Martin Drábek

kynologie – dospělí

1. Šárka Bendová
2. Richard Kostínek
3. Jeanette Ranglová

volejbal – muži
volejbal – ženy

Roman Placák
Soňa Váňová

hasiči – mládež

družstvo žáků

tenis Vitality – starší žáci

Filip Ureš

Všem sportovcům přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Ing. Jiří Nepivoda
předseda komise RM pro mládež, tělovýchovu a sport

CYKLOKLUB Příbram – FANY Gastro pořádá Jarní cenu FANY Gastro
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE
Start ve Volenicích v neděli 5. dubna v 9 hodin
Silniční okruh o délce 10,5 km: Volenice, Vševily, Hlubyně, Bubovice, Volenice.
Závod se koná za omezeného silničního provozu.
Přihlášky a více informací na www.cyklovysledky.cz
Cykloklub Příbram tel. 318 625 474, 602 482 105, e-mail: ckpribram@volny.cz

4/2015

PLACENÁ INZERCE

ŘIDIČ KAMIONOVÉ PŘEPRAVY
– vnitrostátní
Hledáme vhodného kandidáta
na pozici ř i d i č
kontejnerové soupravy pro odvoz biomasy.
Požadujeme řidičský průkaz sk. C+E, profesní průkaz.

Mzda: 35 000,Nabízíme HPP, zázemí stabilní firmy.
Tel. 602 454 019

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční
„Jarní pony kroužek pro děti“
Komu je náš pony kroužek určen: dětem od 6 do 15 let,
Kdy se bude konat: každou neděli od 19. dubna
do 24. května od 10 do 13 hodin
Kde: v areálu JK Marah v Předním Poříčí
Co budeme dělat: naučíme se základní
dovednosti kolem poníků a samozřejmě
se budeme i vozit.
Více informací na jk.marah.cz,
na tel. 603251279 nebo
jk.marah@seznam.cz

Město Březnice – odbor kultury pořádá
od září 2015

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola GREGORIADES Plzeň
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM zděnou garáž za Normou, 20 m2.
Tel. 721 266 702.

■

PIZZERIA U HOŠKŮ – ručně dělané pizzy z čerstvých surovin je možno objednat na tel. 734 258 427.
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2015 ve 12 hodin
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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Na příspěvky došlé po tomto datu nebude
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brán zřetel, budou zveřejněny v následujícím čísle.
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D ě k u j e m e . Redakce BN
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UZÁVĚRKA květnového čísla BN
v pátek 17. 4.

BŘEZNICKÉ NOVINY

FAIR CREDIT / Fajn půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000
• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost
• Profesionální jednání
• On line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet

Bezplatná linka 800 888 120
Obchodní zástupce 723 439 123
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří slepiček 14 – 19 týdnů,
cena 149 – 180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

a 21. 6. 2015
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Prodej se uskuteční:

12. 5.

Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena dle poptávky
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

STAVBY, PLOTY

• PRODEJ A MONTÁŽ OPLOCENÍ
(drátěné, kované, zděné), posuvných
bran a garážových vrat
• STAVEBNÍ PRÁCE
Josef Tuháček
Tel. 731 935 535 / E-mail: tuhackovi@seznam.cz
Web: www.staplo.cz

Velká cena Martinic 2015
– Český skokový pohár zahajuje
V termínu 16. – 19. dubna 2015 proběhne v Martinicích
u Březnice zahajovací kolo Českého skokového poháru.
Letošní 14. ročník již tradičně zahajuje právě v Martinicích a letošní program závodů opět nabízí i oblíbené
seriály Czech Junior Cup a Amateur Tour.
Český skokový pohár je elitním jezdeckým seriálem v parkurovém skákání a jako vždy přivítáme kompletní českou
jezdeckou špičku. V rámci Czech Junior Cupu soutěží
mladé naděje jezdeckého sportu, z nichž řada již pravidelně vyjíždí i na zahraniční závody. Vrcholem celých
závodů budou jistě nedělní finále a Velká cena Martinic.
Ta začne ve 14.00 hodin a přihlášeni jsou již i koně
ze zahraničí. Pro diváky je připraven kompletní servis,
občerstvení, krytá tribuna a další. Pamatujeme samozřejmě
i na děti, takže jim bude k dispozici dětské hřiště, skákací
trampolína a další atrakce. Kromě toho proběhne na kolbišti i zábavný program, tentokrát se představí poníci
a dětští jezdci v rámci nového programu PONNY GAMES.
A to bude zajímavá podívaná nejen pro děti, ale i pro
dospělé.

Těšíme se na viděnou v Martinicích
o víkendu 18. a 19. dubna 2015.

Pomoc
vybodovaným řidičům
• nečekejte, až dosáhnete 12 bodů
• na každou ztrátu bodů je třeba
včas reagovat
• pomoc při řešení dopravních přestupků,
alkohol za volantem
• pomoc při řešení dopravních nehod,
pojistných událostí

Tel. 731 553 318

až

400 Mbps*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

objednávejte na telefonu

PLACENÁ INZERCE

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

PLACENÁ INZERCE

4/2015

Zpracování daňových přiznání fyzických
a právnických osob, vedení účetnictví,
daňové evidence a mzdové agendy
- seriozní jednání, individuální přístup k zákazníkovi

• technické prohlídky • dovozy • měření emisí (benzín, nafta, plyn)

Finanční poradenství - firemní i soukromé
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel
• STK traktorů

- Návrhy a vyřízení hypotečních a spotřebitelských
úvěrů, refinancování
- Optimalizace pojištění osob i majetku dle požadavků klienta
- Investiční plánování
Kateřina Seimlová
tel. 731465341
e-mail: katerina.seimlova@email.cz

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, LAKOVÁNÍ VOZIDEL
• STŘÍKÁNÍ SPODKU A DUTIN SPECIÁLNÍMI VOSKY
• OPRAVY PLASTU, VÝMĚNY OLEJŮ
• VÝMĚNY PRÁHU, BLATNÍKU, LEMY BLATNÍKU
• VÝFUKY, TLUMIČE PÉROVÁNÍ
• NOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY
• VYŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY VOZIDEL NA STK
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH SVĚTLOMETŮ
• VYLEŠTĚNÍ ZAŠLÉHO LAKU LEŠTIČKOU

Telefon

777 336 705

OBČERSTVENÍ u autobusového nádraží
F rantišek Leiterman
Rožmitálská 96, Březnice 262 72
Snídaně, svačiny a obědy vakuově balené dle vašeho výběru 550 g za 60 Kč.
Hamburgery, bagety, obložené housky, párek v rohlíku, sekaná
a papriková klobása.
DOMÁCÍ UZENINY: uzená krkovice, plecko, bůček, špekáčky, jemné párky
tlačenka speciál, jaternicový a kroupový prejt, jelita, jaternice.
Čerstvé pečivo, koblihy, šátečky, koláče, makovky a loupáky.
Možno na objednání: chlebíčky, saláty, zákusky a dorty.
Točená zmrzlina: stejná cena, stejná kvalita bude od dubna pro vás připravena.
Veškeré prodávané zboží je od českých výrobců potravin.

OTEVÍRACÍ DOBA od dubna:
Po – Pá 5.45 – 17.00 hod. So – Ne dle pěkného počasí od 10 - 18 hod.
Naši dodavatelé:
Mirošovské uzeniny, Pekárna Vodička, Opočenská zmrzlina. Obědy a bagety KM - Produkt.
Těšíme se na Vaší návštěvu, kde vás obslouží příjemná obsluha.
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Národní památkový ústav,
správa státního zámku v Březnici a město Březnice – odbor kultury
Vás zvou na

KONCERTY
Březnické hudební večery 2015
25. dubna 2015
Trio Martinů
P. Jiříkovský - klavír, J. Matějka
- violoncello, P. Šafařík - housle
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.
9. května 2015
Hudební festival A. Dvořáka
Duo Teres
L. Kopsová - housle,
T. Honěk - kytara,
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

20. září 2015
České saxofonové kvarteto
KrisKrosKvintet
D. Eben - soprán saxofon
R. Fojtíček - alt, tenor saxofon,
R. Kvasnica - alt, soprán saxofon
Z. Kašpar - baryton saxofon,
O. Martinovský - tenor saxofon
březnická synagoga
od 17.00 hod.

16. května 2015
Francouzské šansony
F. Sychra
Galerie L. Kuby od 19.00 hod.

26. září 2015
Chansony a písně největších
skladatelů evropské renesance
T. Hála - virginal
Z. Kopřivová, M. Svobodová - zpěv
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

24. května 2015
koncert židovské hudby
Š. Rak, J. M. Rak
březnická synagoga od 17.00 hod.

11. října 2015
koncert židovské hudby
V. Nerušilová - zpěv
březnická synagoga od 17.00 hod.

30. května 2015
Hudební festival A. Dvořáka
Dvě harfy zní…
H. M. Bacha - harfa,
K. Jouzová - harfa
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

31. října 2015
Canto Dolce - Příběh lásky
E. Adlerová - mezzospran,
A. Hlavenková - sopran
M. Šestáková - klavír,
A. Strejček - recitace
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

12. června 2015
jazz na zámku Březnice
Big Band Příbram a jeho hosté
dirigent - K. Šperk
nádvoří zámku Březnice
od 20.30 hod.

7. listopadu 2015
pěvecký recitál - H. Beranová
reprezentační sál MěÚ Březnice
od 19.00 hod.

15. července 2015
Brentwood School Big Band
– Velká Británie
jazz/swing
nádvoří zámku Březnice od 19 hod.

14. listopadu 2015
S. Červená - umělecký přednes,
K. Košárek - klavír
reprezentační sál MěÚ Březnice
od 19.00 hod.

8. srpna 2015
léto u sv. Rocha
J. Dvořáková - varhany,
V. Vonášek - fagot
kostel sv. Rocha od 19.00 hod.

12. prosince 2015
adventní koncert
„Poslán jest od Boha anděl“
J. Baštová - akordeon,
J. Macek - loutna
hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

6. září 2015
varhanní koncert
Trio Canto corno con Vera
V. Trojanová - varhany
R. Kyralová - mezzosopran,
T. Kyral - horn
zámecká kaple P. Marie od 17.00 hod.

kontakt a předprodej vstupenek:
tel. 318 682 179
e-mail: info@zamek-breznice.cz
www.zamek-breznice.cz
změna programu vyhrazena

Národní památkový ústav,
správa státního zámku v Březnici
vás zve na kulturní události

v roce 2015
1. dubna – 31. října 2015

Tajemné bytosti brdských lesů
výstava v zámeckém sklepení
1. dubna – 31. října 2015

„Mým národům“
pokračování výstavy o Františku Josefovi I.
výstava přibližující období světové války
1914 – 1918, jak v historickém kontextu,
tak ve vztahu k tehdejším držitelům
březnického zámku - rodině Palffyů
z Erdödu a městu Březnice
zámek Březnice
24. dubna 2015
večer s knihou a balkánskou hudbou

Jan Žák - Z Dalmácie do Haliče
vzpomínky lesního rady z Vacíkova,
nadporučíka rakousko-uherské armády,
na válečnou anabázi 1914 - 1918
zámek Březnice od 19.00 hod.
červenec 2015

„Toulky Březnicí“
Jiří Krůta, Miloslav Šilhan
výstava - fotografie
výstavní bašta
srpen 2015

Dřevo (nůžky), kámen, papír
Jiří Beran, Roman Pausch,
Thomas Thornhaug
výstavní bašta
15. srpna 2015

Letní zámecký bál – IV.
hrají: Pražský salónní orchestr
pod vedením V. Vomáčky
nádvoří zámku od 20.00 hod.
29. srpna 2015

Hradozámecká noc
zámek Březnice ožije atmosférou
hororového příběhu o Frankensteinovi
v podání skupiny historického šermu
EXULIS Brno
noční oživené prohlídky zámku,
každou hodinu od 20.00 – 24.00 hod. (vč.)
18. října 2015

Dlouhý život v krátkých vzpomínkách
Anna Koffer, Petr Gilbert
březnická synagoga od 17.00 hod.
12. prosince 2015

Advent na zámku Březnice
zámek oživlý předvánoční atmosférou,
koledami a jedinečnou možností
shlédnout zámecký „Palffyovský“
betlém v rámci prohlídek zámku,
10.00 – 16.00 hod.
kontakt: tel. 318 682 179
e-mail: info@zamek-breznice.cz
www.zamek-breznice.cz
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KINO BŘEZNICE

DUBEN 2015

1. 4. středa v 18.00 hodin

15. 4. středa v 18.00 hodin

GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Životopisný film, Francie, Belgie, 2014, české znění
Příběh hollywoodské hvězdy Grace Kelly, která
se vzdala své oslnivé kariéry a odešla do zcela
neznámého světa. Na samém vrcholu slávy se
provdala za monackého knížete Rainiera III.
a stala se navždy Grace – kněžnou z Monaka.
Režie: Olivier Dahan
Hrají: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Paz Vega a další

Vstupné 39 Kč

Vstupné 44 Kč

103 minut

Přístupno

5. 4. neděle v 18.00 hodin

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU
S MAFIÍ
Akční krimikomedie, Norsko, Švédsko, Dánsko,
2014, české znění
Černá komedie plná napětí a pomsty nadchne
diváky nejen krásou norské krajiny, ale též propracovaným scénářem, vynikajícími dialogy
a skvělými hereckými výkony.
Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Stellan Skarsgard, Bruno Ganz, Kristofer
Hivju, Pal Sverre Valheim Hagen a další
Vstupné 44 Kč

115 minut

Přístupno od 15 let

8. 4. středa v 18.00 hodin

SEDM TRPASLÍKŮ
Animovaná rodinná pohádka, Německo, 2014,
české znění
Na malé hrdiny čeká mnoho nástrah a dobrodružství, přesně tak, jako v každé správné
pohádce.
Režie: Boris Aljinovic, Harald Siepermann
Vstupné 39 Kč

88 minut

Přístupno

12. 4. neděle v 18.00 hodin

LÁSKA NA KARI
Komedie, USA, 2014, české titulky
Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace,
se nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned
naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou
odlišných kultur a zcela odlišné skladby koření.
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri,
Charlotte Lebon, Amit Shah a další
Vstupné 44 Kč

122 minut

Přístupno od 12 let

15. 4. středa ve 13.30 hodin
– odpolední představení pro širokou
veřejnost

Drama, ČR, 2014, české znění
97 minut

Přístupno od 12 let

19. 4. neděle v 18.00 hodin

MAMI!
Psychologické drama, Kanada, Francie, 2014,
české titulky
Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD
a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže
zvládnout.
Režie: Xavier Dolan
Hrají: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément, Alexandre Goyette a další
Vstupné 44 Kč

139 minut

Přístupno od 15 let

22. 4. středa v 18.00 hodin
Klubová středa

STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
Dokumentární film, ČR, 2014, české znění
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého
století očima muže, který poznal celý svět.
Režie: Petr Horký
Hrají: Miroslav Zikmund (a.z.), Jiří Hanzelka
(a.z.)
Vstupné 44 Kč

97 minut

Přístupno

26. 4. neděle v 18.00 hodin

VIOLETTE

139 minut

Přístupno od 15 let

29. 4. středa v 18.00 hodin

POHÁDKÁŘ
Romantický film, ČR, 2014, české znění
Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění.
Příběh lidí ztracených v bludišti lásky, ze kterého nemohou a možná ani nechtějí najít cestu.
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová, Anna Linhartová, Jiří Dvořák a další

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Vstupné 49 Kč

Drama, ČR, 2014, české znění
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život
prokluzovat mezi prsty. Pro některé z nich dnešním dnem vše skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Film natočený podle románu
Michala Viewegha.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír
Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská a další

Dětské dopolední představení:

Vstupné 30 Kč

97 minut

Přístupno od 12 let

90 minut

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
DUBEN 2015
Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci dubnu otevřena o víkendech
od 11.00 do 17.00 hod.

Večer s knihou - křest:
pátek 24. 4. jižní křídlo zámku od 19 hod.
večer s knihou a balkánskou hudbou

Jan Žák – Z Dalmácie do Haliče
vzpomínky lesního rady z Vacíkova,
nadporučíka rakousko-uherské armády,
na válečnou anabázi 1914 – 1918
hudebníci skupiny Džezvica
Koncert:
sobota 25. 4. hudební sál zámku Březnice
od 19 hod.
koncert cyklu BHV

Trio Martinů
P. Jiříkovský - klavír, J. Matějka - violoncello,
P. Šafařík - housle
koncert předního českého komorního tria,
jež letos v říjnu oslaví 25. výročí svého
založení koncertem v pražském Rudolfinu
Připravujeme:
sobota 9. 5. hudební sál zámku Březnice
od 19 hod.
koncert cyklu BHV v rámci
Hudebního festivalu A. Dvořáka

Duo Teres
L. Kopsová - housle, T. Honěk - kytara

Životopisný film, Francie, Belgie, 2013, české titulky
Violette Leducová se narodila na počátku minulého století jako nemanželské dítě. Dívka, která
celé dětství trpěla nízkým sebevědomím a utíkala do světa literatury, se nakonec stala uznávanou a obdivovanou spisovatelkou.
Režie: Martin Provost
Hrají: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet, Catherine Hiegel a další
Vstupné 44 Kč
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KULTURA

Přístupno od 15 let

1. 4. středa v 9.00 hodin

Krtkova dobrodružství 2.
Připravujeme: Kukuřičný ostrov (3. 5.),
Jimmy P. (10. 5.), Fotograf (17. 5.)
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

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: info@zamek-breznice.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 4. Jarní schůze STP
14.30 hod.
KD
7. 4. Cestopisná beseda
Libor Drahoňovský
Měst. knihovna
16.00 hod.
11. 4. Taneční zábava
KD
20.00 hod.
14. 4. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hod.
16. 4. Divadelní představení
pro děti – KD
17.00 hod.
21.00 hod.
17. 4. Oldies – KD
19. 4. Kouzelná školka
KD
14.00 hod.
20.00 hod.
25. 4. Kačeři – KD
30. 4. Čarodějnice
Stráž
18.00 hod.
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