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z města  historie  MC Pampeliška  MŠ
z redakční pošty  kultura a společenské akce




ZŠ  VOŠ a S OŠ
sport  inzerce

Zimní soutěž mladých hasičů v požárním sportu v KD Březnice

Foto F. Slaník

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 ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 11. 2. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 14. 1. 2014
a zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledek výběrového řízení na TDI - Splašková kanalizace Martinice – Březnice. Nejvýhodnější nabídku ve výši 337.287,50 Kč
včetně DPH podal Ing. Miroslav Běhoun, Jince. Zastupitelstvo
města pověřuje místostarostu města podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 1 (Motáň)
Návrh byl přijat.
3. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné stavy
ze dne 21. 1. 2014.
4. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 27. 1. 2014.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 3. 2014 dle přílohy.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě inženýrských sítí
a komunikace v území bývalého zahradnictví do majetku města
Březnice mezi městem Březnice a firmou SMS Group, s. r. o.,
Praha.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLÍ:
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena výboru pro správu majetku p. Kamila Hřídele, Příbram.
Pro: 12, proti 0, zdržel se: 2 (Fořtová, Teska)
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Bartoníček v. r.
František Pinkava v. r.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky,
že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za rok 2013 i na níže uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.

Kulturní dům v Březnici – čtvrtek 6. 3. 2014 v době od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.30 hod.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace
k vyplňování tiskopisů.
Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti.
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště v Příbrami
( P o d r o b n ě j š í i n f o r m a c e n a s t r. 5 )
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU MĚSTA BŘEZNICE
Cíl:
Podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury,
sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti,
mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.
Příjemci dotace:
Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu Města Březnice
může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálnězdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž nesmí být založena za účelem zisku.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku:
a) Příspěvek lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti.
Žadatel je povinen předložit žádost na předepsaném formuláři
(včetně povinných příloh vymezených na formuláři) a v řádném termínu stanoveném radou města. Žádosti přijaté
po tomto termínu budou radou města projednány v dodatečném
termínu, avšak bude k nim přihlíženo jako na žádosti nesplňující veškeré náležitosti pro poskytnutí finančního příspěvku. Formulář „ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK …“ je
k dispozici na finančním odboru, na podatelně MěÚ Březnice,
dále je umístěn na internetových stránkách Města Březnice.
b) Příspěvek je účelově vázaný a lze jej použít pouze na financování akcí nebo projektů, uvedených v žádosti.
c) Z evidence žádostí budou vyřazeni ti žadatelé, kteří mají
vůči Městu Březnice a jím zřízeným a založeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti a nebo nedoložili včas
a správně závěrečné vyúčtování již poskytnutých finančních
příspěvků. Na poskytnutí příspěvku nemají nárok ani ty
organizace, jejichž statutární zástupci mají vůči městu Březnice a jím zřízeným organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
Bod č. 17 žádosti.
d) Výše příspěvku je v rozmezí od 1000 do 30 000 Kč a o poskytnutí příspěvku rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb.
„o obcích“ (obecní zřízení) na základě pověření zastupitelstva rada města Březnice.
e) Použití příspěvku podléhá kontrole Městského úřadu Březnice, konkrétně finančního odboru a dalších kontrolních
orgánů města. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starosta, místostarosta, vedoucí finančního odboru, popřípadě předsedové kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva města.
Postup při administraci žádostí:
a) Administraci žádostí provádí finanční odbor Městského úřadu
Březnice.
b) Žádosti se podávají písemně prostřednictvím pošty nebo
na podatelně MěÚ Březnice.
Adresa: Město Březnice, finanční odbor
Náměstí 11, 262 72 Březnice
c) Finanční odbor MěÚ Březnice:
- zkontroluje úplnost žádosti včetně povinných příloh
- v případě neúplné žádosti vyzve žadatele k doplnění
ve lhůtě 5 kalendářních dnů od data vyrozumění pracovníkem městského úřadu
- zkompletuje žádosti pro projednání v radě města, která
je vyhodnotí.
d) Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti,
budou vyřazeny.
e) Finanční příspěvky schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb.,
„o obcích“ (obecní zřízení) na svém jednání rada města.

f) Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku
zasílá žadateli finanční odbor MěÚ Březnice do 15 dnů od
přijetí usnesení rady města.
g) Žadatel se na vyzvání dostaví na finanční odbor MěÚ Březnice, kde je s ním sepsána smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Březnice.
h) Finanční příspěvek bude žadateli poskytnut po podpisu
smlouvy oběma stranami bezhotovostním převodem na jeho
účet nebo vyplacen v pokladně MěÚ Březnice.
Obsah žádosti:
žádost musí obsahovat
– název, právní forma, IČ, DIČ, sídlo, bankovní spojení, statutární zástupce žadatele, realizátor projektu, u organizace
také počet registrovaných členů a výše členského příspěvku,
dále kolik členů je přímo z Březnice a místních částí a kolik
z nich je výdělečně činných
– kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
– název akce, projektu
– charakteristika akce, projektu: obsah, popis, délka trvání
– cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či klientů
– finanční zajištění projektu: celkové náklady, strukturovaný
rozpočet, využití požadovaného příspěvku, další zdroje financování
– výši vlastního finančního podílu.
Kritéria posouzení:
– žádost musí splňovat vše, co je uvedeno v článku „Obsah žádosti“
posuzuje se:
• přínos akce, projektu, společenská prospěšnost, soulad se
záměry a strategií města, hodnotí se i spolupráce s městem na jeho vlastních akcích
• snaha o další finanční zajištění
• úspěšnost již realizovaných akcí, projektů
• dosah akce (místní, okresní, oblastní, celostátní…)
• zapojení dětí, mládeže a rodin do akce/projektu.
Povinnosti příjemce finančního příspěvku:
a) Příjemce příspěvku je povinen poskytnuté finanční prostředky použít pouze v daném kalendářním roce, ve kterém mu
byl příspěvek poskytnut a pouze k účelu, na který mu byly
prostředky poskytnuty, a dle dalších ustanovení smlouvy.
b) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý finanční příspěvek nebo jeho část byla použita v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat příjemce o vrácení poskytnutých finančních
prostředků ve výši částky neoprávněně použité do 15 dnů od
doručení výzvy k jejímu odvodu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou vráceny poskytovateli ve stanovené lhůtě,
je poskytovatel oprávněn uplatnit poplatek z prodlení ve výši
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
c) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány
v plné výši, je příjemce příspěvku povinen vrátit poskytovateli
nevyčerpané prostředky ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
d) Příjemce příspěvku je povinen do 1 měsíce po uskutečnění
akce či projektu, nejpozději však do konce kalendářního roku,
předložit finančnímu odboru MěÚ Březnice závěrečné vyúčtování čerpání příspěvku a zprávu o průběhu akce či projektu.
Vyúčtování musí obsahovat:
– přehled veškerých výdajů
– kopie veškerých účetních dokladů (v případě, budou-li k vyúčtování předloženy kopie dokladů, pak předloží příjemce
příspěvku čestné prohlášení, že fotokopie jsou shodné s originály, založenými v jeho účetnictví) souvisejících s realizací
akce.
(pokračování na str. 3)
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM
Z ROZPOČTU MĚSTA BŘEZNICE
(dokončení ze str. 2)

Zpráva musí obsahovat:
– stručný popis realizace akce, kde bude popsán výsledek a přínos pro cílovou skupinu ekonomické vyhodnocení akce.
a) V případě neúplného vyúčtování je příjemce příspěvku povinen do 5 kalendářních dnů doplnit chybějící údaje a doklady.
b) Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování
poskytnutého finančního příspěvku dle smlouvy, je povinen
do 15 dnů od doručení výzvy odvést na účet poskytovatele
číslo 521695389/0800 poplatek z prodlení ve výši 0,1% denně
z výše finančního příspěvku poskytnutého dle této smlouvy.
c) Uvedení nepravdivých údajů v žádosti a vyúčtování se posuzuje jako neoprávněné čerpání příspěvku z prostředků města
a zakládá povinnost příjemce viz bod b).
d) Umožnit pověřeným pracovníkům Městského úřadu Březnice provádět kontrolu čerpání a využití poskytnutého finanč-
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ního příspěvku, zejména kontrolu účetních a jiných evidenčních knih a také kontrolu organizace, zajištění a průběhu
akce či projektu.
e) Vést průkaznou účetní evidenci o nakládání s poskytnutým
finančním příspěvkem.
f) Uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách
apod., že na akci byl poskytnut finanční příspěvek z prostředků Města Březnice.
Závěrečná ustanovení:
a) Na přiznání finančního příspěvku není právní nárok.
b) Rozhodnutí o výši přidělené dotace radou města je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přiděleného
příspěvku nebo jeho zamítnutí.
c) Výše přiznaného příspěvku a obsah žádosti může být městem zveřejněn.
d) Žadatelé o příspěvek odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech.
Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Březnice
dne 13. 12. 2011 usnesením č. 111213/09.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ROK .....
č. j.:
1. Název organizace:
2. Právní forma:
3. IČ:

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

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

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

4. DIČ:

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

5. Sídlo organizace:

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

6. Bankovní spojení:

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

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

8. Jméno a telefon kontaktní osoby:
..............................................................................

9. Počet registrovaných členů:
Z Březnice

Z jiných obcí

Z toho: Celkem:
děti a studenti
inval. a zdrav. postižení
důchodci
výdělečně činní

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

16. Další zdroje financování (dotace, sponzoři, vlastní
spoluúčast, apod.):

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

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

Čestně prohlašuji, že statutární zástupci naší organizace
nemají vůči Městu Březnice a jím zřízeným organizacím
závazky po lhůtě splatnosti.

18. Souhlas se zveřejněním:
Souhlasím se zveřejněním jména subjektu a výší finančního příspěvku.

19. Povinné přílohy k žádosti:
a) kopie zakladatelských dokumentů, dokladů o registraci a doklad o zřízení běžného účtu
podklady předány na finanční odbor – ANO/NE (nehodící
se škrtněte)
- pokud NE – doložit výše uvedené
- pokud ANO – a) od doby předání nedošlo u těchto dokumentů k žádné změně, toto stvrzuji svým podpisem
.........................................................................

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

10. Účel využití (akce, projekt):

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

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

11. Charakteristika účelu (obsah, popis, délka trvání):
..............................................................................
..............................................................................

12. Cílová skupina, předpokládaný počet účastníků či
klientů:

( n e v y p l ň u j t e)

17. Čestné prohlášení o bezdlužnosti:
...............................................

7. Statutární zástupce žadatele (jméno, příjmení, trvalé
bydliště):

…….....………......

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

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

– b) od doby předání došlo u těchto dokumentů k následující změně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................

,

v příloze kopie dokumentu
b) projekt (v případě, je-li zpracován)
c) rozpočet akce
Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, zašlete na
adresu: MěÚ Březnice, finanční odbor, Náměstí 11, 262 72
Březnice (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdejte přímo na podatelně MěÚ Březnice, nejpozději však
do 15. 3.
Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.

13. Finanční náročnost celé akce:
14. Požadovaný příspěvek:
15. Využití příspěvku:

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

Kč

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

Kč

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

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

Prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
V Březnici dne:

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

Razítko a podpis:

..........................................................
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MĚSTO BŘEZNICE
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
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
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

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne:
čas:
místo:

24. dubna 2014

od 8.00 hod. do 16.00 hod.

GARÁŽ KOTELNY

(sídlo MĚSTSKÉ POLICIE)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. 318 403 166, mob. 733 656 855, 318 403 161, 605 789 992
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POLICIE / Z MĚSTA

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
V obci Hudčice policisté zkontrolovali dne 15. ledna
v noci 41letého řidiče. V dechu motoristy se nacházel
zbytkový alkohol 0,1 promile.
Dne 18. ledna v noci byla zastavena v Březnici 25letá
motoristka. Hlídka u ní naměřila 0,2 promile alkoholu.
Navíc žena nepředložila osvědčení o registraci vozidla.
Další nezodpovědný řidič (30 let) jel dne 22. ledna ulicí
Dolní Valy v Březnici. Zde jej kontrolovali v odpoledních
hodinách strážci zákona. Přístroj u něj vykázal hodnotu 0,2 promile.
V Rožmitálské ulici v Březnici zastavila hlídka dne
3. února navečer 29letého šoféra. Provedený test na drogy byl u něj pozitivní na pervitin.
Dne 18. ledna v nočních hodinách se potácel u kulturního domu v Březnici 20letý mladík a narážel do osob zde
stojících. Protože byl ve značně podnapilém stavu, policisté jej převezli na protialkoholní záchytnou stanici
k vystřízlivění. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 2,33 promile alkoholu.
Skleněnou výplň prodejny drogerie na náměstí v Březnici rozbil neznámý vandal z 18. na 19. ledna. Způsobená
škoda byla stanovena na sedm tisíc korun.
Sedmnáct tisíc korun dluží na výživném muž z Březnicka. Dne 20. ledna to byla na služebně oznámit jeho bývalá družka. Na svou dceru dotyčný neplatí od srpna
loňského roku.
Škodu ve výši 21 tisíc korun způsobil zatím neznámý
zloděj, který z areálu družstva ve Hvož anech odcizil
z podzemní nádrže 600 litrů motorové nafty. Událost se
stala z 22. na 23. ledna.
Dopravní nehoda se stala dne 27. ledna po jedné hodině
odpolední v obci Bor u Březnice. Řidič osobního vozidla
při projíždění zatáčky přejel do protisměru, kde narazil
do radlice traktoru. Poté byl automobil odmrštěn
na oplocení domu. Vzniklá škoda byla odhadnuta na
45 tisíc korun.
Dne 5. února ráno se odehrála dopravní kolize v Březnici. Třicetiletý řidič octavie při vjíždění na hlavní silnici
nedal přednost v jízdě felicii. Při střetu aut byla způsobena škoda ve výši 32 tisíc korun.
Lehké zranění utrpěla při nehodě dne 14. února dopoledne 63letá cyklistka. V obci Březnice dostala při odbočování na zledovatělém povrchu vozovky smyk a spadla
na vozovku. V příbramské nemocnici byla žena následně
ošetřena.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

BŘEZNICKÉ NOVINY

5

FINANČNÍ ÚŘAD
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště
v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, že
v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné
podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 i na níže uvedených místech,
kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.

Kulturní dům v Březnici
Čtvrtek 6. 3. 2014

v době od 9.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 16.30 hod.

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
Úterý 4. 3. 2014

v době od 9.00 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 16.30 hod.

Společenské centrum Jince
Pondělí 3. 3. 2014

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Hvožany
Čtvrtek 27. 2. 2014 v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou
Středa 5. 3. 2014

v době od 12.00 do 16.00 hod.

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci
platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace
k vyplňování tiskopisů.
Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb
daňových povinností v hotovosti.
Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických
osob některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince Územního
pracoviště v Příbrami: 318 473 473.

PROVOZ INFORMAČNÍ LINKY:
v období od 3. 3. 2014 do 1. 4. 2014
Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek
Pátek

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 14.00 hod.
8.00 – 13.30 hod.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob bude budova
Územního pracoviště v Příbrami otevřena
v prodloužených úředních hodinách:

Významné životní výročí oslaví

období

24. 3. 2014 - 28. 3. 2014

8.00 – 18.00 hod.

Sobota

29. 3. 2014

8.00 – 12.00 hod.

85 let Marie Luxíková, Březnice 341
75 let Jiří Ježek, Březnice 129

Pondělí
Úterý

31. 3. 2014 – 1. 4. 2014

8.00 – 18.00 hod.

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

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami
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DOPLŇKOVÉ PROJEKTY
V 1. MŠ

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNICE

Dnešní svět je plný počítačů, elektroniky, průmyslu a hlavně
spěchu. Snažme se také o to, aby se děti společně s námi dokázaly zastavit nad malými i velkými zázraky přírody, byly vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a prostředí. Proto se v naší
MŠ každoročně setkáváme s ekologickým výukovým programem ve spolupráci s Ekocentrem ve Voticích. Jednotlivé okruhy témat nesou názvy Máme rádi přírodu, Planeta Země,
Hrátky se zvířátky. Děti čekají spousty pestrých aktivit, kde
se učí prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, být citlivé
ve vztahu k přírodě. V březnu se těšíme na program s názvem
Výlet do vesmíru.
Dalším důležitým projektem je Zdravá abeceda. Probíhá
ve spolupráci se ZŠ v Březnici, aktivně se ho účastní učitelky
a zaměstnanci stravování. Zdravý životní styl a zdravá výživa je
hlavní náplní projektu. Nedílnou součástí je pohybový a rozumový vývoj dětí.
Díky zřizovateli, Městu Březnice, který byl úspěšný ve vyhlášeném programu Přírodní školní zahrada a získal dotaci na
její revitalizaci, budeme v letošním roce také upravovat školní
zahradu. Celková proměna s využitím nových herních prvků
pro pohyb a získávání poznatků o přírodě bude jistě velkým
přínosem.
A co nás ještě čeká? „Den otevřených dveří“ dne 20. 3.
2014, „Zápis dětí do 1. MŠ“ dne 28. 3. 2014. Těšíme se na nové
kamarády, které srdečně uvítáme v naší školce.
Dále plánujeme výlet do přírodního parku Zeměráj v Kovářově, kde děti čeká spousta zážitků v reálně ztvárněném prostředí vesnice z období raného středověku.
Oslovil nás i projekt „Sněhuláci pro Afriku“. Jeho smyslem je podpořit dostupnost vzdělávání dětí v Africe. Po celé republice se sbírají starší jízdní kola, která následně slouží africkým dětem jako jediný dostupný dopravní prostředek na cestu
do školy. Transport bicyklů přes moře je ovšem také poměrně nákladný. Proto vznikl právě tento projekt. Startovné pro každý
soutěžní tým a jeho sněhuláka je 50 korun. Získané finanční
prostředky umožní uhradit přepravu jízdních kol do Afriky.

Zveme vás na „Karneval s Inkou Rybářovou“
do kulturního domu 4. 3. 2014 (úterý)
od 9.30 hodin.
Přijte se pobavit a zatančit si s vašimi dětmi.
kapacita MŠ – 73 dětí

1. třída – 24 – 28 dětí (5 – 7 let) se zaměřením na rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí a vytváření předpokladů
pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.
2. třída – snížená kapacita – 17 dětí, téměř rodinné prostředí
pro nejmenší děti od 2 do 4 let.
– postupná adaptace, vytváření hygienických a společenských
návyků, zvládání drobných úkolů, spolupráce v kolektivu, učení formou hry…
cíl: spokojené a hravé dítě, které se těší na kamarády a paní
učitelku.
3. třída – 24 – 28 dětí (3 – 5 let) – rozvíjení samostatnosti,
schopnosti komunikovat a spolupracovat s ostatními…
Možnost umístění sourozenců a kamarádů do jedné třídy (lepší
adaptace), rozvoj sociálního cítění, spolupráce mladších a starších dětí, vzájemná pomoc.
Respektování individuality dítěte – většina předškolních dětí
nespí, pouze chvíli odpočívají a potom se věnují zájmovým činnostem.
Nadstandardní aktivity: keramický kroužek – práce s hlínou,
výuka anglického jazyka pro přihlášené děti, výlety, plavání,
kino, divadla…
Přij te nás navštívit!!!
Třídy vybaveny moderním dětským nábytkem, nová sociální
zařízení, hrací koutky, estetické prostředí.

„Den otevřených dveří“ – 18. 3. 2014 (úterý)
od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

Za kolektiv 1. MŠ Březnice
Ivana Čížková

Pozvánka na putovní výstavu leporela s názvem

Za kolektiv 2. MŠ
Miroslava Macháčková

POJĎME STVOŘIT

BAREVNĚJŠÍ SVĚT
Na začátku roku 2013 nás zaujala výzva mezinárodní společenskokulturní neziskové organizace
Komunita pro lidský rozvoj k zapojení do projektu Společně dokážeme cokoliv… aneb poj me
stvořit barevnější svět. Týkal se
dětí, předškoláků a školáků na
1. stupni ZŠ. Cílem projektu bylo
věnovat pozornost prevenci násilí
ve svém okolí, rozšířit prosociální
cítění a jednání dětí, rozvíjet jejich
emoční inteligenci a dovednost propojit síly k podpoře společného projektu. Děti měly výtvarně ztvárnit svět, ve kterém by rády žily, s využitím přístupu „vše je možné, realitu si tvoříme sami“.
Ke společnému dílu, které tvoří přes 3 tisíce obrázků přispěly děti z naší mateřské školy 12 výtvarnými pracemi.
Sestavené oboustranné leporelo, respektive jeho jedna polovina (dlouhá přibližně 125 metrů a obsahující cca 1550
obrázků), je od 3. do 14. 3. 2014 k vidění v březnické knihovně. A proč pouze polovina? Při zachování díla vcelku by
trvalo tři roky než by leporelo „proputovalo“ všemi místy v republice, která o jeho vystavení projevila zájem.
Věříme, že návštěva výstavy výtvarných prací dětí z celé republiky může být pro každého zajímavým zážitkem.
J. Zelenková, ředitelka 1. MŠ Březnice
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Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. mateřské školy Březnice a do 2. mateřské školy Březnice
na školní rok 2014/2015 se koná v pátek 28. 3. 2014 v budovách MŠ.
Doba konání zápisu:

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin

Potřebné doklady k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče.
Máte-li zájem podívat se do mateřských škol ještě před dnem zápisu, můžete využít dny otevřených dveří
vždy od 9.00 hod.

1. mateřská škola Březnice 20. 3. 2014
2. mateřská škola Březnice 18. 3. 2014
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
Ředitelka 1. MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková

Ředitelka 2. MŠ Březnice Miroslava Macháčková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Nově vybavená učebna cizích jazyků
Od září 2013 mají žáci naší školy možnost využívat k rozvíjení svých jazykových dovedností zcela novou učebnu cizích jazyků. Původní třída prošla kosmetickou změnou v podobě nového nábytku, speciálně vyrobeného právě pro tuto třídu. Lavice jsou složeny do tvaru písmene „U“, v jejich spodní části jsou
protažena veškerá sí ová a elektrická připojení. Moderní stoly
dále mají přihrádku, ve které má každý z žáků uložen notebook s nainstalovanými výukovými programy a připojením
k internetu. Sluchátka jsou zavěšena z vnitřní strany lavice,
a proto lze učebnu kombinovat k práci v rámci procvičování
gramatických jevů, poslechu a výslovnosti s pomocí notebooků
nebo jen jako učebnu. Novinkou v této třídě je od února 2014
interaktivní tabule SmartBoard. V dnešní pokrokové době již
máme k dispozici tzv. itools. Jedná se o elektronickou podobu
učebnice a dalších učebních materiálů, které korespondují
s tím, co mají k dispozici pro výuku i naši žáci. Vyučování je
více názorné, veškerá cvičení lze snadno společně provádět přímo na interaktivní tabuli a žáci souběžně pracují ve svých pracovních sešitech nebo v učebnici. Největší výhodou je přímý poslech a výuková tematická videa ke zlepšení komunikačních
schopností a naplňování jejich jazykových standardů. Další
chloubou této učebny je anglická knihovna s možností výpůjčky
knížek. Ty jsou rozděleny v úrovni starter - 3 podle množství
znalosti slovní zásoby a gramatiky. Žáci měli možnost výběr
knížek do této knihovničky ovlivnit, sami je podle titulů a popisů jednotlivých knih vybrali. Aby zjistili svou úroveň, udělali
si jednoduchý čtecí test s porozuměním, podle kterého zjistili,
jaký typ knih je pro ně vhodný. Nyní si mohou knihu zapůjčit
nejen pro čtení ve škole, ale i na doma.
Za kabinet anglického jazyka
Jana Doulová

Požární prevence pro děti
Ve středu 12. 2. jsme ve škole již tradičně přivítali studenty
SOŠ a SOU Dubno oboru požární technika pod vedením paní
učitelky Gažové s jejich programem požární prevence pro základní školy. Konkrétně jej absolvují žáci 8. ročníku v rámci
učiva chemie, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství.
Prostřednictvím názorného a velmi poučného programu se
žáci seznámili se základy požární ochrany. Dále si děti zopakovaly a také prakticky vyzkoušely základy první pomoci a rov-

něž důležité kroky pomoci při dopravní nehodě. Studenti měli
jako obvykle celý program pečlivě připravený a často zapojovali
naše osmáky prostřednictvím otázek a praktických úkolů. Pro
nejaktivnější měli připravené hezké ceny.
Problematika ochrany člověka za mimořádných situací
je důležitou součástí školního vzdělávacího programu. Vzhledem
k tomu, že je částečně probírána ve více předmětech, je vhodné,
aby tento ucelený program byl i nadále součástí vzdělávání.
Lucie Karasová
(pokračování na str. 8)

8

BŘEZNICKÉ NOVINY

3/2014

ZŠ

(dokončení ze str. 7)

Taneční soutěž „ROZBAL TO“

Lyžařský výcvik 7. tříd - „LYŽÁK“

Pohyb spojený s hudbou. Tak je to napsáno v učebních
osnovách pro pátý ročník a třída 5. B se toho hrdě chopila. Po důkladné přípravě provázené velikou pílí, snahou, ochotou a dřinou se 14. 2. 2014 uskutečnila taneční soutěž „ROZBAL TO“. 11 tanečních párů tančilo
waltz, polku, valčík a mazurku. Soutěž se velice povedla
a všechny přítomné pobavila. Taneční umění hodnotila
velmi zábavná porota (Martin Zárybnický, Petra Šoffrová, Erika Feitová), nechyběli diváci, kterými byly třídy
prvního stupně. Celkem se vyhlašovala tři místa. Třetí
místo obhájili soutěžící Adam Hanzl a Viktorie Bartáková, na druhém místě skončil Daniel Hanzal se svou partnerkou Štěpánkou Pospíšilovou a prvenství obhájili
partneři Michal Kadlec a Žaneta Králová. Všem se tato
soutěž moc líbila a myslím si, že se mi podařilo třídu
sjednotit v jeden pevný celek.

V sobotu 18. 1. 2014 se sešli žáci ze 7.A a 7.B, kteří se
chtěli zúčastnit lyžařského zájezdu, ve 13.30 hod. před
školou. Cíl cesty - hotel Engadin v Železné Rudě. Brzy
se nám podařilo naložit lyže a všechny věci, takže jsme
ve 14 hod. odjížděli od školy. Všichni jsme se na lyžák
těšili včetně těch, kteří ještě nikdy nelyžovali. Sněhu
bylo letos málo, a tak nás překvapilo, že přímo na naší
sjezdovce před hotelem bylo dostatek technického sněhu
a vlek byl v provozu. Hodně nás zajímalo ubytování.
Rozmístění do pokojů bylo rychlé, a než jsme se stačili
s hotelem seznámit, byla večeře. Druhý den dopoledne
nás čekalo rozřazování do tří družstev. Každé družstvo
měl na starost instruktor, který se nám po celý týden
věnoval a postupně nás učil nové věci v technice lyžování. Žáci v 1. družstvu si zdokonalili svůj styl, ale překvapující bylo, že i ti, kteří prvně stáli na lyžích (byla
jich dobrá polovina), po týdenním výcviku sjeli celou
sjezdovku. Každý den jsme se těšili na večer, protože byl
pro nás přichystán zábavný program. V týdnu jsme šli
dvakrát do Železné Rudy, kde jsme navštívili Muzeum
Šumavy a prohlédli si město. Na lyžáku se nám moc líbilo. Děkujeme všem instruktorům, zdravotníkovi i Denise, která nám připravovala večerní program. Už se
těšíme na příští lyžařský kurz v 9. třídě.

Erika Feitová

J. Mikolášová a M. Stulíková 7.A

Exkurze do SOU Blatná

Kroužek přívrženců míčových her
Ráda bych vám představila skupinku dětí, které se již
druhým rokem každou středu v půl čtvrté scházejí ve
školní tělocvičně. Jsou to žáci naší základní školy, kteří
se přihlásili do kroužku míčových her. Přesto, že velká
část je tvořena hlavně žáky šestých a pak devátých tříd,
mohu upřímně prohlásit, že ti starší přijímají své mladší
spolužáky s absolutní pohodou a nadšením a ochotně
jim pomáhají při herních aktivitách, se kterými prozatím neměli možnost se v takové míře setkat (např. při
volejbale), a kamarádsky je povzbuzují při hře. Koncepce kroužku je zaměřena na měsíční bloky, kdy se věnujeme různým typům míčových her, volejbalem a košíkovou
počínaje, fotbalem a florbalem konče. Hrajeme ve smíšených skupinách, dokonce i dívky s nadšením zkouší fotbalové nahrávky nebo přihrávky při florbalu. Určitě
mohu napsat za všechny, že nás to baví a že čas strávený v tělocvičně vždy rychle uteče. Těšíme se na další
setkání.
Za „míčovky“ Jana Doulová

Ve středu 12. února jsme navštívili SOU Blatná v rámci projektu Rozvoje technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Nejdříve jsme prošli celý areál se zástupcem
ředitele Ing. Miroslavem Čapkem, který nám vše poutavě vysvětlil. Viděli jsme, jak probíhá výuka v jednotlivých studijních oborech. Poté jsme zůstali v jedné z hal,
kde na nás čekali učitelé a žáci SOU. Zde jsme si vyzkoušeli své dovednosti, např. výrobu jmenovek z pozinkovaného plechu, pájení tištěných spojů a připevnění věšáků na ze .
Nakonec jsme byli pozváni na výborný a chutný oběd.
Za celý 9. ročník bychom chtěli poděkovat za příjemně
a zajímavě strávený den.
Za žáky 9. B A. Červenková, K. Rašková

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 11. 2. 2014 proběhlo na Obchodní akademii v Příbrami okresní kolo konverzační soutěže v německém
jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně 9. ročníku
Adéla Šedivá a Lucie Vlasová.
Adéla Šedivá získala 1. místo a postupuje do krajského kola.
Vítězce okresního kola, Adéle Šedivé, gratulujeme
a Lucii Vlasové děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.
Petra Ottová
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MATURITNÍ PLES 4. AA a 4. BV
Přípravy na náš maturitní ples byly velice stresující už od
začátku. Ples se konal 24. 1. 2014 v Březnici. Hned ráno v osm
hodin jsme se všichni sešli před kulturním domem. Nejvíc práce jsme měli s tombolou a také samozřejmě s výzdobou sálu.
Pracovali jsme až do oběda. Pak jsme přivítali našeho prvního
váženého hosta, pana Miroslava Peterku, který nám dělal choreografii předtančení a moderoval celý ples. Ještě jednou jsme
si vyzkoušeli předtančení a hurá do šaten se obléci. V půl sedmé už netrpělivě stáli u pokladny hosté. V osm hodin byl ples
slavnostně zahájen a konečně zazněla naše píseň. Nastoupili jsme
na parket a rodiče nestačili koukat. Jedny šaty byly hezčí než druhé, samozřejmě i kluci byli krásně oblečeni. Po krátkém předtančení jsme se seřadili podle abecedy a čekali na slavnostní šerpování. Po něm následoval přípitek a proslov našich třídních učitelů
a ředitelky Ing. Marie Fiřtíkové, tanec s učiteli a rodiči. Dále volná zábava a půlnoční překvapení, na které jsme se samozřejmě
všichni těšili. Zúčastnil se ho i náš třídní učitel Ing. Ladislav Pivoňka, za to jsme mu velmi vděční. Po „půlnočku“ konečně následovala námi očekávaná „after párty“. Večer bych ohodnotila
jako velmi vydařený i přes některé spory, které vznikly během
příprav, ale bez nichž se asi žádná studentská akce neobejde.
Na závěr bychom chtěli poděkovat především našim třídním
učitelům paní Ing. Jarmile Jedličkové, Ing. Ladislavu Pivoňkovi a paní ředitelce Ing. Marii Fiřtíkové. Velký dík patří též
všem našim sponzorům, bez kterých by se náš ples nemohl
uskutečnit - zejména panu Františku Větrovskému, dále ZD
Bělčice, ZD Krásná Hora n. Vlt. a. s., ZD Pňovice, Agrospol Bubovice, Babypoint s. r. o., Pivovar Herold, Sublima Březnice,
TEDOX s. r. o. Březnice, Prodej uhlí Pavel Haník, Metamax
spol. s r. o., BOVA Březnice spol. s r. o., Železářství Březnice,
Benzina s. r. o. Březnice, Čalounictví a truhlářství Ovsík, Český
rybářský svaz Březnice a dalším.
Zdeňka Ochotná, 4. AA

Modernizace domova mládeže Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy, Březnice, Rožmitálská 340
Během vánočních prázdnin se podařilo v domově mládeže
Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici dokončit rekonstrukci jedné její části. Postupně se vyměnila okna,
zrekonstruovaly se sprchy, toalety, kuchyňka určená k ohřívání
a přípravě jednoduchých jídel a aktuálně také pokoje. V deseti
z nich se po dlouhých letech vyměnila podlahová krytina, vestavěné skříně, nakoupil se nový, účelný, moderní nábytek,
který zajistí žákům a studentům pohodlné a příjemné bydlení.
Třešničkou na dortu jsou nové televizory a rozšíření základny
posilovacích a fitness strojů v naší posilovně.
Prostory budeme využívat během prázdnin a víkendů k ubytování turistů a sportovních oddílů. Pochlubit se můžeme
i nově zařízenou školní jídelnou.
Bc. Lenka Peteláková
vedoucí vychovatelka domova mládeže

NOČNÍ KRÁLOVSTVÍ

/ Bojová hra pro děti ve věku 9 – 13 let

ve spolupráci s MC Pampeliška

25. 4. – 27. 4. 2014
hájovna Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem
tel. +420 605 266 701 / info@rosenthalci.cz / www.rosenthalci.cz/nocnikralovstvi
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

BŘEZEN 2014

Mimořádné akce

Pravidelné programy

4. 3. od 9:30 Nos a péče o něj
Další z cyklu přednášek ambasadorky Zuzky Kocíkové na téma
rýma u dětí.
6. 3. od 16:00 Rodina jinak
Kdo velí v rodině Eskymáků, máma nebo táta? Kolik manželů
můžete mít mezi Tibe any a kolik manželek doporučuje
Mohamed? Jak fungovala rodina našich předků? Život za hranicemi našich kulturních vzorců bývá často velice zajímavý. Přednáška s Mgr. Pavlínou Liebnerovou.
15. 3. od 9:00 do 15:00 Kurz automatické kresby
Celodenní seminář automatické kresby, přihlášky přijímáme
telefonicky či osobně v herně MC, uzávěrka přihlášek je 12. 3.
2014. Cena kurzu je 500,- Kč. Více info viz samostatný plakát.
17. 3. – 30. 4. Vítání jara
Prodejní výstava výrobků maminek a babiček z MC Pampeliška,
viz plakát.
20. 3. od 16:00 Vernisáž výstavy „Vítání jara“
Slavnostní zahájení výstavy MC, čeká vás divadelní představení dětí ze ZŠ Březnice a bohaté občerstvení.
27. 3. od 16:00 Trestní a přestupkové řízení
Zveme všechny zájemce na další z cyklu interaktivních besed
s JUDr. Berchtoldem, jejichž cílem je poskytnout základní
právní přehled a informace, které mohou (nejen) rodiny s dětmi
uplatnit v běžném životě. Program probíhá v rámci projektu
MPSV. Vstup zdarma.
Připravujeme: Velikonoční dílny, jarní burza (od 22. 4. 2014)

Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA otevřena každý čtvrtek
od 15.00 do 17.00 hod. vyjma mimořádných akcí
pondělí
od 10.00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let od 3. 3. 2014
úterý
od 10.00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se
Zuzkou Kocíkovou
od 9.15 ležím, lezu, sedím
od 10.00 chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 7.45 ANGLIČTINA pro pokročilé s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17.00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Libuší Fořtovou,
noví zájemci vítáni!
středa
od 17.00 ANGLIČTINA pro začátečníky s Mgr. Jitkou Bartákovou, noví zájemci vítáni!
pátek
od 16.45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Fritzie Černou

Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován
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JARNÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE MC PAMPELIŠKA BŘEZNICE
Mateřské centrum připravilo pro děti i dospělé hned několik akcí pro zpříjemnění jara.
Dne 15. 3. 2014 proběhne v herně MC celodenní seminář „Kurz automatické kresby“, který povede paní Hedvika Loučková. Je určen všem, kteří se chtějí naučit „zdolávat stres“ netradiční metodou a zároveň umět vytvářet
harmonizující a posilující obrázky.
Od 17. 3. do 30. 4. 2014 se koná v prostorách Městské knihovny Březnice výstava „Vítání jara“, kde si můžete
zakoupit výrobky dětí, maminek, babiček a dalších příznivců MC. Takto můžete podpořit běžný provoz mateřského
centra a další mimořádné akce pro děti a rodiče. Věříme, že vám naše výrobky udělají radost.
Poslední dubnový víkend 25. 4. – 27. 4. bude ve znamení bojových her. Hájovna Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem
bude dějištěm hry pro děti ve věku 9 - 13 let s názvem „Noční království“. Akci pořádá sdružení Rosenthal ve
spolupráci s MC Pampeliška Březnice. Srdečně zveme všechny děti ke strávení dobrodružného víkendu bez počítačů
a televize.

HISTORIE PIVOVARU HEROLD
(1. díl)
Březnický pivovar patří bezesporu k nejstarším pivovarům na území České republiky, i když přesné datum
jeho založení není možné spolehlivě určit. Oficiálně používaný rok 1506 odkazuje na nejstarší písemnou zmínku
o pivovaru, která jej určuje jako majetek pánů Malovcových z Chejnova.
Historikové předpokládají, že se zde pivo vařilo už ve
druhé polovině 15. století, kdy v Březnici žili a nepochybně i pracovali sladovníci a pivovarníci. Na počátku
15. století se také mluví o březnických tavernách,
v nichž se točilo i pivo místní produkce. V té době se
však pivo ještě nevařilo v samostatných pivovarech,
nýbrž podomácku v téměř každém panském sídle.
Změna nastává na přelomu 15. a 16. století, kde šlechta začíná na svých statcích podnikat a mimo jiné i zakládat pivovary. V Březnici v té době husitský hejtman
Petr Zmrzlík ze Svojšína přestavuje původně gotickou
tvrz na hrad a doplňuje ji hospodářským zázemím. Součástí hospodářského dvora je také panský pivovar. Ten
je následně písemně zmiňován v souvislosti s roky 1570
a 1575, kdy Ferdinand z Lokšan „udělil Březnickým všelijaká práva co privilegia… a daroval jim mocí téhož listu na všechny časy pivovar, jenž měl v městě Březnici
s právem várečným.”

Pomozte nám prosím s výstavou
o historii pivovaru v Březnici
– vzpomínkami i předměty
Spolek plánuje uspořádat výstavu
o historii březnického pivovaru.
Za tímto účelem sháníme osobní vzpomínky
místních občanů na pivovar a život v něm.
Stejně tak předměty, které bychom si mohli vypůjčit
a zahrnout do výstavy – staré fotografie, lahve,
články, cokoliv, co má spojitost s historií pivovaru.
Děkujeme!
za Spolek Herold
Tereza Šoltésová

Přijměte srdečné pozvání na

KURZ
AUTOMATICKÉ KRESBY
pro začátečníky
MOTTO:
„Vytvořme vztah sami k sobě, odložme, co není pro mne.“

15. března

2014 od 9 do 15 hodin

v herně MC Pampeliška
cena kurzu: 500,- Kč na osobu
Jednodenní setkání, při kterém se seznámíte
s automatickou kresbou a jejími možnostmi,
za pomoci kresby se naučíte postupně zbavovat stresu,
léčit emoční zranění, vytvářet originální energetické
obrázky. Barevné pastelky se stanou Vaším
každodenním průvodcem.
Na kurz je možné navázat dalšími tématy dle dohody
zúčastněných (např. sebepřijetí – sebeláska,
numerologie a automatická kresba, hojnost ženy,
splněná přání, rodové kořeny, zdravý životní styl ...)
S sebou:

Pastelky (např. silné pastelky Triocolor
Koh-i-noor, Stabilo - 12 nebo 24 ks),
papíry A3, lepidlo, ořezávátko,
podložku na malování
Kurzem Vás ráda provede
Hedvika Loučková,
hedusenka24@seznam.cz,
tel. 777 565 507 (prosím volejte po 17 hod)
Přihlásit se můžete v herně MC Pampeliška
nebo na tel. 775 620 780,
platbu provete na účet MC: 524634389/0800,
nebo v hotovosti v herně MC.
Uzávěrka přihlášek a plateb: 12. 3. 2014
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Březen 2014
9. 3. 1924

20. 3. 1904

21. 3. 1674

24. 3. 1924

27. 3. 1974

před 90 lety byl uspořádán koncert pražského pěveckého sboru „Smetana“ v sále Sokolovny za dirigování sbormistra Rudolfa Černého. Na programu byli zastoupeni Smetana, Dvořák, Křížkovský,
Föerster, Tovačovský, Bednář. Nemohlo být š astnějšího zahájení Smetanových oslav v Březnici.
Prostorné místnosti Sokolovny přivítaly tolik vděčného obecenstva jako nikdy před tím. Jen málo
menších měst se mohlo pochlubit takovým počinem. Zásluhu o zájezd pražského souboru měl pan
Král správce místní mlékárny, který vše finančně zajistil.
před 110 lety byl první krásný jarní den a Národní jednota pošumavská pořádala přednášku
JUDr. Schustera „O řemeslech jindy a nyní“. O pět dnů později 25. 3. 1904 byla pořádána další
přednáška se světelnými obrazy měst: Petrohrad, Moskva, Cařihrad.
před 340 lety primas postoupil obecní špitál jezuitům, čímž město pozbylo vlivu na jeho obsazování,
a to způsobilo později mnoho rozepří. V Březnici stál špitál od počátku 16. století na hořejším předměstí za bubovickou branou, na místě pozdějšího stavení čp. 118 - dnes zbořeného. Roku 1520 byl
špitál pod dohledem měš ana - řezníka Havla Kulíška. S ním uzavřel poustevník Petr úmluvu: za
X kop míšenských, které odkázal špitálu, měl nakoupit krav a ovcí „a což užitku přinese ten dobytek, aby obraceno bylo na chudé“. Ve smlouvě opatrně poznamenal, jestli by Pán Bůh uložil
na měš ana Havla bu nemoc, nebo chudobu, aby pak požádal pánů konšelů, kteří toho času budou
odkaz spravovati, mají jemu bez odporu a beze všech nesnází těch X kop míšenských vrátiti. Zdá se,
že svým odkazem si poustevník zajiš oval na stáří místo ve špitále, protože deset kop míšenských
byl v té době značný peníz. O dva roky později (1522) Havel Kulíšek z dobrého rozmyslu odkázal
špitálu louku, ležící za Škrábkovým mlýnem. Z té mělo být na chudé dáváno ročně XX grošů míšenských a VIII peněz malých jako úrok pánu. Louku měla držet do své vůle Kateřina Kubojc. Dalším
dobrodincem špitálu byla nebožka Jarošová, která k němu odkázala louku, řečenou na vířících.
Roku 1558 Dorota Roudnická ve svém kšaftu poručila ke špitálu III kopy míšenské.
před 90 lety zemřel sekční šéf (přednosta) Dr. technik Vladimír Šrámek - Březnický rodák, absolvoval stavební inženýrství na české technice v Praze, v roce 1901 vstoupil do služeb státních drah
a záhy byl povolán do ministerstva železnic, v němž se od roku 1903 účastnil staveb alpských drah
jako stavbyvedoucí. Žil s rodinou ve Vídni, ale své děti vychoval česky a za dusných válečných poměrů se vždy zachoval bez přetvářky, což mu vyneslo i udání a oplétání s úřady. Od roku 1921 vedl
ústřední stavební správu československého ministerstva železnic a organizoval stavby např. Vsetín Bilnice - Brumov nebo Zvoleň - Krupina. Zemřel po těžké operaci v sanatoriu Podolském.
před 40 lety sehráli členové divadelního kroužku při ZDŠ v Březnici hru ze života školní mládeže
„Červená záplata“ v sále hotelu Vlčava.

Čerpáno z Věstníků městské spořitelny, Bozeňska a Březnických kulturních přehledů 1966 - 1975

Alena Heverová

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ připadá letos na 4. březen
Přirozený běh někdejšího hospodářského roku vymezil
masopustu úkol sympatický všem jedlíkům: řádně se
nasytit a užít si dostatku před obdobím, které do spíží
nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani z chovu a které
potrvá více než měsíc až do jarního probouzení přírody,
do Velikonoc.
Samotný název masopustního období může dnes mást.
Doba masopustu je totiž tradiční oslavou hojnosti před
střídmějším - postním - časem předjaří, kdy se jídelníček
zúžil.
Podobné je to s mezinárodním pojmem karneval; maškarní veselí a hodování předchází době, kdy lidé na několik týdnů „dali masu sbohem“ neboli vale. (Carne je
v italštině či španělštině výraz označující maso, slůvko
vale se překládá jako sbohem.)
K veselé tradici masopustních maškar patří smích,
snad i výsměch - masky mohou parodovat souseda, starostu, poslance, událost, historii či televizní seriál. Mladé paní tancují s medvědem, aby do rodiny přibylo miminko. V minulosti se během celého masopustního období, tedy od 7. ledna do pohyblivého termínu masopustního úterý, na vsích konávalo nejvíc svateb. Lidé věřili, že
sňatky uzavřené v této době budou š astné a dlouho vy-

drží. Bylo to také z praktických důvodů, v komorách
byla hojnost zásob a masa ze zabíjaček na pořádnou
hostinu a na výslužky pro celou obec. Svatba v masopustní době na bohatém statku často trvala i několik
dní.
Masopustní slavení se líbí i v současné době, i když
zásoby jídla na příští týdny si už dávno nikdo nedělá.
Tím hlavním je dnes zábava. Kde je dobré jídlo a pití,
tam bývá veselo. A tak mnohde drží masopust jak má
být nebo znovu rádi křísí tradici vepřových hodů, nejrůznějších vesnických bálů a nevázaného veselí.
Například Sbor dobrovolných hasičů v Bohutíně zhruba osm desítek let pořádá masopustní úterý s večerní
merendou. Za léta nashromáždili tolik karnevalových
masek, že je i půjčují. Navíc se už před lety stali součástí víkendových masopustních veselic ve skanzenu v Kouřimi a v Hornickém muzeu v Příbrami.
Postřekov na Domažlicku, obec s chodskou tradicí,
proslul svými současnými masopustními oslavami, které
trvají od soboty do úterý. Jezdí se sem bavit a dívat lidé
zdaleka. V sobotu se Postřekovští veselí na Maškarním
bálu, v neděli se koná Kytičková zábava, v pondělí drží
(pokračování na str. 13)
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MASOPUSTNÍ ÚTERÝ připadá letos na 4. březen
(dokončení ze str. 12)

v Postřekově Babský bál a v úterý vrcholí masopust
průvodem maškar.
Kdysi se závěr masopustního období běžně slavil už od
čtvrtka před poslední masopustní nedělí - letos připadá
na 27. únor. Říkalo se mu tučný, protože se zabíjela prasátka, peklo se vepřové a podávalo s knedlíkem, se zelím
a pivem. Hospodyně zadělávaly na koblihy, šišky a boží
milosti, kterých pak na sádle smažily plné mísy pro pohoštění rodiny, sousedů i koledníků.
Hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Pro děti
se odpoledne pořádala dětská muzika - v bohatém statku se sešly děti, přinesly s sebou buchty, koláče a koblihy. Hospodyně jim navařila bílou kávu. Obvykle přitom
hrávala muzika, která odtud odcházela do hospody. Zde
se konal takzvaný mužovský bál, kam nesměli svobodní
mládenci a dívky, ale jen ženatí muži a vdané ženy

a často se tancovalo do pondělního rána. Vyvrcholením
masopustu bylo úterý, spojené s průvody maškar, které
za doprovodu hudebníků chodívaly dům od domu. Každá
maska měla svůj význam.
Hospodář s hospodyní nabízeli příchozím klobásy, kořalku, pivo, koblihy, koláče a cukrovinky, do velkého
talíře přispívali na muziku. Někdy si maškary vybraly
výslužku samy (pečeni z trouby, uzené z komína apod.)
Po obchůzce se průvod odebral do hospody.
Taneční zábava končila o půlnoci, kdy musely všechny
nástroje utichnout a za všeobecného žalu se pochovala
basa (Masopust, Bakchus).
Následující den se vydali na ranní mši a pro popelec křížek z popela na čelo, který jim připomněl marnost
tohoto světa a zároveň měl pomoci od bolesti hlavy.
Alena Heverová

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME

Klatovy, Silvestr: 29. 12. 2014 – 3. 1. 2015, cena 3.300,- Kč

Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 2. dubna
2014 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hod. za účasti
paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.
Schůze výboru je 5. března 2014 v domečku od 15.00 hod.

Pobyt organizace zdravotně postižených Březové Hory Příbram:
Slovensko – Podhajská, termín 14. 4. – 19. 4. 2014, koupání v římských lázních, cena polopenze, ubytování a doprava
4.600,- Kč. Záloha 3.000,- Kč s přihláškou.
Řecko – Leptokária: 15. 6. – 29. 6. 2014, ubytování
v apartmánech Asterios a Anastázie, 300 m od pláže, kuchyňka, vl. soc. zařízení, lednička, televize, letecká doprava, delegát, transfer na letiště a zpět, cena bez stravy a zdravotního
pojištění je 13.990,- Kč.
Možno se hlásit u členek výboru nebo na Centrech v Příbrami.

P Ř I P R AV U J E M E
29. 3. 2014 (sobota) - jedeme do Komorního divadla v Plzni
na operetu RŮŽE Z ARGENTINY. Hudba Jára Beneš.
Představení nabízí divákům plnou náruč melodií i humoru.
Odjezd od Kova v 16.50 hod., z autobusového nádraží v Březnici v 17.00 hodin. Cena 150,- Kč včetně lístku.
Jdeme do kina
19. března 2014 (středa) – NEDOTKNUTELNÍ – velice
zajímavý a poutavý francouzský film. Komedie s dramatickou
zápletkou pobaví, dojme a potěší.
Začátek představení je ve 13.30 hodin. Vstupné 30,- Kč,
občerstvení.
Přihlášky osobně u pí. Feitové v lékárně v Březnici
nebo na tel. číslech: 318 682 050, 721 603 455.

V pondělí 10. února 2014 zemřela naše dlouholetá úsekářka paní Marie Nováková ve věku 83 let.
Čest její památce!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Členové naší MO STP v Březnici mohou i nadále využívat akcí,
které bude pořádat SPCCH v Příbrami, včetně rekondičních
a ozdravných pobytů. Musí si však ještě zaplatit členský příspěvek
15,- Kč na rok u SPCCH Příbram, (pí Kasíková) a ponechat si žlutou legitimaci SPCCH. Možno tak využít obou nabídek rekondic.
Rekondiční a ozdravné pobyty pro letošní rok:
Sezimovo Ústí – hotel MAS: 11. 5. - 18. 5. 2014, ubytování, doprava, polopenze, možnost dokoupení obědů celkem za
450,- Kč, bazén, masáže. Cena 5.799,- Kč.
Soběšice – hotel pod Hořicí: 2. 8. – 11. 8. 2014, ubytování s vl. soc. zařízením, doprava, plná penze, rehabilitační procedury, bazén. Celková cena 5.300,- Kč.
Jilemnice – hotel SUMÓ: 3. 10. – 13. 10. 2014, celková
cena s plnou penzí 5.850,- Kč.
Bojnice – termální lázně: 17. 8. – 24. 8. 2014, celková cena
s polopenzí 5.460,- Kč.
Pobyty pořádané OV SPCCH v Příbrami:
Zdíkov – hotel Bohemia: 6. 7. – 13. 7. 2014, cena 4.000,- Kč
Doksy – hotel Kamýk: 2. 8. – 9. 8. 2014, cena 3.900,- Kč
Chlum u Třeboně: 6. 9. – 13. 9. 2014, cena 3.900,- Kč

INFORMACE k průkazům mimořádných výhod
(ZTP)
Lidem, kterým bude v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
končit platnost průkazu ZTP nebo tzv. dočasného průkazu OZP,
se bude při prodloužení platnosti průkazu posuzovat zdravotní
stav již podle nových posudkových kritérií. Lékařská posudková
služba ČSSZ prosí o spolupráci a pochopení zdravotně postižených občanů, kterým budou průkazy postupně vyměňovány.
Držitelé starých průkazů sami nemusejí vyvíjet žádné aktivity
do doby, než budou osloveni příslušným pracovištěm Krajské
pobočky Úřadu práce ČR, který je bude informovat o zahájení
řízení z moci úřední a v případě potřeby je vyzve k součinnosti
s okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).
Půjde zejména o sdělení jména a adresy ošetřujícího lékaře,
pokud v podkladech KPÚP není k dispozici, nebo včasné návštěvy ošetřujícího lékaře za účelem vyšetření a vyplnění lékařského
nálezu pro posouzení zdravotního stavu. Stejný postup bude platit i v případě, že člověk pobírá příspěvek na mobilitu.
Od 1. 1. 2014 už tedy průkaz OZP nebudou příjemci příspěvku
na péči nebo mobilitu dostávat automaticky, ale na základě
podání samostatné žádosti o průkaz. Klienti se nemusí bát
komplikací, bude se jednat o administrativní krok.
Akce Komunitního centra v Příbrami v březnu
2014:
Trénink paměti – přednáška – Mezinárodní týden mozku
a význam Tréninku paměti 13. března 2014 od 10.00 hod.
v klubovně Komunitního centra.
Taneční odpoledne dne 27. 3. 2014 od 14.00 hodin v hale
Komunitního centra.
Videoprodukce 6. 3. – Americké parky, 20. 3. – Podkarpatská
Ukrajina, v klubovně Komunitního centra vždy od 13.00 hod.
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM

Knihovna blíže čtenářům
a všem návštěvníkům

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

Měsíc březen byl vždy spojován s knihou. Také naše knihovna
se pravidelně připojuje k akcím, které se pořádají v rámci Března měsíce čtenářů. Připravili jsme si pro vás malou anketu,
prostřednictvím které chceme zjistit, proč lidé knihovnu nevyužívají a jak zlepšit služby, které knihovna a infocentrum nabízí. Cílem této aktivity je posílit společenský význam a prestiž
četby. Rádi bychom občanům nabídli služby moderní knihovny
a ocenili ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. A to jsou
právě naši čtenáři! Vyplněnou anketu přineste v průběhu měsíce března do Městské knihovny a Infocentra. Vyhodnocení ankety společně s vyhlášením deseti nejlepších čtenářů proběhne
v dubnu, datum upřesníme v příštích Březnických novinách.

Oddělení pro dospělé čtenáře
Svaz
knihovníků
a informačních pracovníků
vyhlásil
pátý ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. V centru zájmu
je čtenář a čtení,
tedy ne kniha (předmět) ani knihovna
(instituce), ale každý čtenář (knihy,
časopisu, e-zdrojů);
aktivní uživatel knihovny i ten, který
v knihovně nikdy
nebyl a „zatím“ ani
být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou
a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme
o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!
■
■

■
■

po celý měsíc březen registrace nových čtenářů
na celý rok zdarma
3. 3. – 14. 3. 2014 – putovní výstava leporela
„SPOLEČNĚ DOKÁŽEME COKOLIV . . . aneb
POJĎME STVOŘIT BAREVNĚJŠÍ SVĚT“
– 1. mateřská škola Březnice
17. 3. – 30. 4. 2014 – prodejní výstava MC „Vítání
jara“
Tematická výstavka knih – Bohumil Hrabal

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

Historie a původ českých příjmení – beseda –
6. ročníky
Velikonoce a my – beseda pro 4. ročníky
Lovci perel – soutěž – pokračování

Kateřina Štěrbová a Petra Bartoníčková

ANKETA
Březen – měsíc čtenářů
❍ Muž

❍ Žena

Jste:
❍ Pracující
❍ Student
❍ V domácnosti ❍ Mateř. dovolená

Jak často navštěvujete prostory knihovny?
❍
❍
❍
❍

Denně
Jednou týdně
Jednou měsíčně
Jednou za půl roku

Město Březnice - odbor kultury pořádá
v neděli 20. dubna 2014 na nádvoří bývalé
jezuitské koleje „setkání“ s velikonočními

a jarními zvyky a tradicemi:
• koncert Plzeňského malého lidového souboru
„Pomlázka se čepejří“
• malé tržiště s řemeslnými výrobky
• ukázka typických zvykoslovných předmětů
• občerstvení zajištěno
Program odpoledne upřesníme v dubnovém čísle
Březnických novin.

❍ Jednou za 14 dní
❍ Jednou za čtvrt roku
❍ Méně často

Knihovnu a její služby využíváte pro:
❍ Volný čas
❍ Své zaměstnání

❍ Studium, vzdělávání
❍ Jiné

Jste spokojen(a) se službami knihovny:
❍ Velmi spokojen(a)
❍ Nespokojen(a)

❍ Spíše spokojen(a)
❍ Nevím

Jste spokojen(a) s nabídkou knižního fondu
knihovny?
❍ Velmi spokojen(a)
❍ Nespokojen(a)

❍ Spíše spokojen(a)
❍ Nevím

Jste spokojen(a) s prostory knihovny?
❍ Velmi spokojen(a)
❍ Nespokojen(a)

Velikonoční setkání v koleji

❍ Důchodce
❍ Nezaměstnaný

❍ Spíše spokojen(a)
❍ Nevím

Který žánr si nejčastěji v knihovně půjčujete?
❍
❍
❍
❍
❍

Sci-fi
Povídky
Historickou literaturu
Cestopisy
Jiné

❍
❍
❍
❍

Krimi
Válečnou literaturu
Milostnou literaturu
Biografii

Které knihy bych chtěl(a) najít v knihovně?
..........................................................
..........................................................
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1. mateřská škola Březnice
a Městská knihovna Březnice
Vás zvou na putovní výstavu leporela

„SPOLEČNĚ DOKÁŽEME
COKOLIV…
aneb POJĎME STVOŘIT
BAREVNĚJŠÍ SVĚT“
Cílem celorepublikového projektu
bylo oslovit co nejvíce dětí
s možností výtvarně se vyjádřit k životu
kolem nás a podpořit přívětivější, radostnou
a nenásilnou stránku okolního světa.

3. března – 14. března 2014
v prostorách Městské knihovny a Infocentra
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
BŘEZEN 2014
1. 3. 1939 – před 75-ti lety se narodil Ivan Kraus, český
spisovatel, herec, loutkoherec, textař a scenárista, bratr herce
Jana Krause. Od roku 1968 do roku 1990 žil v exilu. Napsal
velké množství knih např. Muž na vlastní stopě, Muž na vlastní křižovatce, Kůň nežere okurkový salát a také mnoho her
a scénářů.

■

3. 3. 1994 – před 20-ti lety zemřel v Mnichově básník a písničkář Karel Kryl (nar. 12. 4. 1944). Psal vlastní texty i hudbu. V roce 1969 požádal v Německu o politický azyl a zůstal
zde dalších 20 let. Zemřel zcela nečekaně na srdeční příhodu.
Asi nejznámější je jeho song Bratříčku, zavírej vrátka.
■

■ 3. 3. 2009 – před 5-ti lety zemřel Jan Vladislav, básník,
překladatel a esejista, vlastním jménem Ladislav Bambásek
(nar. 15. 1. 1923 v Hlohovci na Slovensku). Překládal ze sedmi
jazyků - angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, rumunštiny, ruštiny a ukrajinštiny a s výpomocí odborníků také z čínštiny a japonštiny. První knihou v originále, kterou přečetl celou,
bylo Goethovo Utrpení mladého Werthera. Pak pokračoval
s překlady Petrarcových sonetů, to vše ve věku 17 let. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka (1991), francouzského Řádu umění
a literatury (1993), Ceny PEN Clubu za celoživotní dílo (1998)
a Státní ceny za překlad (2001) a ceny Ministra zahraničí Gratias agit (2008).
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Městská knihovna a Infocentrum Březnice
připravuje na měsíce květen – červen

výstavu s názvem

„Věci z půdy“

.

Máte-li doma nebo najdete-li při jarním úklidu
na svých půdách, ve sklepích a garážích

drobné předměty ze starých časů
– staré žehličky, hmoždíře, váhy, dečky, stolky,
brýle, dobové oblečení, kabelky, obrazy
i obrázky, přehozy, pohledy, staré noviny a knihy,
kočárky, panenky a jiné hračky, porcelán,
modlitební knížky, věšáky, dřeváky,
obálky se známkou, gramofonové desky
– zkrátka věci z dob minulých,
prosíme o jejich zapůjčení.

■ 4. 3. 1949 – před 65-ti lety byl na sjezdu spisovatelů založen
Svaz československých spisovatelů

7. 3. 1799 – před 215-ti lety se ve Strakonicích narodil
František Ladislav Čelakovský, český básník národního
obrození, kritik a překladatel. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Po té studoval filozofii v Praze,
lyceum v Českých Budějovicích, odkud byl vyloučen. Přešel
do Lince a do Prahy. Studium však nedokončil. Od roku 1833
byl redaktorem Pražských novin. Psal poezii (Růže stolistá,
Smíšené básně), ohlasovou poezii (Ohlas písní ruských, Ohlas
písní českých), lidovou slovesnost (Slovanské národní písně,
Mudrosloví národa slovanského v příslovích), vědeckou literaturu, učebnice. Překládal z němčiny, angličtiny a latiny. Zemřel
5. srpna 1852 v Praze.
■

■ 25. 3. 1929 – před 85-ti lety zemřel básník a spisovatel Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý. Po maturitě se
stal učitelem. Napsal mnoho básnických sbírek – Ruce, Stavitelé chrámu, Větry od pólů a další.

27. 3. 1849 – před 165-ti lety se narodil František Adolf
Šubert, spisovatel, dramatik, prozaik a divadelní historik.
Studoval gymnázium v Praze a poté nastoupil na Filozofickou
fakultu. Pracoval v několika časopisech (Pokrok, Čech, Politik,
Brousek…). Po otevření Národního divadla byl jeho prvním ředitelem (1883 – 1900). V letech 1907 – 1908 byl prvním ředitelem Divadla na Vinohradech. Zemřel 8. 9. 1915 v Praze a je
pochován na Olšanských hřbitovech.

■

■ 28. 3. 1914 – před 100 lety se v Brně narodil Bohumil Hrabal český prozaik, jeden z nejvýznamnějších, nejosobitějších
a nejpřekládanějších spisovatelů druhé poloviny 20. století. Byl
stálým hostem a důležitým členem hospody U Zlatého Tygra
a jeho tzv. Hrabalovy Sorbonny (Bohumil Hrabal, Ivo Tretera)
a čestným prezidentem hospodské přístolní společnosti zvané
Zlatá Praha. Za svá díla byl několikrát oceněn. Z jeho bohaté
tvorby jmenujme např. Tři novely, Kouzelná flétna, Proluky,
Svatby v domě, Příliš hlučná samota, Slavnosti sněžek, Obsluhoval jsem anglického krále, Něžný barbar, Kopretina. Zemřel
3. 2. 1997 v Praze.
Připravila Kateřina Štěrbová

Jestliže se Vám podaří nějaké předměty objevit
a budete ochotni je knihovně na výstavu zapůjčit,
přineste je prosím během měsíců

března a dubna
do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16 (1. patro nad Českou spořitelnou).
Máme v úmyslu zavzpomínat na časy již minulé.

Kniha na mém nočním stolku
Vánoční dárky jsou již dávno rozbaleny a knihy, které
mezi nimi byly, se na nočním stolku již dávno zabydlely.
Kniha Michaela Třeštíka nazvaná Chceš-li rozesmát
pánaboha začíná událostmi první světové války. Je maximálně autentická, autor v ní popisuje vzpomínky na
život svých rodičů: hudebníka Vladimíra a profesorky
francouzštiny Libuše. Je to příběh jejich rodin, přátel,
známých, souputníků. Kulisu tvoří dvacáté století, jeho
dějinné události, které výrazně ovlivňují životní osudy
jednotlivých postav. Kořením příběhů je humor i dojetí,
láska i zklamání. Název knihy je částí nejcitovanějšího
aforismu Woodyho Allena „Chceš-li rozesmát pánaboha,
svěř se mu se svými plány“. Kniha je trpká i něžná,
hořká i sladká, hřejivá i bolavá. Je emotivní i chladná.
Michael Třeštík je původním povoláním inženýr architekt, který se živil jako výtvarný kritik, publicista
a prozaik. Od roku 1992 je dramaturgem většiny filmů
své ženy Heleny Třeštíkové.
Krásné chvíle s dobrou knihou
přeje Petra Bartoníčková
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Literární kavárna
Hostem první letošní Literární kavárny, která se uskutečnila
v prostorách Městské knihovny a Infocentra, byla PhDr. Věra
Kubová. „Božena Němcová bez tajností“, tak zněl její název,
který oslovil a přilákal do knihovny na čtyřicet návštěvníků.
Přednáška byla postavena na faktech a pečlivě prostudovaných
pramenech, hojně čerpala ze spisovatelčiny korespondence.
Věra Kubová, která nás překvapila svým vynikajícím přehledem o české literatuře, nám svým nenuceným projevem představila Boženu Němcovou v jiném, novém světle.

Poj te do kina

Balónkový maškarní rej
8. února ovládly parket kulturního domu masky všeho druhu.
Mateřské centrum Pampeliška a o. s. K.G.B. připravilo pro děti
zábavné odpoledne, při kterém se určitě nenudili ani rodiče.

Ty, moudré ráno – a já, večer hloupý
Tak zněl název literárně-hudebního pásma, které jste mohli
v pátek 14. února navštívit v Městské knihovně a Infocentru.
Ze stejnojmenné knihy četla její autorka Lenka Vlková. Jednotlivé části byly proloženy písněmi Jiřího Hejnice a Pavla Kabíčka. Krása mluveného i zpívaného slova jistě potěšila všechny
návštěvníky.

Také v měsíci březnu jsme pro vás připravili řadu zajímavých
filmů. Celý program březnického kina naleznete na poslední
straně Březnických novin. V neděli 16. 3. vás zveme na psychologické drama Tango libre, které je z dílny belgického režiséra Frédérika Fonteynea. Hlavní hrdina Jean-Christophe je
vězeňský dozorce. Žije ve staromládeneckém bytě, je sám
a nemá uznání ani v práci, ani v osobním životě. Jediné, co
v něm samotném ještě vyvolává nějakou emoci, je právě tanec.
Potkává se s Alicí, matkou dospívajícího chlapce, se kterou se
postupně sbližuje. Alice je ale zadaná. Má zvláštní vztah se
dvěma muži, kteří jsou vězni. A Jean-Christophe je jejich strážcem. Snímek Nedotknutelní vám promítneme ve středu
19. 3. Film je založený především na unikátním setkání dvou
postav, osobností i herců před kamerou. Aristokrat Philippe je
po úrazu ochrnutý, pohybovat může jen hlavou. Shání osobního
asistenta, který mu bude pomáhat v každodenních nesnázích.
Urostlý Driss je po těle zdravý, ale obtížně se po návratu z vězení probíjí životem a nelehko hledá cestu zpět k rodině. Přijímací pohovor na místo asistenta navštíví spíše omylem a bez
skutečného zájmu o práci, přesto zaujme, nastoupí a vznikne
osudové pouto. Italský režisér Paolo Sorrentino patří k filmařům, kteří si zaslouží diváckou pozornost. V neděli 30. 3.
vás čeká Velká nádhera – tragikomický příběh o radostech
i strastech, stárnutí a hledání smyslu života. Jep Gambardella,
stárnoucí charismatický král večírků, svůdník a spisovatel si na
oslavě svých pětašedesátých narozenin poprvé ve svém životě
zábav a oslav uvědomuje absurditu a prázdnotu svého bytí. Rekapitulování a nevyhnutelná blízkost konce ho vede k hledání
skutečné krásy lidské existence. Filmová představení začínají
v 18 hodin.
Připravila Petra Bartoníčková

M Ě S T O B Ř E Z N I C E - O D B O R KU LT U RY
Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š KO L A B Ř E Z N I C E
Vás srdečně zvou na

Zveme vás na „Odpoledne s hudbou“
Březnové nedělní odpoledne určitě vybízí k jarní procházce.
Přijměte ale pozvání na odpoledne taneční, které pro vás připravil Odbor kultury společně se ZUŠ Březnice. K poslechu
a tanci hraje v neděli 16. března od 15 hodin instrumentální
soubor učitelů FIVE O CLOCK COFFEE. Ve vinárně kulturního domu si můžete při sklence dobrého vína zatančit a zaposlouchat se do krásných tónů promenádní a taneční hudby.

Literární výlet do Prahy se vydařil
Za doslova jarního počasí jsme se v polovině února vypravili
do našeho hlavního města. Naším cílem byl historický interiér
knihovny Náprstkova muzea a návštěva souborné výstavy Kubových obrazů v Národní galerii v Salmovském paláci. Oběma místy nás provedly odbornice na slovo vzaté – PhDr. Milena Secká a
Mgr. Veronika Hulíková. Touto cestou také děkujeme za výbornou spolupráci STP Březnice. Na závěr ještě připomínám, že
výstava obrazů Ludvíka Kuby potrvá do 6. dubna letošního roku.

KONCERT
účinkuje:

Žákovský orchestr ZUŠ Březnice
řídí: Tomáš Bláha

úterý 11. března 2014 – kulturní dům Březnice
začátek v 17.30 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Cizrna s kuřecím masem
Ingredience: pepř, 2 lžíce másla, 600 g kuřecích prsou, rajčátka
cherry, olej, 1 lžíce hladké mouky, 3 stroužky česneku, rozmarýn,
4 lžíce kečupu, 300 g cizrny
Postup: Cizrnu necháme do druhého dne nabobtnat v 1l vody.
Pak ji propláchneme, zalijeme další vodou a uvaříme doměkka.
Hotovou scedíme. Cibuli nakrájíme a osmahneme v pánvi. Přidáme nakrájený česnek, cizrnu, kečup a promícháme. Osolíme
a opepříme. Pět minut povaříme. Maso nakrájíme na čtyři stejně velké plátky. Naklepeme, osolíme a poprášíme hladkou
moukou. Na pánvi osmažíme dorůžova. Přeložíme na připravené talíře, přidáme hotovou teplou cizrnu, ozdobíme cherry rajčátky, čerstvým rozmarýnem a ihned podáváme.

Cizrna s rajčaty
Ingredience: 400 g cizrny, 1 cibule, 500 g rajčat, 5 stroužků česneku, 200 ml zakysané smetany, koriandr, kurkuma, mletý
pepř, 300 - 400 ml zeleninového vývaru, sůl
Postup: Cizrnu zalijeme studenou vodou a přes noc necháme namočenou. Druhý den uvaříme doměkka. Rajčata spaříme, oloupeme a nakrájíme na kousky. Na troše oleje spěníme cibuli, přidáme scezenou cizrnu a podle chuti kořeníme (každý může dát
co má rád). Zalijeme vývarem, přidáme rajčata a necháme chvíli
dusit. Nakonec vmícháme smetanu smíchanou s prolisovaným
česnekem a podle chuti dosolíme (nebo jinak dochutíme).

Cizrna se špenátem
Ingredience: cizrna, špenát, smetana na vaření, kešu ořechy,
mozarella
Postup: Do pánve nasypeme uvařenou cizrnu a přidáme špenát.
Necháme prohřát, přilijeme smetanu a přivedeme k varu.
Počkáme, až se směs na pánvi trošku zahustí, přidáme kešu
a natrhanou mozarellu. Až se mozarella roztaví, sundáme pánev z ohně a podáváme s pečivem.

Pomazánka z cizrny
Ingredience: 400 g cizrny (z konzervy) + nálev z konzervy schováme, 3 až 4 stroužky česneku, 2 lžíce sezamových semínek,
2 lžíce olivového oleje, 1 čajová lžička citrónové š ávy, sůl
Postup: Na mírném ohni zahřejeme olej a přidáme rozdrcený
česnek. Mírně smažíme 2 až 3 minuty do měkka. Do mixeru
dáme cizrnu s 1 lžící nálevu z konzervy a rozmixujeme do
hladka. Vmícháme česnek, sezamová semínka, citrónovou š ávu, přidáme sůl a vše lžící nebo vařečkou zamícháme do požadované konzistence. Můžeme přidat nálev, pokud je směs velmi hustá. Před podáváním dáme zchladit. Výborné s celozrnným chlebem.

❦

Tip na vylepšení: Další dobrá ingredience je i drcené hořčičné
semínko.

Cizrnové placičky
Ingredience: cizrna, 1 cibule, 1 lžička sušené bazalky a oregana,
olivový olej, 1 stroužek česneku, vajíčko, sůl
Postup: Cizrnu namočíme den předem a pak doměkka uvaříme. Společně se surovinami rozmixujeme. Podle chuti směs dosolíme a necháme v misce asi hodinku odležet. Potom si lehce
vytřeme plech kvalitním olejem. Z vychladlé a odleželé směsi
si tvarujeme placky středně velké, aby se hezky propekly
a dáme do vyhřáté trouby na 190°C, asi po 20 minutách je otočíme a doděláme dalších 20 minut druhou polovinu, jsou výborné a křupavé. Nahradí i jinou přílohu.

Cizrnový guláš
Ingredience: 2 litry zeleninového vývaru, 200 g kečupu, 1 cibule,
200 g cizrny, 3 lžíce rajčatového protlaku, 2 stroužky česneku,
sladká paprika, majoránka, oregano, jíška, sůl
Postup: Na másle necháme zesklovatět cibulku, přidáme koření oregano a sladkou papriku, zalijeme vývarem, nasypeme cizrnu a vaříme do měkka. Přidáme kečup, ochutíme česnekem,
majoránkou a solí. Podle potřeby zahustíme jíškou a ještě chvíli povaříme. Podáváme s bramborovými knedlíky.
Tip na vylepšení: Do guláše můžeme přidat rozmixovaná oloupaná rajčata.

Jak nechat naklíčit cizrnu
Naklíčenou cizrnu si samozřejmě můžeme koupit ve větším
obchodě, ale také si ji můžeme nechat naklíčit doma. Při klíčení si cizrna začne myslet, že je v hlíně a začne vytvářet vitaminy B, C a E. Navíc se složité škroby přemění na přírodní cukry
a jednodušší, lépe stravitelné škroby. Cizrnu je ale potřeba nechat klíčit jen tak dlouho, než začne pouštět kořínky, protože
pak začíná spotřebovávat vitaminy, cukry a jednoduché škroby,
které si vytvořila během klíčení.
Cizrnu namočte na 8 - 10 hodin do vody, aby nabobtnala. Pak ji
nasypte do PET lahve, které proděravíte dno a nechte cizrnu
dva až tři dny klíčit. Během klíčení cizrnu promyjte dvakrát až
třikrát denně čistou vodou. Cizrnu nechte klíčit ve tmě, jen na
posledních pár hodin ji můžete dát na světlo, aby se vytvořil
i chlorofyl. Naklíčenou cizrnu můžete skladovat v lednici až týden. Pokud vám naklíčená cizrna zapáchá nebo začíná plesnivět, raději ji vyho te a příště si dejte více práce s vymytím PET
lahve a promýváním klíčící cizrny. Naklíčenou cizrnu můžete
přidat do salátů, jogurtu nebo si ji dát samotnou jako předkrm.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO III. ❦

Brukev zelná
- dvouletá vytrvalá bylina s tenkým kořenem
- v současné době se pěstují varianty, které se
již ani nepodobají původní divoké rostlině
(kapusta hlávková, růžičková, kadeřávek,
zelí hlávkové)
- na jaře se ze semen vypěstují sazenice, které se přesadí na
trvalé stanoviště a pěstují se do podzimu
- zelí se konzumuje čerstvé nebo kvašené
- hlávky se uskladňují při nízké teplotě po celou zimu
- obsahuje mnoho cenných vitamínů skupiny B, A, C, a K, glykosidy, soli draslíku, hořčíku, vápníku, fosforu
Použití: na trávicí soustavu – pročiš uje trávicí ústrojí po požití zkažených potravin, působí proti parazitům, uvolňuje nadýmání, urychluje hojení žaludečních a dvanáctníkových vředů;
při zvyšování imunity a svěžesti organismu (pro vysoký obsah
vitamínů); při osteoporóze (pro vysoký obsah vápníku)
- při zevním použití na revma, popáleniny, rány, vředy.

Citronová tráva
- víceletá travnatá rostlina s dlouhými
kopinatými listy a dužnatým stonkem
- stonky jsou tvrdé, před použitím se
musí rozdrtit
- obsahuje éterický olej citeral (používá se při výrobě umělých
citronových příchutí, neobsahuje kyselinu citronovou)
- čerstvá vydrží na chladném místě až tři týdny, může se
zamrazit
- sušená se prodává pod názvem sereh
Použití: jako ochucovadlo v pokrmech, nejčastěji v kombinaci se
zázvorem, česnekem, chilli papričkami nebo kokosovým
mlékem; éterický olej se přidává do parfémů a mýdel.
Připravily Kateřina Štěrbová
Marie Kováříková
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Město Březnice – odbor kultury V á s z v e n a
zahajovací koncert cyklu Březnických hudebních večerů

„Folklór vážně i nevážně“

BHV

Ivo Kahánek – klavír
Irvin Venyš – klarinet
Michal Horsák – cimbál

sobota

Program:
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (výběr)
Bohuslav Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír, H 356
Moravské a maarské lidové písně

22. března 2014 od 19 hodin ❧ reprezentační sál města Březnice
E

D
Cestovní agentura
OLIVER tour
Dr. Jurenky 202
262 72 Březnice
Tel./fax 318 682 619
Mob. 723 305 815
e-mail. olivertour@seznam.cz

Městská knihovna a Infocentrum
Náměstí 16
262 72 Březnice
Tel./fax 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

TROPICKÝ RÁJ

8. 5. 2014

Tropický ráj – Berlín – umělý tropický ostrov s plážemi, mořskou lagunou, tahitskou vesnicí,
květinovým parkem s exotickými rostlinami, tobogány a mnoha dalšími zajímavostmi.
Rozloha 66 000 m2. Teplota vzduchu 25°C, vody 28 - 31°C.
ODJEZDY: 02.10 hod. Lety, 02.20 hod. Mirovice, 02.40 hod. Březnice,
03.00 hod. Příbram (II. poliklinika) – příjezd na místo 9.00 – 9.30,
celodenní pobyt v Tropical Islands, odjezd zpět do ČR v cca 18.00 hod.,
předpokládaný návrat do 24.00 hod.

890,- Kč dospělá osoba, 790,- Kč dítě do 12 let (při minimálním počtu 35 osob)
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje: • vstupné – dospělá osoba 27,50 eur, dítě 6 - 14 let a senior nad 65 let 18 eur,
dítě do 6 let zdarma
• placené atrakce (velký tobogán, let balónem,
dětské čluny, sauna, wellnes)
• zdravotní pojištění (každý účastník musí mít
uzavřeno zdravotní pojištění – možno sjednat
u CA OLIVER tour i se stornopoplatkem za cenu
62,- Kč/dospělá osoba, 40,- Kč/dítě do 15 let)

Rezervace v CA OLIVER tour

do 10. 3. 2014.

Doporučení: 2x plavky, pantofle, osuška, lehké oblečení na pláž
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MŇÁGA A ŽĎORP ZAHRAJE
V BŘEZNICI NA KAČERECH
Hudební festival a občanské sdružení Kačeři chystá na
19. duben opravdovou hudební lahůdku. Na další akci přiveze vskutku legendární českou kapelu.
Velikonoční svátky si lidé v Březnici a okolí zpestří koncertem tří hudebních skupin. Hlavním tahákem večera bude koncert známé české kapely Mňága a Ž orp, která se pohybuje
na hudebním poli již několik desítek let a patří k opravdovým
matadorům české scény. „Jsme rádi, že po Vypsané Fixe přivezeme do KD Březnice také Mňágu, která je spojena s hudebním
vývojem nejen našeho, ale i lidí a kamarádů z našeho okolí.
Tento večer však nebude jen o koncertě party z Valašského
Meziříčí,“ přiblížil jeden z organizátorů Jan Štika.
Kromě Mňágy a Ž orp vystoupí také objev letošní sezóny, kapela Doctor Victor, která získala na soutěži v Thajsku druhé místo mezi nejlepšími mladými kapelami z celého světa. Pokud vás
tito „Doctoři“ ještě neléčili, tak určitě přij te na jejich prohlídku.
Třetím vystupujícím do kačeří party bude mladá příbramská
kapela Uninvited, která zaujala organizátory i návštěvníky již na
letním festivale Kačeři. „Již tradičně jsme se rozhodli dát šanci
mladé kapele, která si zaslouží být viděna a slyšena. Uninvited
v létě prokázali, že mají obrovskou kvalitu a nyní se na ně opět
těšíme,“ přiblížil organizátor a fanoušek kapely Filip Matoušek.
Kromě hudebního programu čeká na fanoušky také řada doprovodných akcí. Již tradicí se stala fotostěna, stolní fotbálky,
zajímavé dekorace a prodej kačeřího merchandisingu. Po koncertě kapel zábava nekončí. Pokračovat bude afterparty s již
tradičním DJ Zbírym.
Kačeří kytary rozezní své tóny již v sobotu 19. dubna ve 20 hodin
v KD Březnice. A nezapomeňte, v pondělí je volno s pomlázkou
a vajíčky, takže se můžete řádně připravit! Více informací
naleznete na www.kaceri-festival.cz.
Lístky na koncert budou opět v předprodeji. Bližší informace
najdete na www.kaceri-festival.cz nebo volejte na 776 494 416.

KULTURA
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POZVÁNKA
(k tanci či poslechu)

Město Březnice – odbor kultury
a ZUŠ Březnice
Vás zvou na

na tradiční

ODPOLEDNE
S HUDBOU

REPREZENTAČNÍ PLES
PIVOVARU HEROLD
BŘEZNICE a. s.,
který se koná v
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KD Březnice

dne 7. března 2014 od 20 hod.
V průběhu večera je pro Vás připraveno
vystoupení:
- Blatenské skupiny „PREZIOSO“
(mistři Evropy a mistři ČR)
- hudební skupiny „B.O.S.“ a „Toulavá kapela“
- tradiční hra osudu nebo-li „Kolo štěstěny“
a na čepu bohatý sortiment výrobků točeného
i lahvového piva vyráběného naším pivovarem.
VSTUP NA AKCI POUZE VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU
PŘEDPRODEJ I VLASTNÍ PRODEJ VSTUPENEK A MÍSTENEK
POUZE V PIVOVARU
od 15. 2. 2014 v kanceláři sládka
– informace na tel. 318 682 047 či 602 732 035
Prodej pouze do naplnění kapacity Kulturního domu
v Březnici.

Město Březnice - odbor kultury
vás zve na

lidovou zpěvohru a komedii
Dobříšského divadelního spolku KRUH

V TICHÉM DOMĚ
NA ČERTOVCE
Kulturní dům
v úterý 18. března 2014
od 18 hodin
Vstupné 40,- Kč

k poslechu a tanci hraje

FIVE O'CLOCK COFFEE
instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice

neděle

16. 3.

2014 od 15 do18 hod.

vinárna KD Březnice
vstupné 60,- Kč
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin navazuje na rozhovor s panem Stanislavem
Mottlem v lednovém čísle BN.
Jak probíhalo vyučování ve škole za vašeho dětství?
Jaká byla kázeň žáků v tehdejší škole? Měli učitelé respekt u žáků a jejich rodičů? Co výuka náboženství?
Mohl byste zavzpomínat na svůj první školní rok?
Rád bych zavzpomínal na školy v Březnici, které se zde nalézaly
před postavením „nové“ školy. Obecná škola měla pět tříd a měšanská škola měla I. až III. ročník. Dívky a hoši nebyli spolu
ve smíšených třídách, ale byli rozděleni do dívčích a chlapeckých tříd.
Obecná škola se nacházela na náměstí v budově čp. 2. V této
budově se původně nacházelo církevní gymnázium. V současné
době slouží jako sídlo hudební školy (ZUŠ). V prvním patře byly
třídy pro hochy a ve druhém patře byly třídy pro dívky. Dívky
docházely do I. až III. ročníku měš anské školy do prostor umístěných v zadním traktu radnice. Měš anská škola pro chlapce
byla umístěna v domě u Bierhanzlů čp. 19. Do školy kromě březnických chodili pěšky žáci z Boru, Dobré Vody, Počápel, Martinic,
Hlubyně, Předního a Zadního Poříčí a to za každého počasí.
Školní potřeby jako sešity, učebnice apod. museli rodiče dětem kupovat. Vyučování probíhalo dopoledne od 8 hodin do 12
hodin a po polední přestávce pokračovalo odpoledním vyučováním a to včetně soboty.
Jaká byla moje školní léta?
Letos to bude 85 let, co jsem začal chodit do chlapecké první
třídy obecné školy. Školní rok byl zahajován v kostele svatého
Františka Xaverského a svatého Ignáce z Loyoly za účasti učitelů. Do první třídy mne doprovázel tatínek na rozdíl od ostatních dětí, které doprovázely maminky. Celkem nás bylo v první
třídě 32 žáků, z čehož dva žáci byli mentálně postiženi. Zasedli jsme do starých školních lavic s úžasným kouzlem. Na čelní
stěně ve třídě visel obraz presidenta republiky T. G. Masaryka
a opodál byl pověšen kříž. Školní tabule byla umístěna na stojanu. Na pravé straně třídy byla umístěna kamna sálající příjemným teplem v chladných dnech v zimním období. Pan školník do kamen přikládal, doléval inkoust do kalamářů a doplňoval vodu do zásobníku na mytí rukou, který byl umístěn nad
plechovým umyvadlem. Před tabulí stálo velké barevné počítadlo. Na zadní stěně učebny byly umístěny věšáky na oblečení.
Navíc tam byla položena rákoska. Za celou dobu mé školní docházky do obecné školy nebyla ani jednou použita.
Náš pan učitel se jmenoval Rudolf Pavlů, prvního dne školy
seznámil přítomné s tím, že bude děti učit od 1. až do 5. třídy.
Rovněž vysvětlil rozvrh vyučovacích hodin a požádal rodiče,
aby dbali na řádnou docházku dětí, jejich vzhled a dohlíželi na
přípravu domácích úkolů. Po tomto úvodu se pan učitel rozloučil s rodiči a nám začala první hodina vyučování. V první třídě
jsme měli následující předměty: psaní – psali jsme na břidlicové tabulky a mazali jsme napsaná písmena – slova houbičkou,
čtení – četli jsme z učebnice nazvané „Poupata“, počty – počítali jsme na malých osobních počítadlech, zpěv – zpívali jsme národní písně za houslového doprovodu pana učitele, tělocvik –
cvičili jsme v březnické sokolovně, náboženství vyučoval pan
děkan Suda v dopoledních hodinách ve školní třídě. Vedle těchto předmětů nás pan učitel učil i jiným dovednostem jako např.

zavázat tkaničky u bot. Trénovali jsme vázání kliček na plechovém hrnečku s ouškem. Našeho pana učitele jsme měli všichni
rádi pro jeho milou povahu a velice jsme si ho vážili.
Volný čas jsme trávili neustále v pohybu venku. Celé jaro
jsme hráli kuličky na náměstí. V létě jsme se koupali, chytali
ryby a hráli různé hry s míčem. Na podzim jsme pouštěli draky,
chodili na výlovy rybníků a rozdělávali ohníčky, ve kterých jsme
si pekli brambory. V zimě jsme bruslili, sáňkovali a lyžovali.
Velmi jsme se těšili na všechny církevní a světské svátky
a oslavy. Velké oslavy se konaly pravidelně ke dni založení republiky, tj. 28. října. Průvod účastníků se řadil u vlakového
nádraží. V prvních řadách šli vlajkonoši, italští, francouzští
a ruští legionáři. Za nimi šli žáci s učiteli seřazení podle jednotlivých tříd. V průvodu nechyběly ani církevní prapory. Poté
šli sokolové, orlové a skauti. Dechová hudba hrála do pochodu
a závěr mohutného průvodu tvořili občané města Březnice.
Na chodnících se tísnily davy lidí. Po příchodu na náměstí zazněla národní hymna a poté některý z přítomných učitelů pronesl projev o významu založení první republiky.
V prosinci nastal adventní čas a moje maminka chodila
do kostela na roráty a já chodil s ní. O svatém Mikuláši jsme
netrpělivě čekali na jeho příchod a dárky. V předvánočním čase
jsme v rámci ručních prací vytvářeli z barevných papírů ozdoby
na stromeček. Jako starší chlapec jsem doma vyřezával betlém.
Vánoční prázdniny byly od 24. 12. do 6. ledna. V ten den chodili chudé děti koledovat převlečené za tři krále. Po odchodu
zimy nastal krásný jarní čas a blížily se velikonoční svátky. Pamatuji si na krásnou písničku „Přijde jaro, přijde, bude brzy
máj, usmívá se slunko, usmívá se háj“, kterou nás učil pan učitel Pavlů. Pan děkan Suda nám vysvětlil význam velikonočních
svátků. Ve škole jsme se učili plést pomlázky, kreslit velikonoční obrázky a zdobit kraslice. Velkým svátkem byl den, který
připadl na druhou neděli v měsíci květnu. Byl to svátek matek.
Naše maminky byly pro nás ochránkyněmi a jasnými hvězdičkami našeho života. Ve škole jsme se učili básničky a písničky
jako přáníčka pro naše maminky, které jsme přednášeli při
oslavě konané v místní sokolovně. Začátkem května kvetly
ovocné stromy v zahradách, u polních cest i na Stráži. Tam byly
zahrady neoplocené a pan učitel nás na nich učil rozeznávat
jednotlivé druhy ovocných stromů a při zpáteční cestě do školy
nás seznamoval s jednotlivými rostlinami, které rostly u cest.
Nastal měsíc červen a pomalu se blížil konec školního roku.
Pan učitel nám sdělil, že se rozloučíme s břidlicovými tabulkami
a začneme ve druhé třídě psát do sešitů. Rodiče měli za úkol
nám koupit sešity pro 2. tř. s linkami a pero s násadkou, abychom již mohli psát inkoustem. Začátky psaní inkoustem byly
krušné, ach, ach – samé kaňky – dokonce se mi o nich zdálo.
Na závěr školního roku byla děkovná mše v kostele. Ve škole
nám pan učitel rozdal vysvědčení a oznámil nám, že všichni žáci
postupují do druhé třídy, a to včetně obou mentálně postižených
chlapců. Loučili jsme se s první třídou zpěvem za doprovodu
houslí a panu učiteli jsme poděkovali za jeho obětavou práci.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran

KREATIVNÍ ODPOLEDNE NA STADIONU V BŘEZNICI
SK Březnice 1918 o.s. uspořádal v hráčském klubu na stadionu v letošním roce již 2x odpoledne ve znamení vyrábění z papírových tyčinek (papírový pedig).
Zájemce učila šikovná paní Iveta Faitová. S vervou jsme se pustili (pletařky i pletaři) nejprve do vyrábění papírových ruliček,
ze kterých se pak pletou věnečky, košíčky, ošatky a další výrobky.
Příjemně jsme prožili odpoledne a domů si odnášeli výrobky - někdo dokončené, někdo rozpracované. Další vyrábění je naplánováno na sobotu 15. března 2014 od 15.00 hod. Přij te strávit příjemné odpoledne a naučit se novou techniku (papírový pedig).
Kdo bude mít zájem zapojit se do vyrábění, vezměte s sebou: nůžky, lepidlo na papír – nejlépe vysouvací, špejle, starý telefonní
seznam (případně letáky Penny, Albert, Kaufland), umělé kolíčky na prádlo. Na viděnou v příjemném prostředí stadionu Březnice.
Dagmar Fiřtová
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RUMUNSKO JAK HO NEZNÁTE
- představí Ing. BOHUMÍR KRAMPERA

8. 3. 2014 (první promítací večer)

Letos ve 204 městech Čech a Slovenska
a také V BŘEZNICI... Program:
F I L M Y: EXPEDICE, SKÁLY, DIVOČINA, JESKYNĚ,
DOBRODRUŽSTVÍ, ODVAHA
B E S E D Y: RUMUNSKO, LAOS, KAMBODŽA, THAJSKO
V Ý S T A V A : „POD SLUPKOU TMA“
O C H U T N Á V K A : rumunská vína z vinařství Murfatlar
První promítací večer:

8. 3. od 19.00 hod. – kulturní dům – vinárna
Pygmejové, děti džungle – putování fotografa Ivana Bulíka
za nejmenšími lidmi planety v Kongu
Down the line – průstupy nádhernými kaňony v Kanadě
Tatry bez limitov – historicky první B.A.S.E. jump
z Lomnického štítu
Cave unicycling – ježdění na jednokolce v jeskyních
beseda RUMUNSKO, JAK HO NEZNÁTE
– viz samostatný plakát
Druhý promítací večer:
15. 3. od 19.00 hod. – kulturní dům – vinárna
Honnold 3.0 – extrémní lezení, sólo výstupy
Alexe Honnolda bez jištění
The Empty Quarter – expedice přes vyprahlou pouš
Autana – lezecká výprava do zapomenutého kraje
v Amazonii s psychotropním rituálem
Ti z Labského údolí – představí jedinečnou pískovcovou
oblast Labského údolí
beseda LAOS, KAMBODŽA, THAJSKO
– viz samostatný plakát

Jezdí do Rumunska již od roku 1972 a procestoval skoro
všechny jeho kouty. Uslyšíte vyprávění o historii, kultuře,
životě i o nesčetných dobrodružstvích, které zažil v překrásné divoké přírodě, když prošel pěšky převážnou část rozlehlých hor.
Jeho vztah k této zemi nezůstal bez povšimnutí a pan
Krampera obdržel v roce 2009 od rumunského prezidenta
státní rumunské vyznamenání s titulem rytíř.
Seznámí Vás též se světově proslulým vinařstvím Murfatlar
ze stejnojmenné oblasti s téměř dvoutisíciletou tradicí
a jeho víny pravidelně oceňovanými na prestižních mezinárodních soutěžích. Vína budete mít možnost ochutnat.

LAOS, KAMBODŽA, THAJSKO
15. 3. 2014 (druhý promítací večer)

Vstupné: 40,- Kč • Občerstvení zajištěno • Srdečně zveme
Kulturní Gang Březnice, o.s.

Tradiční partner festivalu:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MARTINICE
8. ledna 2014 pořádali členové SDH Martinice výroční členskou
schůzi. Zúčastnili se hosté z Březnice, Počápel, Boru, Drahenic,
zástupci 8. okrsku a za MěÚ Březnice pan Jan Kovář. Na schůzi byla zhodnocena činnost a hospodaření sboru v roce 2013
a sestaven plán činnosti na rok 2014.
V roce 2013 jsme se zúčastnili soutěží v požárním sportu
o pohár starosty Drahenic a o pohár starosty Koupě.
Z kulturních a společenských akcí jsme pořádali:
30. dubna - stavění máje a pálení čarodějnic
1. června - dětský den, kterého se zúčastnilo 22 dětí a i přes
nepřízeň počasí se vydařil a dětem se moc líbil
15. června - jubilejní desátý ročník turnaje v nohejbale o „Pohár Martinic“, zúčastnilo se 12 mužstev a mnoho diváků
19. října - posvícenské posezení v hasičárně
7. prosince - jsme ošetřili výstroj a výzbroj a zazimovali techniku
Během roku jsme uspořádali dvě brigády na úklid obce a ošetření veřejné zeleně.
Na schůzi bylo odsouhlaseno, že i v roce 2014 se budeme aktivně zúčastňovat soutěží v požárním sportu pořádaných 8. okrskem a okolními obcemi, pořádat kulturní a společenské akce
v obci a udržovat pořádek a starat se o veřejnou zeleň.
SDH Martinice

legendární místní dobrodruh a cestovatel PAVEL „BUKY“
BUKOVJAN se s námi podělí o zážitky z cesty, kterou se
svými přáteli podnikl na přelomu roku 2013 a 2014

Výstava fotografií ze Střední Ameriky
- Guatemaly, Hondurasu a Kostariky
Popisuje příběh dvou oblíbených druhů tropického ovoce banánů a ananasů. Jen málokterý český spotřebitel ví, co
se skutečně skrývá „pod slupkou“ - znečištěné životní prostředí, komunity bez přístupu k nezávadné vodě, porušování lidských práv, mzdy, za které se nedá žít důstojný život…,
ale i pozitivní příklady místních farmářů. U fotografie je vždy
krátký text vysvětlující její obsah nebo popisující některý
z aspektů banánové či ananasové produkce.
Můžete navštívit po oba dva promítací večery
E X P E D I Č N Í K A M E R Y.

Výstava zapůjčena organizací NaZemi - tato nevládní nezisková
organizace prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol
i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich
dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.
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SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2013
Výbor pro mládež, tělovýchovu a sport ve spolupráci s radou města Březnice
vyhlašuje anketu „Sportovec města Březnice roku 2013“
Smyslem ankety „Sportovec města Březnice“
je ocenění nejlepších sportovců či osobností za
uplynulý kalendářní rok nebo za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu a podpořit tím další rozvoj sportu v našem městě.
PROPOZICE ANKETY
- Anketa je rozdělena dle sportů a v každém sportu
do dvou věkových kategorií (dospělí a mládež)
- Anketa je dále rozdělena do dvou částí – odborná
a laická
- V odborné části si jednotlivé sportovní spolky sami vyhlásí nejlepšího sportovce v obou věkových kategoriích
- V laické části dostane prostor veřejnost. V každém
sportu budou opět vyhlášeni vítězové v obou věkových
kategoriích
- Seznam nominovaných sportovců bude zveřejněn
v únorových a březnových BN
- Anketní lístky budou otištěny v BN. Vyplněné je bude
možno odevzdat v knihovně - infocentru, v podatelně

MěÚ a členům vedení sportovních spolků. Hlasy lze
zaslat i mailem na j.nepivoda@tiscali.cz . Každý občan
Březnice může hlasovat v libovolných kategoriích
a sportech dle vlastního uvážení. Může tedy dát hlas
více sportovcům v různých sportovních a věkových
kategoriích.
- Anketa je vypsána pro tyto sporty – fotbal, tenis, stolní
tenis, volejbal, cyklistika, aiersoft, kynologie, fitnes
a požární sport.
- Uzávěrka hlasování v laické části je posunuta na
10. 3. 2013
- Výbor pro mládež, tělovýchovu a sport zároveň vyhlásí
vítěze v anketě „sportovní osobnost Březnice“ do které
mohou sportovce nominovat jednotlivé sportovní spolky
- Slavnostní vyhlášení výsledků odborné i laické části
ankety proběhne na sportovní taneční zábavě v březnu
2014, výsledky budou poté zveřejněny v BN.
Všem předkladatelům za hlasování předem
velmi děkujeme!

NOMINACE SPORTOVCŮ dle výběru jednotlivých sportovních klubů
Kategorie
– dospělí

Fait Ladislav
Lojín Richard
Ševr Vlastimil
Vaněček Tomáš
Žid Martin
Hybrant Miloš
Šofrová Petra
Cintula Pavel
Matějka František
Pinkava František
Štípek Oldřich
Barták Robert
Jelínek Zdeněk
Kasík Václav
Mlynářová Tereza
Roubík Jaroslav
Kostínek Richard
Kubát Jiří
Ranglová Jeanette
Karas Jiří
Kočárková Alice
Kotěšovský Pavel
Placák Roman
Zemek Martin
Haník Josef
Petrovic Pavel
Sedláčková Helena
Soused Milan
Soused Zbyněk

kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
tenis - Vitality
tenis - Vitality
airsoft
airsoft
airsoft
airsoft
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
kynologie
kynologie
kynologie
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis

Kategorie
– mládež

Hartl Lukáš
Češka Karel
Petráň Matěj
Šilhavý Václav
Mayaleh Jásim
Vintr Jan
Kadlec Michal
Koňas Matěj
Novák Tadeáš
Rezková Tereza
Tůma Dominik
Vaněček Jakub
Hybrant David
Stichenwirth Petr
Trčka Tomáš
Ureš Filip
Veselá Aneta
Barek Ondřej
Kostínek Richard
Soukup Daniel
Haštava Jaroslav
Karas Jiří
Mastný Josef
Petráň Matěj
Staňek Filip
Čížek Marek
Drábek Martin

kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
kopaná
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
hasičský sport
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
tenis - Vitality
airsoft
airsoft
airsoft
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
tenis - TK
stolní tenis
stolní tenis

Po z n . – d a l š í k l u b y n o m i n a c i n e d o d a l y

HLASOVACÍ LÍSTEK • SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE 2013
VĚKOVÁ KATEGORIE – MLÁDEŽ – DOSPĚLÍ
SPORT:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVANÉHO SPORTOVCE:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVATELE :
Datum:

Podpis:
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
O druhém ročníku zimní soutěže
BŘEZNICE 2014 se díky Právu dozvěděla
celá republika
Vážení čtenáři Březnických novin, v sobotu 1. února
proběhl druhý ročník zimní soutěže pro mladé hasiče
BŘEZNICE 2014. Vzhledem k tomu, že jsme na tento
ročník měli více času na přípravu a poučili jsme se
z loňských chyb, měla soutěž rychlejší spád a probíhala
bez nejmenších problémů. Na startu se postavilo šestnáct družstev z osmi sborů, za nejmenší hasiče se účastnila dvě družstva, za mladší žáky pět družstev, za starší
žáky devět družstev a jedno družstvo se účastnilo mimo
soutěž. Celé klání zpestřila návštěva hejtmana středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka, který nejprve předal diplomy vítězům místního kola soutěže „požární
ochrana očima dětí“ a poté přišlo na ocenění vítězů zimní soutěže.

SDH Březnice díky regionálnímu, ale i celostátnímu tisku,
který o soutěži otiskl články a fotografie. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem lidem, kteří při soutěži přiložili
ruku k dílu, a tím pomohli k hladkému průběhu soutěže.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat těm, bez kterých by se zimní soutěž BŘEZNICE 2014 jen těžko organizovala, jsou to:
Město Březnice, Prodej uhlí Pavel Haník, Allianz pojištovna p. Sládek, Bova Březnice spol. s r. o.

Kolektiv mladých hasičů

V nejmenší kategorii vyhrál Rožmitál pod Třemšínem,
v mladších žácích vyhrálo družstvo z Kosovy Hory,
ve starších žácích si cenou trofej odvezly děti z Počepic
a cena za nejrychlejší hadicové kolo putovala do Suchodola. Domácí Březnice se umístnila na pátém místě.
Z pozice vedoucího mládeže SDH Březnice jsem se soutěží
velice spokojen. Tato soutěž pomohla k dobrému jménu

SK Březnice 1918

Nový rok 2014 pro nás začal tak trochu náročně.
Za jeden měsíc jsme museli děti připravit na zimní soutěž a na plnění odznaků odborností. Aby si děti trochu
oddechly od učení uspořádali jsme pro ně dětský maškarní rej, který zorganizovala paní Vaněčková Zuzana.
No a po veselí začne opět trénování, a to na třetí část
hry Plamen, která bude probíhat 29. 3. 2014 ve Smolotelích závodem požární všestrannosti a štafetou dvojic.
Další soutěž která nás čeká je opět u nás doma v Březnici 27. 4. 2014 a to běh na 60 m s překážkami - okresní
přebor jednotlivců.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice.

Vás srdečně zve na

Sportovní taneční zábavu
která se uskuteční

29. března

,

2014 od 20 hodin v Kulturním domě v Březnici.

O Vaši zábavu se bude starat hudební skupina MELODION
• od 21 hod. vystoupení Příbramských mažoretek
• v průběhu zábavy budou vyhlášeny výsledky ankety „Sportovec města Březnice 2013“
vstupné včetně místenky 100 Kč
předprodej vstupenek od 3. 3. 2014 - Tabák u Nuslů Březnice
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TV SERVIS • Rudolf Vaněk
• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7
Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

Skylink – akce – balíček s datovaným
satelitním přijímačem
Rožmitálská 38
262 72 Březnice
tel. 731 489 362

16 hod.
ÚT – ČT 9 –
od.
SO 9 – 11 h

3/2014

INZERCE

Ř Á D KOV Á I N Z E RC E
PRONAJMU byt 1 + kk s balkonem v Březnici.
Cena dohodou. Tel. 607 665 718
 PRONAJMU byt 2 + 1 v Březnici. Tel. 737 964 131
 PRONAJMU byt 1 + 1 v Březnici. Tel. 723 122 126
 PRODÁM byt 3+1 (68,9 m 2 ) v Březnici včetně
vestavěného nábytku na míru, vyměněné podlahy,
po renovaci koupelny a WC, v OV, Rožmitálská ulice 127
v 1. patře, dům po celkové revitalizaci s vlastní kotel

nou. Cena dohodou. Ne RK. Tel. 723 549 350

CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/2 strany 1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!

KNIHAŘSTVÍ
KOČOVÁ - TUREČKOVÁ
Vazba knih, časopisů, tiskopisů
diplomových prací, kronik, pamětních knih
paspartování obrazů, rámování
PO, ST
ÚT, ČT, PÁ

7.00 - 16.30 hod.
7.00 - 16.00 hod.

PŘÍJEM INZERCE:

REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.

Tel. 318 683 218
E-mail: i n f o b r e z n i c e @ v o l n y. c z

PŘÍBRAM I. nám TGM 154 • mob. 606 439 586
e-mail: kniharstvi-pb@webpark.cz

w w w. k n i h a r s t v i - p r i b r a m . c z

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
PRODEJ SLEPIČEK

Prostor ke krátkodobému pronajmutí

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří slepiček 15 – 20 týdnů,
cena 149 – 185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!

vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.

Prodeje se uskuteční: v úterý 11. března 2014
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena 20 – 30 Kč/ks
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

Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

DUBEN 2014

20. března 2014 ve 12 hod.
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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

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

777 336 705

AUTOŠKOLA

• technické prohlídky • dovozy • měření emisí (benzín, nafta, plyn)
• zákonné pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel
• STK traktorů

Karel Lukovics
Mobil:
721 882 063

OSTŘÍHALI JSTE STROMKY,
PROKLESTILI ZAHRADY,
VYSEKALI KŘOVISKA?
Nevíte co s nimi?
PŘIVEZTE JE K NÁM!
Že nevíte kam?
BŘEZNICE, NA SPOŘILOVĚ 292
(u vlakového nádraží vedle sběrných surovin)
Volný přístup celý den, celoročně každý den
D ě k u j e m e . Bližší informace na tel. 722 274 032.

ZAHÁJEN

PRODEJ KRMIVA

Krmné směsi pro nosnice
granulované i sypké
Zrnina a krmivo pro drobné ptactvo
Krmivo pro ryby a želvy
Krmné směsi pro králíky, morčata atd.
Obojky, vodítka, flexi samo navíjecí
vodítka atd.
Stelivo, podestýlky, hobliny, písek.....

ŽELEZÁŘSTVÍ – NÁMĚSTÍ 10
tel. 734 103 055

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
2. 3. neděle v 18.00 hodin

BÍDNÍCI
Romantické drama, muzikál, USA, 2012,
české titulky
Boj, sen, naděje, láska – Bídníci jsou největší
muzikálový fenomén současnosti.
Režie: Tom Hooper. Hrají: Hugh Jackman,
Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda
Seyfried, Helena Bonham Carter, Eddie
Redmayne, Sacha Baron Cohen a další.
Vstupné 49 Kč

Q

157 minut

Q

Přístupno od 12 let

5. 3. středa v 18.00 hodin

PRÁSKAČ
Thriller, USA, Spojené arabské emiráty,
2013, české znění
Syn hlavního hrdiny je obviněn a uvězněn za
pašování drog, ačkoliv nic takového neudělal.
Zoufalý otec se vydává na cestu pomsty, na
jejímž konci by mělo být jeho osvobození.
Režie: Ric Roman Waugh. Hrají: Dwayne
Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper,
Benjamin Bratt, Jon Bernthal a další.
Vstupné 48 Kč

Q

107 minut

Q

Přístupno od 12 let

9. 3. neděle v 18.00 hodin

ATTILA MARCEL
Absurdní komedie, Francie, 2013, české titulky
Třicátník Paul žije se svými dvěma tetami,
které ho vychovávají od dvou let. Jeho život
sestává z nudné rutiny a odehrává se mezi
klavírním křídlem v obývacím pokoji a hodinami tance. Jednoho dne potká výstřední
Madame Proustovou, která zná recept na
bylinkový čaj, který dokáže s pomocí hudby
vyvolat ty nejzapadlejší vzpomínky. Spolu
s ní Paul objeví svou minulost a najde klíč
k tomu, jak konečně žít svůj život...
Režie: Sylvain Chomet. Hrají: Guillaume
Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont, Hélčne Vincent, Cyril Couton, Jean-Claude
Dreyfus a další.
Vstupné 48 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno od 12 let

12. 3. středa v 18.00 hodin

VEJŠKA
Komedie, ČR, 2014, české znění
Petr se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených.
Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se
Petr bezhlavě zamiluje. Michal studuje VŠE,
ale místo přednášek a seminářů ho zajímají
jen spolužačky a rychlá auta. Oba kluky
spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v
podchodech zažívají divoká dobrodružství.
Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Vorel
ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Marie Kružíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan
Kraus, Ivana Chýlková, David Vávra, Petr
Čtvrtníček a další.

Tango není jen tanec. Tango je emoce, která
vás pohltí. Jean-Christophe je rozpačitý
a osamělý vězeňský dozorce, člověk bez historie i bez vyhlídek do budoucnosti. Jeho jedinou
radostí je účast na tanečním kurzu argentinského tanga. Jednoho dne pozná nováčka
kurzu – Alice a setkají se i mimo hodiny tanga. Jean je nepozorovaně vtažen do jejího složitého života a nakonec pod vlivem nového
citu porušuje všechny zásady a nepsaná pravidla, kterými se doposud v životě řídil.
Režie: Frédéric Fonteyne. Hrají: François
Damiens, Sergi López, Anne Paulicevich,
David Murgia a další.

30. 3. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 48 Kč

Vstupné 49 Kč

Q

98 minut

Q

Přístupno od 12 let

Přístupno od 12 let

16. 3. neděle v 18.00 hodin

Q

Přístupno od 15 let

5. 3. 2014 středa v 9.00 hodin –

NEDOTKNUTELNÍ
Dramatická komedie, Francie, 2011, české znění
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za
svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě
propustili z vězení. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu,
serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky
a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným,
neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“,
přesně takovým se stane jejich přátelství…
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le
Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet a další
Vstupné 30 Kč

Q

108 minut

Q

19. 3. středa v 18.00 hodin

NEDOTKNUTELNÍ
Dramatická komedie, Francie, 2011, české znění
Vstupné 44 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno

23. 3. neděle v 18.00 hodin

NEVĚDOMÍ
Akční sci-fi, USA, 2013, české znění
Planeta Země v roce 2073. Drtivý útok mimozemské civilizace se před lety podařilo
odrazit, ale přestala být místem k životu.
Lidé se z ní odstěhovali a na jejím povrchu
zůstalo jen pár techniků, kteří z ní mají odčerpat zbývající přírodní bohatství. Jedním
z nich je i Jack, kterého vlastní zvědavost
přivede k šokujícímu poznání.
Režie: Joseph Kosinski. Hrají: Tom Cruise,
Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Nikolaj
Coster-Waldau a další.
Vstupné 49 Kč

Q

124 minut

Q

Přístupno od 12 let

26. 3. středa v 18.00 hodin

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

Q

89 minut

Q

Nezbedné pohádky
P ř i p r a v u j e m e : Collete (2. 4.),
Donšajni (16. 4.), Diana (30. 4.)

NOVINKA
Každé nedělní promítání je zajištěno
občerstvení, k dobrému filmu si
můžete koupit dobrou kávu, sklenku
dobrého vína či jiného nápoje.
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.

Přístupno

Vstupné 42 Kč

Q

141 minut

– odpolední představení pro širokou
veřejnost

Drama, Francie, Belgie, 2012, české titulky

85 minut

Q

Dětské dopolední představení:

TANGO LIBRE

Q

Dramatická komedie, Itálie, Francie, 2013,
české titulky
Hlavní hrdina je uznávaný novinář, kritik
a autor úspěšného románu. Po příchodu do
Říma propadl společenskému životu a během let se proměnil do krále hýřivých večírků, uznávané osobnosti mezi povrchními
celebritami a smetánkou.
Režie: Paolo Sorrentino. Hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso a další.

19. 3. středa ve 13.30 hodin

Animovaný film pro celou rodinu, Belgie,
2012, české znění
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si
užívají života u korálového útesu. Jednoho
dne je však uloví pytlácká lo a oni se ocitnou
v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se
ovšem jen tak nevzdávají a jsou rozhodnuty
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu.
Režie: Ben Stassen

Vstupné 54 Kč

VELKÁ NÁDHERA

Přístupno

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 3. Na Stojáka
KD Q 20.00 hodin
7. 3. Pivovarský ples
KD Q 20.00 hod. – hraje B.O.S.
8. 3. Filmový festival Expediční
kamera
KD – vinárna Q 19.00 hodin
11. 3. Koncert ZUŠ
KD Q 17.30 hodin
11. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Místo konání veřejného zasedání
bude upřesněno na úřední desce
Q 16.30 hodin
14. 3. Oldies Q KD Q 21.00 hodin
15. 3. Filmový festival Expediční
kamera
KD – vinárna Q 19.00 hodin
16. 3. Odpoledne s hudbou
KD – vinárna Q 15.00 hodin
18. 3. Divadlo KRUH Dobříš
KD Q 18.00 hodin
21. 3. Ples pro ZŠ Q KD Q 20.00 h.
22. 3. Koncert BHV
Reprezentační sál MěÚ
Q 19.00 hodin
29. 3. Sportovní taneční zábava
KD Q 20.00 hodin
– hraje Melodion
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