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

OSLAVY MASOPUSTU
Masopust, fašank nebo karneval, to jsou názvy pro jedno a totéž – pro oslavy, ve kterých se odráží inspirace
benátským karnevalem i místními folklorními tradicemi. V loňském roce obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým průvodem, provázeným pouličními kejklíři a muzikanty, přilákala na březnické náměstí spousty
diváků. V minulosti bylo hlavním cílem nejenom se pobavit, ale hlavně se dobře najíst před čtyřicetidenním půstem.
A bylo opravdu co ochutnávat - zabijačkové pochoutky, domácí sladkosti, medovinu, svařené víno. Ale masopust,
to není jen dobré jídlo a bujaré veselí, ale také spousta práce s přípravami. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
na celé akci podíleli.
Petra Bartoníčková

Foto F. Slaník

ADRESÁŘ BŘEZNICE 2016
Odbor kultury Města Březnice s Městskou knihovnou a Infocentrem připravují k vydání nový
ADRESÁŘ MĚSTA BŘEZNICE .
Prosíme všechny úřady, organizace, spolky, sdružení, sportovní kluby, podnikatele,
kteří chtějí zdarma zveřejnit své základní aktuální údaje,
aby kontaktovali do 30. 4. 2016 Městskou knihovnu a Infocentrum, Náměstí 16, Březnice.
V případě zájmu o plošnou inzerci se cena bude řídit platným ceníkem inzerce Březnických novin.
Tel. 318 683 218, 318 682 453 / e-mail: infobreznice@volny.cz
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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 2015 i na níže
uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.
Městský úřad v Březnici,
Blatenská čp. 53

Čtvrtek 3. 3. 2016

v době od 9.00 do 11.30 hod.
a
od 12.30 do 16.00 hod.

Městský úřad
Rožmitál pod Třemšínem

Úterý

1. 3. 2016

v době od 8.00 do 11.30 hod.
a
od 12.30 do 16.00 hod.

Společenské centrum Jince

Středa

2. 3. 2016

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Hvožany

Čtvrtek

3. 3. 2016

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Středa

2. 3. 2016

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 15. 3. 2016 do 1. 4. 2016
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:
21. 3. 2016 - 24. 3. 2016

8.00 – 18.00 hod.

29. 3. 2016 – 1. 4. 2016

8.00 – 18.00 hod.
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami
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Významná životní jubilea:
87 let – Marie LUXÍKOVÁ, Březnice 341
84 let – Hedvika HAVELKOVÁ, Březnice 604
75 let – Anna BOROVSKÁ, Březnice 62
75 let – Věra MAŇÁKOVÁ, Březnice 132
75 let – Jana FARKAŠOVÁ, Březnice 700

Sňatek v Březnici uzavřeli:
Špejchar – 27. 2. 2016
Václav Řežáč, Cetyně
Aneta Chladová, Žežice
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ
OBČANŮM S “ÚŘEDNÍ ADRESOU“
Výzvy k vyzvednutí zásilek občanů s trvalým pobytem
v sídle ohlašovny (tj. Březnice, Náměstí 11) jsou uloženy
v Podatelně Městského úřadu Březnice, Blatenská
čp. 53 (viz úřední hodiny PODATELNY, tel. 318 403 179).
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Dne 1. února jsme si připomněli
7. výročí, kdy nás navždy opustila
paní Irena Vitáková.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Lada s rodinou

Dne 25. února uplynulo 11 let
od smutné chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná babička
paní Emilie Pancová.
S úctou, vděčností a láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku všem děkují
vnuci Roman a Libor

Dne 30. 3. 2016 uplyne 5 let
od úmrtí pana Antonína Vydry.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Plesová sezóna je za
námi. A už jste navštívili
některý z plesů v Březnici
či v jejím okolí, věříme, že
jste si krásně zatančili
a dobře se pobavili. Přinášíme vám malou fotoreportáž
ze Společenského plesu,
který pořádal odbor kultury města Březnice společně
s kapelou 5 o’clock coffee.
Vtipný a originální program
v podání Osvětového retro
divadla Orel Kasejovice
zpestřil jeho průběh a ochutnávka vín z Jevíněvského
vinařství jistě přispěla
k vytvoření dobré nálady.

Foto Městská knihovna

Výherci slosovatelných vstupenek si odnesli skvělé ceny.
Návštěvnost nebyla veliká, ale nezáleží tolik na tom,
kolik lidí se sejde. Mnohem důležitější je, že si mají co
říci a vzájemně se dobře baví. Rádi bychom vytvořili tradici městského plesu, který si jistě postupně získá své
příznivce a stane se jedním z vrcholů plesové sezóny.
Petra Bartoníčková

V Ý Z VA
Chcete najít svoji fotografii
v připravovaném kalendáři na rok 2017?
Odbor kultury města Březnice chystá vydání kalendáře
s fotkami Březnice a blízkého okolí. Podílejte se na jeho tvorbě!
Fotografie v tiskové kvalitě, které zhotovíte během roku,
pečlivě ukládejte a do konce měsíce září 2016
je přineste do Městské knihovny a Infocentra
(nosič – USB flash disk nebo CD).
Vybereme ty nejlepší a do kalendáře je zařadíme.
Kalendář bude v prodeji na konci roku 2016.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram,
Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 15. ledna navečer havarovala v katastru obce Březnice 56letá řidička. Žena jela ve směru Počaply – Březnice a na namrzlém povrchu komunikace dostala s vozem
smyk. Poté narazila do dopravní značky a automobil
značky Škoda Fabia skončil na střeše. Dotyčná u sebe
neměla řidičský průkaz. Při havárii utrpěla lehké poranění. Vzniklá škoda byla stanovena na 38 tisíc korun.

ho řidiče, který měl pozitivní test na marihuanu. Další
jízda mu byla zakázána a byl mu zadržen řidičský průkaz.

Na Březnicku se stala dne 20. ledna dopravní nehoda.
Třiačtyřicetiletá motoristka na ujeté vrstvě sněhu dostala v zatáčce smyk a následně přejela do protisměru,
kde auto skončilo v silničním příkopu na boku. Škoda
byla ve výši 60 tisíc korun.

Dvě těžká zranění, to je výsledek dopravní nehody, která se odehrála dne 9. února ráno v katastru obce Počaply. Třicetiletá řidička náhle vjela do protisměru, kde
narazila do protijedoucího auta. Obě vozidla skončila
po střetu mimo komunikaci. Ženu, která nehodu způsobila, museli z poškozeného automobilu vyprostit hasiči za pomoci speciální techniky a sanitka ji následně
převezla do nemocnice. Motoristku z druhého vozu
transportoval vrtulník do pražské nemocnice. Způsobená škoda činí 150 tisíc korun.

Zajíc způsobil dne 1. února navečer dopravní nehodu.
Vběhl u Tochovic pod kola projíždějícího osobního vozidla značky Audi. Hmotná škoda byla odhadnuta na
16 tisíc korun.

Škodu ve výši osmi tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který se vloupal ze 7. na 8. února do zahradní
chatky v Březnici. Odnesl si odtud skleněnou vázu,
broušenou mísu a keramické miniatury.

Dvanáct tisíc korun dluží na výživném 53letý muž
z Březnicka. Na své dítě neplatí od srpna loňského
roku. Pokud svůj dluh neuhradí, bude se zpovídat z přečinu zanedbání povinné výživy.

Vypreparovanou hlavu srnce a muflona odcizil neznámý
pachatel, který vnikl ze 14. na 15. února do neobývaného rodinného domu v obci Březnice. Majiteli objektu
vznikla škoda, která byla stanovena na 11 tisíc korun.

Dne 7. února dopoledne prováděla hlídka silniční kontrolu v ulici Ludvíka Kuby v Březnici. Zastavila zde 35leté-

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tiskové mluvčí P ČR Příbram

POLICIE ČR

„Přidejte se k našemu týmu“
Policie ČR opět hledá nové „par áky“ na nová služební místa, např. související i se vznikem CHKO Brdy.
Během několika týdnů budou přibývat noví dokončení středoškoláci, kteří začnou hledat uplatnění na trhu
práce, někdo jiný může uvažovat o změně svého nynějšího povolání. Těm, kteří by chtěli „pomáhat a chránit“,
nabízíme práci v přímém výkonu služby – v uniformě, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním
inspektorátu. Jedná se o velmi zajímavé, mnohdy až adrenalinové zaměstnání, důležité je umění jednat
i se umět rozhodovat a především jde o práci s lidmi.
Nabízíme – šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech např. kriminální služba, operační
střediska, Útvar rychlého nasazení), možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na penzijní a životní pojištění, ozdravné pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce
doživotní výsluhový příspěvek.
Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme. Na škole již pobírá základní plat 17 tisíc korun hrubého,
má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo,
střelecká příprava aj. Po skončení základní odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy a má
téměř 22 tisíc korun hrubého.
Základní podmínky

–
–
–
–
–

české občanství,
věk nad 18 let,
střední vzdělání s maturitou,
bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů,
zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření) - zkoumáno
v průběhu přijímacího řízení ve víkendovém náborovém kempu

Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem o práci u Policie ČR,
může kontaktovat pracovníky v Příbrami na telefonu 974 879 227 (229)
nebo napsat na FB: Vaše budoucnost?
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Březen 2016
před 228 lety hostinští v Březnici a z panství zavázali se brát pivo, víno a kořalku jedině od vrchnosti. Z města podepsáni: Jakub Franta šenkýř od Černého koníčka, Jiří Hrdina šenkýř Zelenský hospody a František Hlávka z Česaný hospody. Dále podepsáni šenkýři z Koupě, Počap,
Dobré Vody, Leletic, Pliškovic, Volenic, Svučic, Vacíkova a Bubovic.
3. 1928
před 88 lety uspořádalo O. S. R. D. v Březnici zdařilou schůzi, která se konala v Leleticích. Promluvil zde Dip. agronom Zdeněk Maška, profesor odborné školy hospodářské. Pan přednášející
zevrubně vysvětlil způsob hnojení jednotlivými hnojivy draselnými, fosforečnými a dusíkatými,
nastínil i výrobu těchto hnojiv a zmínil se též o důležitosti hnojařských pokusů.
3. 1931
před 85 lety místní sdružení „Svazu junáků a skautů R. Č. S.“ v Březnici ustanovené v únoru,
zahájilo svoji činnost zdařilou slavnostní akademií v sále hotelu „Srp“.
3. 1930
před 86 lety byl na výročním trhu na zboží a dobytek v Březnici velmi čilý obchod. Na trh dobytka bylo přivedeno celkem 174 koní, 670 kusů hovězího dobytka a 150 kusů telat a hříbat. Návštěva zájemců byla velmi četná, takže došlo i k hojným koupím. Naloženo bylo celkem 37 vagónů dobytka, což je množství velmi značné. Také v trhu na zboží byly obchody velmi čilé, dík
značné návštěvě kupců, čemuž zase přispělo krásné jarní počasí.
3. 1929
před 87 lety konána byla v Sokolovně v Březnici valná hromada delegátů Okresní záložny hospodářské za přítomnosti 88 členů. Po zahájení následoval program, ve kterém byl za výstižný
a krásný projev bouřlivým potleskem odměněn náměstek starosty Augustýn Řehořovský. Přednesl návrh na použití zisku za rok 1928: pamatoval v prvé řadě na povinné dotace fondům, na
povinné platy Všeobecnému fondu, na příspěvek na zemskou revisi a příspěvek okresu za záruku
a na zúrokování podílů. Velký díl částky navrhuje na podporu zemědělství a doporučuje malým
i velkým zemědělcům vyhledávat služby záložny, která vychází snahám zemědělců velice vstříc
a kdež každý zemědělec nalezne svoji oporu.
3. 1599
před 417 lety nocoval na zámku Petr Vok z Rožmberka. Den před tím vyjel z Kratochvíle u Netolic přes Písek do Březnice. Dále na cestě do Prahy přespal na Dobříši. Při návratu v dubnu se
opět ubytoval na zámku v Březnici.
3. 1850
před 166 lety ponocní Václav Tauchim a Dominik Baumruk žádali o příspěvek k jejich „skromné
celoroční mzdě“. Ponocný držel stráž v obci v době, kdy všichni ostatní obyvatelé spali. Jeho
úkolem bylo vyvolat poplach při jakékoliv nepředvídané či mimořádné události v obci. Kromě
vpádu cizích vojsk, útoku lupičů a činnosti zlodějů se jednalo především o primitivní požární
stráž. Šlo o důležitou funkci, protože v tehdejších dobách byla většina venkovských stavení postavena ze dřeva a slámy a svítilo se i topilo výhradně za pomoci otevřeného ohně, nebezpečí
požáru v nočních hodinách tak bylo značné. Ponocný byl vybaven rohem, na který v případě
poplachu mohl zatroubit, obvykle také nosil nějakou vhodnou ruční zbraň na svoji vlastní obranu - hůl, čakan, halapartnu.
Funkce ponocného bývala ale spojena s řadou dalších služebních povinností, které vykonávali
ve dne. Pro úřední záležitosti měli místnost na radnici.
28. 3. 1928 před 88 lety provedl revisor Okresních záložen hospodářských, pan Václav Jelínek, vrchní účetní
rada zemského výboru, revisi účtů záložny v Březnici za rok 1927 a revisní nález vyslovuje úplné
uspokojení nad správností účtů a na značném vzrůstu našeho ústavu. Revisní nález končí těmito
slovy: „Jak již bylo vpředu zmíněno, vykazuje záložna stálý vzrůst a jest stále nejsilnějším ústavem na okrese a jest s oblibou vyhledávána veškerým obyvatelstvem, nebo vychází vstříc vkladatelům příznivými sazbami úrokovými, nesrážejíc z úroků zákonité poplatky a účtujíc dlužníkům ze zápůjček rovněž mírné úroky bez dalších výloh a jistě, že zásluhu o to má řádná správa
jak strany volených funkcionářů, tak ustanoveného úřednictva. Letošního roku přistoupila též
k vydávání měsíčního Zpravodaje, který má náležitě obeznamovati zemědělce se všemi akutními
otázkami hospodářskými a jest tento počin s pochvalou uvítati.

1. 3. 1788

4.

7.
10.

12.

17.

19.

21. -

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Bozeňska a Zpravodaje - Věstníku Okresní záložny
hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického
Alena Heverová

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

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Na telefonním čísle 318 683 218 si ověřte, zda redakce Váš příspěvek přijala.
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje sedmý ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc
čtenářů.
V rámci této akce připravila Městská knihovna
po celý měsíc registraci nových čtenářů na celý
rok zdarma a čtenářskou amnestie (v rámci
měsíce čtenářů neplatíte poplatek za upomínku).

■

7. 3. 2016 – 15. 4. 2016 – putovní výstava „Josef
Čapek – malíř, básník, spisovatel“

■

24. 3. 2016 – od 16. 30 hodin – Literární kavárna s Dr. Mgr. Věrou Kubovou „Mystika bratří
Čapků“

Dětské oddělení na ZŠ
■

Umíme se chovat aneb Etiketa není jen slovo
– pro 5. ročníky

■

Knížka malovaná aneb Ilustrace není legrace
– pro 2. ročníky
Besedy se uskuteční po dohodě s vyučujícími

Na 1. 4. 2016 připravujeme Nocování s Andersenem, téma: „Studio Kamarád slaví 35. narozeniny“

Příjemný čtvrteční podvečer 11. února strávili návštěvníci březnické knihovny, kteří přišli na literárně-hudební pásmo „Hovory k tobě“. Zdejším čtenářům již dobře
známá Lenka Vlková představila svoji novou knihu
Hovory k tobě, která je vzpomínkou na jejího přítele,
historika umění, univerzitního profesora Petra Porcala.
Autorské čtení bylo prokládáno hudebním doprovodem
Pavla Kabíčka a Jiřího Hejnice, který je členem
Big Bandu Příbram. Výše zmiňovaný titul si můžete zapůjčit v Městské knihovně.
Kateřina Štěrbová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Patchettová Ann – Země divů – v oblasti brazilské řeky Rio
Negro vyvíjí záhadná vědkyně jistý lék, který může navždy
změnit život ženám, ale výzkum úzkostlivě tají…
Ono-dit-Biot Christophe – Šamanka – dobrodružný román
Ying Hong – Konkubína ze Šanghaje – Cassia zůstala sama
bez rodičů a musela k příbuzným, kteří ji prodali majitelce
šanghajského nevěstince a ona se stala milenkou vůdce bratrstva Chung, významného muže šanghajského podsvětí
Simonsová Paullina – Letní zahrada – po letech odloučení
se Taána a Alexandr shledávají ve Spojených státech, o nichž
vždy snili, že se stanou jejich novým domovem, místem, kde
budou moci zapomenout na všechny prožité hrůzy
Heitmann Tanja – Ranní červánky – mladá studentka Lea
se zamiluje do Adama na první pohled, ale netuší, že je posedlý
démonem…
Hagena Katharina – O spánku a zmizení – autorka spřádá
nitky příběhu a chytře propojuje nejrůznější témata jako vzpomínky, zapomnění, mizení…
Keret Edgar – Najednou někdo klepe na dveře – povídky o tom, jak komplikovaný, nebezpečný a také bláznivý může
být běžný den
Constantine Barbara – Človíček Tom – příběh jedenáctiletého Toma, který vůbec nemá snadný život a sní o rodině,
o tátovi, o štěstí…
Mercier Pascal – Lea – příběh mladé dívenky Ley, která se
po smrti matky uzavřela před celým světem, a teprve zvuk
houslí ji navrátí zpět do života
Třeštíková Radka – Dobře mi tak – vždycky se může stát
něco, s čím jsme absolutně nepočítali, něco co nám všechno
zkomplikuje nebo naopak zjednoduší
Stedmanová M. L. – Světlo mezi oceány – výjimečný příběh o lásce, touze a křehké hranici mezi dobrem a zlem
Vondruška Vlastimil – Prodavači ostatků – román z poloviny 14. století; druhorozený syn chudého zemana Martin
ze Stvolna odchází do Paříže na univerzitu, ale brzy se dostává
do konfliktu s inkvizicí
Vondruška Vlastimil – Sběratelé ostatků – Martin ze
Stvolna se vrací do Prahy, aby dokončil studia na nově založené
univerzitě, ale zaplete se do sporů mezi mocnými šlechtickými
rody a stane se služebníkem Karla IV.
Jonasson Jonas – Analfabetka, která uměla počítat –
osudy hlavní hrdinky Nombeko ji zavedou až do mezinárodní
politiky i když tomu na počátku jejího života vůbec nic nenasvědčovalo…
Collins Jackie – Bohyně pomsty – Lucky si po všech životních strastech konečně vychutnává manželství a těší se ze svých
dvou dětí, ale právě o tohle ji chce připravit Armad Jordan,
když mu Lucky odmítne prodat svůj hotelový komplex Keys
Sparks Nicholas – Talisman – příslušník americké námořní
pěchoty Logan Thibault na své misi v Iráku najde v písku fotografii usměvavé mladé ženy, nechá si ji u sebe a od té chvíle se
ho začne držet štěstí, což jeho kamarád Victor přikládá tajemnému obrázku – talismanu
Fieldingová Joy – Nebezpečná zóna – román pro ženy
Chroustová Jana – Naivní detektivka z knihovny – děj
se točí kolem malé knihovny v jedné pražské čtvrti; knihovnice
Jana kolem sebe sdružuje čtenáře, kteří se během příběhu promění v soukromé detektivy
Woodová Barbara – Hvězda Babylonu – egyptoložka Candice luští hieroglyfy a snaží se dokázat svou teorii, že královna
Nefertiti byla ve skutečnosti faraon
Vondruška Vlastmil – Dýka s hadem – tři zločiny, které
rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu léta páně 1269
Smith Rob Tom – Dítě číslo 44 – debut mladého britského
autora vychází ze skutečného případu sériového vraha Andreje
Čikatila; byl přeložen do 36 jazyků, nominován na 17 mezinárodních cen
Připravila Kateřina Štěrbová
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- Odbor kultury Mě stská knihovna Bř eznice
Vás zve
na Literární kavárnu

s Dr. Mgr. Věrou Kubovou

„Mystika
bratří Čapků“
Jak umělec dokáže předvídat
a jak doba reaguje
Městská knihovna
24. března 2016 od 16.30
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
7. 3. 1816 – před 200 lety – zemřel Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog, básník a překladatel, autor Obrany jazyka českého.
Narodil se v Praze 4. listopadu 1763.
V letech 1775 – 1780 navštěvoval
gymnázium. Po studiích filozofie,
pracoval v Národní veřejné knihovně pražské (Bibliotheca nationalis
bohemica) na katalogizaci staré české literatury. Byl velkým vlastencem
a bojovníkem za práva češtiny. Poté
se živil jako soukromý učitel češtiny,
francouzštiny a němčiny. Jelikož
v Praze nezískal stálé místo učitele,
odešel do Vídně, kde ale také neuspěl. Brzy po návratu onemocněl,
nemohl pracovat a dostal se do velmi těžké finanční situace, ze které se
mu snažil pomoci především Josef
Dobrovský. Přeložil některé hry
Williama Shakespeara a Friedricha
Schillera. Kromě nich přeložil řadu
drobných prací od méně významných autorů. Z díla: Svátek Českého
jazyka; Obrana Jazyka Českého proti zlobivým jeho utrhačům, též mnohým vlastencům v cvičení se v něm
nedbalým a liknavým sepsaná; Nejnovější ouplný česko německý slovník, aneb příhodný vejběrek slov

■
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k mluvení po česku atd. dle Veleslavínova Nomenclatora quadrilinguis
zřízený; Všeobecné naříkání na služebné děvečky zvláš a na čeledíny
vesměs.
■ 28. 3. 1936 – před 80 lety – se
v Praze narodil Zdeněk Svěrák,
herec, scenárista, dramatik, textař.
Po studiu na gymnáziu a Vysoké
škole pedagogické, kterou dokončil
roku 1958, odešel společně se svou
budoucí manželkou učit do západních Čech. Po čtyřech letech ale pedagogickou dráhu opustil a začal
pracovat v Československém rozhlase. Zde se stal jedním z autorů rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla
postava nedoceněného českého velikána Járy Cimrmana. V rozhlase
také poznal hudebníka Jaroslava
Uhlíře, s nímž od té doby spolupracuje. Roku 1967 vzniklo Divadlo
Járy Cimrmana zkoumající odkaz
Járy Cimrmana. Pro toto divadlo
připravil Svěrák první hru pojmenovanou Akt a na dalších třinácti se
pak spoluautorsky podílel spolu
s Ladislavem Smoljakem. Ve všech
hrách divadla také hraje. Se Smoljakem začali posléze psát i filmové

scénáře a v natočených filmech se
pak obvykle jako herci také objevovali. Některé scénáře, například pro
filmy Vrchní, prchni! nebo Tři veteráni, pak psal Svěrák i sám. Během
osmdesátých let 20. století spolupracoval také s režisérem Vítem Olmerem, v jehož několika filmech rovněž hrál. Na začátku devadesátých
let téhož století začal psát scénáře,
podle nichž filmy natáčel jeho syn
Jan. Vznikly tak snímky Obecná
škola, Kolja, Tmavomodrý svět či
Vratné lahve. Film Kolja získal
krom jiného také Oscara za nejlepší
neanglicky mluvený film roku 1996.
Od roku 1994 spolupracuje s Centrem Paraple, které pečuje o pacienty
s poraněním míchy odkázané na invalidní vozík. Vedle dramat a filmových scénářů píše též písňové texty,
které také zpívá, dále je pisatelem
pohádek a povídek. Je tak autorem
tří povídkových knih nazvaných
Povídky, Nové povídky a Po strništi
bos. Připravil též televizní večerníček Radovanovy radovánky. Za své
dílo získal několik ocenění a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice
Vás zve na putovní výstavu

„Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel“
Výstava je rozložena na 13 panelů, které dokumentují jeho výtvarnou i literární tvorbu,
a odvíjí se na nich jeho životní příběh od mládí, přes studia, spolupráci s bratrem Karlem
až po jeho pobyt v koncentračním táboře, kde zemřel.
-

Městská knihovna – 7. března 2016 – 15. dubna 2016 -
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Labužnický králík
Ingredience: 1 králík, 100 g slaniny, 2 menší cibule, 5 stroužků česneku, 1 zelená paprika, 1 červená paprika
na nálev: 40 ml vody, 150 ml oleje, 2 lžičky soli, půl lžičky pepře,
1 lžička sladké papriky, 2 lžíce kečupu, 2 lžíce hořčice
Postup: Králíka rozporcujeme a zalijeme nálevem, do kterého
vmícháme nakrájenou papriku, cibuli a česnek. Necháme přes
noc odležet v lednici. Pečeme 1,5 hodiny při 180°C (obracíme).
Nakonec králíka poklademe plátky slaniny a zapečeme cca na
půl hodiny.

Roláda z králíka
Ingredience: 600 g králičího masa, 200 g vepřového bůčku,
200 g předního hovězího masa, 1 vejce, strouhanka, 1 cibule,
sterilovaná zelenina (mrkev, hrášek, celer), 50 ml oleje, 50 ml
bílého vína, 1 lžička hladké mouky, rajský protlak, sůl, pepř
Postup: Králíka vykostíme a maso opatrně rozklepeme na plát
a jemně osolíme a opepříme. Zbylé odřezky umeleme s vepřovým bůčkem a hovězím masem, osolíme, opepříme a přimícháme vejce, trochu strouhanky a scezenou sterilovanou zeleninu.
Připravenou směs rozetřeme na plát masa, stočíme do rolády,
převážeme nití a opečeme na rozehřátém oleji. Pak roládu vyndáme, ve výpeku osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme protlak, vložíme roládu, podlijeme vínem a přikryté dusíme doměkka. Během dušení maso obracíme a podle potřeby
podléváme horkou vodou. Až je maso měkké, roládu vyndáme
a nakrájíme na plátky. Šávu zaprášíme hladkou moukou
a chvíli povaříme. Podáváme s dušenou rýží.

Králičí játra na víně
Ingredience: 600 g králičích jater, 2 cibule, hladká mouka,
4 lžíce oleje, sůl, pepř, petrželka, 4 lžíce bílého vína
Postup : Plátky jater lehce naklepeme, poprášíme pepřem,
obalíme v mouce a prudce opečeme po obou stranách na rozpáleném oleji. Přidáme k nim na kostičky nebo na tenká kolečka
nakrájenou cibuli, nasekanou petrželku a společně smažíme asi
5 minut. Nakonec podlijeme vínem a hotová játra osolíme.
Podáváme s vařenými bramborami.

Králík na kyselém zelí
Ingredience: 1 králík, 1 litr kyselého zelí, vývar z kostí, sůl, kmín,
mletý pepř, mletá červená paprika, 160 g uzené slaniny, česnek
Postup: Umytého králíka rozdělíme na osm až deset kousků.

❦

Osolíme a okořeníme paprikou, kmínem a pepřem. Uzenou slaninu nakrájíme na tenké plátky a polovinu rozložíme na dno
pekáče. Na slaninu dáme vrstvu kyselého zelí, na zelí uložíme
připravené kousky králíka a na něj zbylou slaninu. Vše podlijeme vývarem z kostí, vložíme do vyhřáté trouby a pečeme asi
45 minut. Podáváme s vařenými brambory.

Dušený králík s křenem
Ingredience: 1 přední půlka králíka, 60 g másla, 40 g cibule,
6 zrnek pepře, 1 bobkový list, 1 lžíce octa, sůl, zelená petržel,
tymián, masový vývar, křen
Postup: Maso naporcujeme a osolíme. Na rozpuštěném másle
podusíme nadrobno nakrájenou cibuli a zelenou petržel, přidáme maso a koření, zakapeme octem a za občasného podlévání
vývarem dusíme do měkka (60 až 80 minut). Měkké maso
upravíme na nahřáté talíře, přelijeme je procezenou šávou
z udušeného králíka, posypeme čerstvě nastrouhaným křenem
a podáváme s vařenými brambory.

Zámecká paštika
Ingredience: 400 g vařeného nebo pečeného králičího masa,
300 g syrového vepřového bůčku, 1 větší cibule, 100 g slaniny,
2 vejce, 1 lžička paštikového koření, 1 lžička grilovacího koření,
2 stroužky česneku, olej na vymazání formy
Postup: Maso umeleme s cibulí, přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, vejce, koření, rozdrcený česnek, osolíme a směs
důkladně promícháme. Chlebíčkovou formu vymažeme a paštikovou hmotu naplníme asi do 3/4. Vložíme do pekáčku s horkou vodou, přikryjeme alobalem a v předehřáté troubě vaříme
asi 90 minut. Občas kontrolujeme, aby se voda nevyvařila.
Hotovou paštiku vyklopíme a necháme vychladnout.

Marinovaný králík
Ingredience: 1 králík, 3 - 4 cibule; Marináda: 250 ml vody,
200 ml oleje, 1 lžička pepře, 1 lžička mleté papriky (pálivá),
5 prolisovaných stroužků česneku, 1 lžíce hořčice (plnotučná),
6 lžic kečupu, lžíce grilovacího koření
Postup: Králíka očistíme, naporcujeme, dáme do pekáče a zalijeme marinádou smíchanou z uvedených surovin tak, aby byl
celý ponořený. Králíka necháme naloženého několik hodin
v chladu. Potom na maso nakrájíme cibule na kousky a v troubě upečeme doměkka. Podáváme s bramborami.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXIV. ❦

Kmín kořenný
- dvouletá bylina (v prvním roce vyrůstá z kořene růžice přízemních listů a ve druhém až 100
cm vysoký rozvětvený hranatý dutý stonek)
- listy jsou zpeřené
- drobné bílé pětičetné květy jsou uspořádány
do složených okolíků
- plod je visící rozpadavá žebernatá aromatická dvounažka
- je koření i léčivá rostlina
- v Evropě se pěstuje již od středověku
- v přírodě roste divoce na loukách, mezích, pastvinách
- jako koření se hojně pěstuje v zahrádkách a vyšlechtěné odrůdy i v polních podmínkách
- rozmnožuje se semeny
- sbírají se plody v době, kdy se začínají zabarvovat dohněda
- semena se čistí a dosušují
- obsahuje zejména silice (karvon, limonen), flavonoidy, sacharidy, proteiny, mastný olej, třísloviny, živici
Použití:
- v medicíně a lidovém léčitelství: při nechutenství a jiných
potížích s trávicí soustavou, k podpoře zvýšené tvorby mateř-

ského mléka při kojení, k odhlenění dýchacích cest, proti
střevním parazitům
- v lihovarnictví k výrobě kmínky
- v kuchyni se používá celý nebo mletý (do polévek, pomazánek, salátů, omáček, masových jídel, do pečiva)

Petržel
- pochází z východního Středozemí a rozšířila se do celého mírného pásma
- z původně hladké petrželové natě byla posléze vyšlechtěna i kadeřavá odrůda
- hladká na je o něco jemnější, aromatičtější
- patří k nejoblíbenějším kuchyňským bylinkám
Použití:
- v kuchyni: čerstvá i sušená
- do polévek, omáček, pomazánek, náplní, salátů, vaječných
a bramborových pokrmů
- k dochucení a dozdobení např. chlebíčků, studených a teplých
mís
Připravila Kateřina Štěrbová
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Město Březnice – odbor kultury zve

v úterý 22. března od 9 do 15 hodin na

„VÍTÁNÍ JARA
V BŘEZNICKÉ KOLEJI“
• ukázky výroby tradičních velikonočních předmětů a dekorací
• zvyky • lidové popěvky • prodej

vše spojené s oslavou Velikonoc v našem kraji

VÍTÁME JARO V BŘEZNICKÉ KOLEJI
Na ukázky lidových řemesel zveme hlavně naše nejmenší - děti
z mateřských škol a základní školy.
Program je ale určen i široké veřejnosti.
V době převážně strojové výroby potěší srdce každého z nás
krása některého z ručně vyráběných předmětů,
které v sobě mají originalitu a osobité kouzlo.
V úterý 22. března 2016 od 9 do 15 hodin můžete vidět
pletení košíků, zdobení vajíček, perníčků, podívat se můžete
na výrobu zvykoslovných předmětů ze šustí,
z vizovického pečiva a mnoho dalšího.
Výrobky si můžete také zakoupit.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Město Březnice – odbor kultury
srdečně zve na velikonoční koncert duchovní hudby

       
    

!"

ALELUJA
Velikonoční pondělí
28. března 2016 v 17 hodin
kostel sv. Rocha v Březnici

Pěvecký sbor sv. Ignáce
Sólový zpěv:







Lukáš Veselý
Vstupné dobrovolné
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

BŘEZEN 2016
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hod.
pondělí
od 14:15 FITMANI – cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
úterý
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY –
pro děti od 3 do 6 let
středa
od 09:00 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 08:30 FITMANI – cvičení pro maminky s dětmi i bez
– se Zuzkou Kocíkovou
od 09:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další
pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:00
středa
od 14:30
od 16:10
od 17:00
čtvrtek
od 16:00
od 18:00

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro pokročilé s Fritzie Černou
ČESKÝ JAZYK pro žáky 9. ročníků
s Eliškou Moravcovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška:
úterý 1. 3. od 16:30 Jarní dílna s Dančou Novotnou výroba veselých velikonočních slepic Přineste si plato
od vajec (na 10 nebo 6 kusů) a máte-li tavnou pistoli.
čtvrtek 3. 3. od 10:00 Přednáška o produktech firmy
JUST s Janou Pobříslovou
sobota 5. 3. od 15:00 Velký maškarní bál v KD Březnice
- více info na samostatném plakátu
pondělí 7. 3. od 09:00 Zdravé Velikonoce aneb jídlo
jako lék - úvodní setkání s výživovou poradkyní Markétou Dvořákovou. Více info na samostatném plakátu.
pátek 11. 3. od 10:30 Pečeme jarní cupcaky s Herou
12. - 13. 3. Víkendový kurz Mentální jazyky v RC Pampeliška
14. - 21. 3. Jarní burza - více info na samostatném plakátu a na www.rcpampeliska.cz
úterý 22. 3. od 09:00 Velikonoční dílna s Katkou Galo
- výroba jarních papírových věnců
Připravujeme: Sázíme stromy, Ekologické praní 6. 4.,
Uklidíme Česko 16. 4., Přednáška o látkových plenách,
Odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou, Cyklus
přednášek na téma Vývojové psychologie.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte prosím naše webové stránky.

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
14. 3. - 21. 3. 2016 v prostorách RC
PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás i toto jaro připravuje burzu. Nový systém,
který jsme zavedli v loňském roce se velice osvědčil. Žádáme
proto prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení a každý
kus zboží označte štítkem.
Pondělí 14. 3. 8.00 - 12.00 PŘÍJEM

13.00 - 18.00 PŘÍJEM

Úterý

13.00 - 18.00 PŘÍJEM

15. 3. 8.00 - 12.00 PŘÍJEM

Středa 16. 3. 8.00 - 12.00 PRODEJ 13.00 - 18.00 PRODEJ
Čtvrtek 17. 3. 8.00 - 12.00 PRODEJ 13.00 - 18.00 PRODEJ
Pátek

18. 3. 8.00 - 12.00 PRODEJ

Neděle 20. 3.

16.00 - 17.30 VÝDEJ

Pondělí 21. 3. 8.00 - 12.00 VÝDEJ

13.00 - 18.00 VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky 326 531 177, e-mailem:
info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen Váš
osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci
prodávajících. Poté získejte formulář pro vyplnění seznamu prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke stažení
na webu nebo si o něj napište na náš e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající
najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo
– viz výše.
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POJĎME
DO PŘÍRODY

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNICE

Příroda ožívá každým okamžikem, v korunách stromů se ozývají ptáci, vše pučí a včelky se budou brzy radovat z prvních
kvítků.
Naše mateřská škola je obklopená hezkou přírodou a rozsáhlou zahradou s pestrým výběrem hracích prvků. Proto se zaměřujeme také na ekologickou výchovu. Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov nabízí výukové programy, kde se děti seznámí s daným tématem. Připravené aktivity procvičí smyslové
vnímaní, orientaci, pamě, postřeh.

„Čas letí jako bláznivý….“ To jsou pravdivá slova známé písničky. V září to bude již 25 let, co jsme se přestěhovali ze závodní MŠ Kovo do budovy bývalých jeslí. Kapacita MŠ byla 37
dětí. Z bytu školníka jsme vytvořili další třídu a kapacita MŠ
se zvýšila na 57 dětí. Díky vstřícnému přístupu zastupitelů
města a práci celého kolektivu pokračovaly téměř po celou
dobu další rekonstrukce a úpravy. Byla přistavěna velká třída,
opraveny umývárny, nakoupen nový nábytek pro děti a vytvořeno hezké prostředí, ve kterém se cítí dobře děti i zaměstnankyně. V současné době navštěvuje naši MŠ 73 dětí. Více informací se dozvíte na internetových stránkách město breznicepříspěvkové organizace – 2. MŠ. Zveřejňujeme akce s dětmi,
fotografie, informace o dění v MŠ a každý týden i jídelníček,
aby se rodiče s předstihem dozvěděli, na čem si jejich dítě
pochutná.
V roce 2014 byla provedena revitalizace školní zahrady
a v současné době nabízí zahrada dětem mnoho možností k pohybovým aktivitám i poznávání přírody. V letošním roce odejde
do ZŠ okolo 20 dětí a my budeme 1. 4. 2016 přijímat děti nové.
Přij te si prohlédnout prostředí mateřské školy na „Den otevřených dveří“ 22. 3. a podívejte se, jak si děti hrají, malují
a pracují s paní učitelkami podle školního vzdělávacího programu „Chci se smát, hodně znát, se všemi si povídat.“
Za kolektiv 2. MŠ Březnice
Miroslava Macháčková

Děti se aktivně zapojují, odnáší si nové prožitky a památeční
diplom.
Nové poznatky obohatí výlet, na který se moc těšíme. Rozsáhlý areál v obci Hrachov nabízí dětem expozici volně žijících
ptáků a savců, velká akvária sladkovodních ryb vodního světa.
Také nahlédneme do práce pracovníků záchranné stanice
s ukázkami krmení, péče o zvířata a další překvapení plné nových informací a zážitků pro děti.
V březnu navštívíme hornický domek v Příbrami, kde se zapojíme do velikonočního vyrábění. Jistě nás čekají i tady další
překvapení.
Nesmíme zapomenout pochválit děti za odvahu a obratnost,
kterou nám ukázaly v hale Příbram. Během sedmi lekcí jsme
se hravou formou naučili správné návyky a zásady při bruslení.
Těšíme se nejen na další akce v naší mateřské škole, ale také
na setkání s novými kamarády na Dni otevřených dveřích
a zápisu nových dětí. Všichni jsou v naší mateřské školy srdečně vítáni.
Za kolektiv 1. MŠ Březnice
Ivana Čížková, učitelka

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. a 2. mateřské školy Březnice na školní rok 2016/2017
se koná v pátek 1. 4. 2016 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
1. mateřská škola Březnice – 17. 3.

vždy od 9.00 hod. Kdy?

2. mateřská škola Březnice – 22. 3.

T Ě Š Í M E S E N A S E T K Á N Í S V Á M I.
Ředitelka 1. MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková

Ředitelka 2. MŠ Březnice Miroslava Macháčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Lyžařský výcvik 2016

Zlatá děvčata a bronzoví kluci

Dne 16. ledna jsme odjížděli na Šumavu, abychom se
naučili lyžovat. Ubytovali jsme se v hotelu Engadin.
Byli jsme tam společně s mirovickou školou. Druhý den
jsme byli na sjezdovce před hotelem rozřazeni do skupin.
Každá skupina měla svého instruktora. Někteří z nás
stáli na lyžích poprvé. Vše se učili od úplného začátku,
ale ve středu už skoro všichni sjeli kopec bez pádu. Lyžování bylo skvělé, ale ani po večerech jsme se nenudili.
Každý večer jsme měli vymyšlený program, ve kterém
jsme hráli zábavné hry. Když někdo zlobil, musel si zatočit kolem, kde byly napsány různé tresty. Například odjezd domů, což je trest, ve kterém musíte doběhnout na
pokoj a sbalit si co nejvíce věcí v časovém limitu. Tašku
či kufr pak přinést do společenské místnosti. Jeden z večerů jsme uspořádali karneval. Naše masky byste mohli
zhodnotit na fotkách na webových stránkách školy.
Celý týden byl namáhavý, ale zábavný a příjemný, protože jsme si užili lyžování a byli jsme se svými kamarády.
žáci 7. A a 7. B třídy

Tento týden se zúčastnili vybraní žáci a žákyně 5. ročníku
(pomohli i někteří ze 4. r.) okresního turnaje ve vybíjené.
V úterý 9. 2. svedli kluci tvrdý boj a skončili 3. v okrese.
Ve čtvrtek 11. 2. se do stejného boje pustila děvčata, která dosáhla na samý vrchol, a obsadila 1. místo. Všem blahopřejeme
a děvčatům budeme držet palce v krajském kole, kterého se
zúčastní v květnu. Ivana Ševrová, za všechny vyučující Tv,
kteří se na úspěchu podílejí

Dějepisná olympiáda
Dějepisná olympiáda se vyhlašuje vždy pro žáky 8.
a 9. ročníků. Každý rok má jiné téma – například Život
ve městě ve středověku, Přemyslovci, Druhá světová
válka atd. V letošním školním roce bylo téma Lucemburkové. Slavíme totiž 700 let od narození Karla IV.
V Příbrami proběhlo 20. ledna 2016 okresní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho dva žáci naší školy.
Konkurence byla veliká. V této kategorii jsou totiž i žáci
osmiletých gymnázií. Celkem soutěžilo skoro 40 žáků
z celého příbramského okresu. Lukáš Veselý (žák 8. B)
se umístil v první polovině a František Korecký (také
žák 8. B) obsadil 3. místo a postoupil do krajského kola,
které se bude konat 21. března 2016 v Kladně. Příprava
vyžaduje mnoho času a trpělivosti.
Oběma žákům moc blahopřeji a děkuji za účast v okresním kole. Fandovi Koreckému držím palce v dalším kole.
Jana Čížková, vyučující dějepisu

Lyžařský výcvik 2016
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Studenti VOŠ a SOŠ včetně profesorského sboru se
stali v týdnu od 8. do 12. února hostiteli dalšího ročníku prezentací zemí v rámci projektu EDISON. Tento
projekt slouží k prolamování kulturních a jazykových
bariér. My jsme se se žáky 7. až 9. ročníků byli v pátek
12. února podívat v přednáškovém sále VOŠ a SOŠ
Březnice na 8 národních stánků. Jeden chlapec z Ukrajiny a 6 studentek z Peru, Brazílie, Číny, Taiwanu, Indo-

nésie a Sýrie
nás
provedli
tradičními pokrmy z jejich zemí.
Nechyběla ani
prezentace zvyků,
místního
oblečení a míst,
která stojí za vidění. Osmým zástupcem byl stánek naší země,
v němž nechyběla česká bižuterie a svatební
koláčky.
Žáci měli možnost obcházet
jednotlivé stánky a klást své
vlastní otázky
nebo mohli využít nápovědy v
podobě kvízu,
který byl sepsán
pořadateli. Pokud
sesbírali
nadpoloviční
množství správných odpovědí, získali malou odměnu.
Komunikačním jazykem byla angličtina. Největší senzací byla možnost nechat si napsat své křestní jméno
v čínštině nebo indonéštině a ochutnat tradiční pokrmy
připravené studenty speciálně pro tento den. Na prvním
místě mezi žáky i učiteli určitě skončil čokoládový krém,
který připravila dívka z Brazílie.
Ráda bych jménem našich žáků a vyučujících poděkovala vedení VOŠ a SOŠ Březnice, všem organizátorům ze
stran pedagogů i studentů a hlavně samotným vystavujícím hostům za možnost se tohoto setkání zúčastnit.
Budeme se těšit na další ročník.
Jana Doulová
vyučující anglického jazyka

Andrea Veselá – ZUŠ Březnice

Lukáš Veselý – ZUŠ Březnice

Zeměpisná olympiáda
Dne 11. 2. se tři naše žákyně zúčastnily okresního
kola zeměpisné olympiády. Olympiáda se skládala ze tří
částí – práce s atlasem, bez atlasu a z praktické části,
ve které se počítaly různé příklady se zeměpisnou tematikou. Okresního kola se zúčastnila Jindřiška Zíková,
Kristýna Kurfiřtová a Julie Sroková. Všem olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Martin Zárybnický
vyučující zeměpisu

Globall village
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EDISON OPĚT U NÁS NA ŠKOLE
Na naši střední školu opět zavítal Edison! Samozřejmě nikoliv Thomas Alva Edison, který by nám zde předváděl své nejslavnější vynálezy v podobě žárovky a fonografu, ačkoli i to by
bylo dozajista velmi zajímavé, leč bez Wellsova stroje času též
zhola nemožné, nýbrž zahraniční studenti z projektu Edison,
který umožňuje mezinárodní mobilitu mladých lidí do 26 let.
Poskytuje tak skvělou příležitost pro všechny, kteří si chtějí
zdokonalit angličtinu a poznat svět – to se týká i našich studentů, kteří mohou této šance také využít (více informací na
http://aiesec.cz/studenti/).
Letos k nám zavítali studenti ze šesti různých zemí světa
a většině z nich trvala cesta do České republiky bezmála
24 hodin. Letěli k nám z Indonésie, Číny, Taiwanu, Ukrajiny,
Peru a Brazílie. Ubytováni byli společně na internátě, což bylo
na jednu stranu výhodné pro naše studenty, kteří tam přes týden přebývají a kteří tak mohli navázat bližší kontakt, na druhou stranu je ale škoda, že březničtí či blíže bydlící žáci nevyužili příležitosti vzít si „svého“ studenta domů a seznámit ho
s typicky českým způsobem života. Ochudili tak nejen cizince,
ale i sebe o zajímavou zkušenost.
Pro Beatriz, Patsy, Andriiho, Effany, Gisel a Fan byl připraven bohatý program v podobě prohlídky Březnice, návštěvy
města Příbram a Svaté Hory, zavítali jsme také do sklárny
v Bělčicích, kterou vlastní rodina Vlasákových a vyrábí zde nádherné repliky historického skla. Pan Vlasák byl tak laskav, že
dokonce dovolil všem přítomným, aby si vyfoukli svůj vlastní
kousek. Mohli jsme se tak na vlastní kůži přesvědčit, jak složité je vyrobit by jen obyčejný tvar, který by díky přehnanému
fouknutí nenarostl do obřích rozměrů. Jediná Beatriz z Brazílie dokázala vytvořit mističku, kterou si pak také s sebou odvezla na památku. Podívali jsme se také do Blatné, kde jsme se
chystali nakrmit daňky, kdyby ovšem nějací daňci v parku byli.
Ti se pravděpodobně někde schovávali a o naše jablka neprojevili nejmenší zájem. Přiblížili se k nám jen tři osamělí jedinci,
kteří ale vzápětí ustrašeně utekli. V Blatné jsme zůstali až do
večera, kdy jsme se sešli společně s našimi studenty na bowlingu a zahráli si v mezinárodních týmech. V pátek nás pak čekal
vrchol celého týdne – Global Village – na které cizinci prezentovali kulturu svých zemí. Každý stolek reprezentující jednu ze
zemí vás na malou chvíli teleportoval do vzdálené exotiky vonící všelijakým kořením, vonnými tyčinkami či chutnými pokrmy. Ty mohli návštěvníci také ochutnat. Největší úspěch měla
asi brazilská čokoládová pochoutka brigadeiros, která poměrně
brzy zmizela. Návštěvníci global village se také mohli dozvědět, že bubble tea, který se v posledních letech stal v Česku
oblíbeným nápojem, pochází vlastně z Taiwanu, a mohli se přesvědčit, že ten původní bubble tea nemá s naším českým paskvilem vůbec nic společného. Sama Effany byla překvapená,
co to tu pijeme, když měla možnost oba nápoje porovnat.
Všem zahraničním studentům se u nás moc líbilo, alespoň
dle jejich slov, Češi jsou podle nich velmi přátelští, komunikativní a ochotní se vším pomoci. Nejvíce jim chutnal řízek
a knedlíky (samozřejmě nikoliv dohromady) a pochvalovali si
také černé pivo. Byli také nadšení, jaký je v našem městečku
klid a že zde nejsou neustálé davy lidí mačkajících se jeden
na druhého. Nelíbila se jim ovšem česká zima.

Myslím, že oběma stranám se nakonec bude stýskat a doufám, že některá nově navázaná přátelství vydrží stejně jako
ta z loňského roku, která jsou – sice jen přes Facebook – udržována až dote .
Mgr. Eliška Houzimová

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 5. 2. 2016 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnění studenti z 1. a 3. ročníků prošli testem zhruba
na úrovni maturitní zkoušky. Ten se skládal z písemné části a ústní zkoušky, ve které měli zúčastnění za úkol reagovat na otázky
zkoušejících a popisovat obrázek. První dvě místa obsadili velmi těsně za sebou (dělil je pouze jeden bod) Pavel Soukal z 1.A,
který zároveň postupuje do dalšího kola, jež se bude konat v Příbrami, a Kryštof Kušmirek, rovněž z 1. ročníku. Všem zúčastněným děkujeme za odvahu ověřit si úroveň svých jazykových znalostí a doufáme, že se příští rok opět zapojí. Pavlovi přejeme mnoho
štěstí v dalším kole!
Mgr. Eliška Houzimová
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍM TURNAJEM VE VOLEJBALE
Venku je teplota pod nulou, Štědrý den je již za dveřmi, ale
právě v tuto dobu má většina žáků VOŠ a SOŠ Březnice plnou
hlavu každoročního Vánočního turnaje ve volejbale, který se
postupem času stává tradicí. Každá třída už dlouho dopředu
sestavila svůj vlastní tým a všichni pilně trénovali. Kdo by také
nechtěl zvítězit před celou školou a získat tím tak slávu
a uznáni, že? Moment, který všichni netrpělivě očekávali
je tady, týmy se seřazují a halou vane pozitivní atmosféra s nádechem mírné rivality.
Hráči jsou hnáni publikem, a tak ze sebe vydávají maximum.
Letos se nám tu sešly obzvláště kvalitní týmy, čímž bylo těžké
odhadnout, kdo se stane šampionem roku 2015. Nejlépe z toho
nakonec vyšly týmy učitelů a 4.AV. Oba měly stejnou bilanci vyhraných zápasů, a tak záleželo na jejich vzájemném utkání. Žáci
třídy 4.AV a nastávající maturanti brali toto opravdu vážně,
protože porazit učitele je nejen obrovská výzva, ale také pocit
za dostiučinění. Na hrací ploše byla znát značná nervozita, a to
na obou stranách. Diváci očekávali vyrovnaný souboj, jenomže
ten se nekonal. 4. AV ukázala týmového ducha a díky své skvělé souhře získala rychlý náskok, který už nepustila, a jasně uči-

tele smetla z palubovky. Tím dokázali, že jsou mazáci v každém směru a já jim přeji stejnou výhru nad maturitními zkouškami.
Michal Pilous

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se studenti naší
školy zúčastnili školního kola 7. ročníku celostátní soutěže
„Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.
Soutěž má nejen ověřit znalosti studentů týkající se financí,
ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí,
funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank,
finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit
studenty do života, aby se naučili s penězi správně hospodařit
a zbytečně se nezadlužovali. Dále aby uměli řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.
V neposlední řadě by se studenti měli naučit pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.
Studenti soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední
školy. Soutěž probíhá přes internet a odpovídá se na otázky.
O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.

Školního kola se
zúčastnili studenti
všech oborů 2., 3.
a 4. ročníku naší
školy.
Na prvním místě
se umístil Matěj
Buriánek – 4. ročník
oboru Informační
technologie, na druhém Jaroslav Kostínek – 3. ročník oboru Agropodnikání, na třetím místě Petra
Bezděková - 4. ročník oboru Sociální činnost.
Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu bude
reprezentovat v okresním kole soutěže.
Vítězným studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně
úspěchů v dalším kole.
Ing. Jaroslava Hájková

MATURITNÍ PLES 4.AV A 4.BS
15. ledna 2016 se v kulturním domě v Březnici konal maturitní ples studentů čtvrtých ročníků z VOŠ a SOŠ Březnice.
Kulturní dům byl plný maturantů, jejich příbuzných a kamarádů, na kterých bylo vidět, že si ples velmi užívají. Stejně jako
minulý rok zde k tanci hrála kapela Bosáci, která dokázala roztančit celý sál. Nechyběla ani bohatá tombola, ve které jste
jako hlavní cenu mohli vyhrát sele. Maturitní ples začínal slavnostním zahájením, po kterém následovalo předtančení, o něž
se postarala taneční skupina Glowing WOMAN. Po nich už se
na parketu objevili maturanti se svým slavnostním nástupem.
Maturanty poté ošerpovali jejich třídní učitelé a následoval
přípitek, na který se všichni tak těšili. Velikou pozornost vzbudila skvělá barmanská show v podání Tomáše Batelky. O půlnoci pak předvedli maturanti svá půlnoční představení, která
opravdu stála za podívanou. Po nich se na pódiu objevil DJ,
který udržel taneční atmosféru až do ranních hodin. To vše
shrnuto do několika hesel: Atmosféra úžasná, výtečné pivo,
skvělá kapela, protančené střevíce, rozkošná půlnočka. A ani
jsem ráno nepotřeboval Ibalgin.
Stanislav Máša (student 4. AV)
Bezprostřední reakce na maturitní ples:
Byla to nádherná akce, opravdu jsem si svou noc užil a využíval
jsem své výjimečnosti v podobě šerpy do syta, co to jen šlo.

Tanec jsem bohužel někde propil a byl jsem rád, že jsem vytáhl
mamku asi na půl minuty, než jsem zase běžel jinam. Měl jsem
tančit s paní Novotnou, která nedorazila, takže jsem se na
ostatní povinnosti vykašlal. Děkuji všem, byla to nádhera.
P.S.: Postrádám kapitánskou čepici a skleničku se svým jménem, děkuji.
Lukáš Novotný alias Bagr (4. BS)
Maturitní ples se mimořádně vydařil, opravdu jsem se celou
dobu skvěle bavila a protančila jsem střevíce. Jediná věc, která
se maturantům trošku vymkla z ruky, byl tanec s učiteli, jelikož polovina učitelského sboru zůstala sedět nikým nevyzvána
do kola, což bylo mírně řečeno trapné. To se jistě ještě odrazí
u maturit. - Hodně překvapila 4.AV skvěle secvičeným půlnočkem! 4. BS zase originalitou, když se raději schovali za plátnem, aby nebyla jejich opilost tak očividná…
Mgr. Eliška Houzimová (učitelka ČJ a AJ)
Maturitní ples byl naprosto skvělý. Strašně moc jsem si ho užil.
A byl jsem opravdu mile překvapen a nečekal jsem, že se to
takhle povede. - Nejvíce mě potěšilo, když jsem se ráno vzbudil a všechno jsem si pamatoval, takže mam krásnou vzpomínku!!! - Díííky všem, že jste přišli.
Tomáš Bezkočka alias Bezky (4. BS)
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 6. dubna 2016 v domečku na
náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace,
rady pro sluchově postižené.

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 5. března 2016 (sobota) – se pojede na první, ještě zimní, celodenní výlet. Program začne v bývalém státním podniku
RAKONA v Rakovníku při dnu otevřených dveří. Dále podnikneme exkurzi do pivovaru Krušovice. Na zpáteční cestě
navštívíme hrad Křivoklát. Cena včetně vstupů je 420 a 450 Kč.
Čas odjezdu: 6.00 Horosedly, 6.05 Mirovice, 6.15 KOVO, 6.30
autobusové nádraží Březnice, 6.40 Tochovice. Předpokládaný
návrat v 17.30 až v 18.00 hodin.
Dne 10. března 2016 (čtvrtek) – jedeme do Plzně do divadla J. K. Tyla (nová scéna) na operu Bedřicha Smetany
LIBUŠE. Hromadné vstupné je 400 Kč.
Odjezd 1. autobusu je v 16.40 Horosedly, 16.45 Mirovice,
17.00 autobusové nádraží Březnice – směr Plzeň.
Odjezd 2. autobusu je v 16.40 Tochovice 16.50, KOVO 17.00
autobusové nádraží Březnice – směr Hvož any, Plzeň. Začátek
představení je v 19.00 hodin.
Pro velký zájem sledujte zopakování divadla v Příbrami: Sen
noci svatojánské, večerní představení za stejných podmínek
jako byla generální zkouška.

JDEME DO KINA
16. března 2016 (středa) – se bude v KD promítat film
USA: Nikdy není pozdě. 101 minut, drama, hudební komedie. Hlavní role M. Streepová. Mladá rocková kytaristka napravuje své životní omyly. Začátek ve 13.30 hodin, možnost občerstvení: káva, čaj. Cena: 30 Kč člen, nečlen 50 Kč.

Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní Feitové
v lékárně osobně nebo na tel. 318 682 050 lékárna, 721 603 455,
večer na čísle 318 682 483.
Předběžný celoroční program kultury na rok 2016:
LEDEN
- Emauzy, koncert, kino.
ÚNOR
- literární pořad v knihovně, kino, Příbram divadlo.
BŘEZEN
- RAKONA, pivovar Krušovice, hrad Křivoklát,
kino.
DUBEN
- kino, Svučice - ochotnické divadlo.
KVĚTEN
- Český rozhlas – exkurze, Praha – podmořský
svět, České Budějovice – HOBBY.
ČERVEN
- Šumava – Lenora.
ČERVENEC - Liberec – galerie a ZOO, Ještěd, letní, večerní
divadlo (místo bude určeno).
SRPEN
- Zámek Orlík, nová expozice akvária, Schwarzenberská hrobka, Lety, rozhledna Onen svět,
rekondice, Hradozámecká noc Březnice.
ZÁŘÍ
- Šumava, Beroun – hrnčířský trh.
ŘÍJEN
- Hořovice – cibulový trh, výlet Hartmanice, Dobrá Voda, Sušice, hudební výstava Grejcar – divadlo Příbram, Hvož any – heligonky.
LISTOPAD - beseda s přísl. Policie, záchrannou službou, hasiči.
Vysoká u Př. – koncert, Plzeň – divadlo.
PROSINEC - adventní koncert, advent Praha, zámek Březnice,
Tochovice – J. Nauš.
Tento návrh bude doplněn o přesná data a místa konání, další
vypisované akce apod. Sledujte bedlivě pokyny ve vitrínce na
domečku, v BN a letáky na úsecích přilehlých k okolí Březnice.
Včas se přihlašujte!
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

3/2016

BŘEZNICKÉ NOVINY

KGB

19

Kulturní Gang Březnice, z.s. zve na

JARNÍ SÉRII CESTOVATELSKÝCH POŘADŮ – BŘEZEN:

Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony… ve více než 200 městech v Česku i na Slovensku
a OPĚT TAKÉ V BŘEZNICI.

Pátek 4. 3. 2016 od 19.00 hod. v kulturním domě v Březnici /kino/
Festival nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů letos přináší tyto snímky:
SURI - nejnovější film Pavla Barabáše vás tentokrát zavede na dobrodružnou plavbu po neznámé africké řece i putování
pralesem, na jehož konci je území obávaného kmene Suri, který se rozhodl bojovat za svoje tradice a původní způsob života.
82 vrcholů - stanete se svědky extrémního výkonu. Zdolat všechny čtyřtisícové vrcholy v Alpách za neuvěřitelných 80 dní?
Nemožné?
Himalaya - krátký vizuálně působivý film, který vznikl během třítýdenního treku litevské filmařky.
Mizející Delta - na počátku dvacátého století bylo ústí řeky Colorado obklopeno rostlinami, kdysi mohutný tok ale už více
než dvě dekády nespatřil moře. Vyschl vždy dřív, než se k němu dostal. Až do jara 2014. Dva státy se dohodly,
že učiní pokus spojit jednu zapomenutou řeku s mořem…
Karun - dva britští dobrodruzi se rozhodnou sjet íránskou nejdelší řeku Karun od pramene až k místu, kde se vlévá
do Perského zálivu. Karun jim ale brzy ukáže, že si ukousli příliš velké sousto…
Pro vytrvalé promítneme také filmy z bonusové nabídky festivalu …
Slosování vstupenek, cestovatelský kvíz, občerstvení.
Vstupné 50,- dospělí, 20,- děti do 15 let

DUBEN: HMYZÍ SHOW aneb MÁTE CHUŤ NA NEVŠEDNÍ GURMÁNSKÝ ZÁŽITEK?
Chcete zažít něco exotického? Chcete se dozvědět, kolik druhů jedlého hmyzu existuje? Chcete vidět na vlastní oči přípravu
hmyzích pokrmů a ochutnat je? Víte, že hmyz je označován za surovinu třetího tisíciletí a že se konzumuje po celém světě
vyjma Evropy?
... tak to všechno a mnohem víc se můžete dozvědět a zažít

V PÁTEK 8. 4. 2016 od 19.00 hod. v kulturním domě v Březnici.
Vařit z hmyzu bude Petr Ocknecht (nejzkušenější kuchař jedlého hmyzu v ČR), který v komentované show přímo před vámi
připraví ochutnávku čerstvých hmyzích specialit a zasvětí vás do světa hmyzího vaření i historie pojídání hmyzu a možná díky
němu naleznete inspiraci i pro své domácí kuchyně….
Budou připraveny tyto speciality:
Moučný červ na listovém salátku
Cvrček na másle
Zophobas na chilli a česneku (velký moučný červ)
Smažené saranče
Šváb v těstíčku + hmyzí dezert
NA TUTO AKCI JE NUTNO SE PŘEDEM ZÁVAZNĚ PŘIHLÁSIT (a to zakoupením vstupenky), nejpozději do 15. 3. 2016.
Z organizačních a technických důvodů je počet míst omezen, PROTO NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠKOU!
Vstupenky a přihlášky: Kulturní Gang Březnice, z.s. – Dáša Nesvedová, rockfestbreznice@seznam.cz tel. 606 115 251 –
zavolejte nebo napište, sdělíme podrobnosti.
Vstupné pro 1 osobu činí 180,- Kč a zahrnuje DEGUSTACI HMYZÍCH SPECIALIT, UKÁZKY PŘÍPRAVY JÍDEL, PŘEDNÁŠKU
O JEDLÉM HMYZU A HMYZÍ KUCHYNI a také CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKU, která je součástí večera a nese název:

ETIOPIE – Pravěké OMO
Cestovatel David Švejnoha vás zavede do Jižní Etiopie. Dozvíte se, co znamenají hluboké jizvy na tělech hamarských žen
nebo proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek. Nahlédnete do života kmenů Bodi, Mursi, Hamar, Karo, Arbore, Dasanech a divokých Nyangatom dříve, než je neúprosná civilizace zničí…
Doba trvání celého programu je 4 hod. /hmyzí show 2,5 hod. a přednáška 1,5 hod./.
Sleva na vstupném: pro studenty (po předložení indexu nebo potvrzení o studiu)..130,- Kč; pro děti do 15 let … 80,- Kč
Za podporu naší činnosti děkujeme městu Březnici, Nadaci život umělce a dalším příznivcům a podporovatelům.
Jarní cestovatelské pořady podporuje:

... cestovní partner nejen pro tyto dva večery …

doprovodný program – cestovatelská beseda:
SKUTEČNÝ MADAGASKAR ... jak ho viděl a zažil Buky s Eliškou
Místní cestovatelé a dobrodruzi Pavel s Eliškou zase někam vyrazili. Tentokrát
na Madagaskar – domov lemurů, barevných chameleonů, majestátních baobabů
a usměvavých Malgašů, na čtvrtý největší ostrov světa…
Co tam viděli a prožili vám bez obalu a s vtipem sobě vlastním řeknou v rámci
doprovodného programu Expediční kamery. Přij te si je poslechnout!
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„ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE“
Možná, že už jste ve svém životě zakusili okamžiky,
ve kterých jste měli pocit, že onen zážitek vám „trhá srdce“. Něco hodně těžkého, něco bolestivého vám „rvalo
srdce na kusy“. Ale o roztržení srdce můžeme uvažovat
nejen v souvislosti s utrpením, ale také s hříchem, se
zlem, které pácháme. My sami si máme „rozervat své srdce na kusy“ kvůli svým ubližování druhým, kvůli závisti
i nenávisti. My sami máme pociovat rozervanost srdce
kvůli svým špatnostem.
Možná, že v této chvíli, díky nějaké životní zkušenosti,
už pro vás vlastní hřích nepředstavuje nějaký velký problém. Ale můžete tedy „trhat své srdce“ kvůli hříchům
druhých. I lidé úplně nevinní mají být zapojeni do společného vyznání vin a prosby za odpuštění. S roztrženým,
bolestným srdcem, můžeme předstupovat před Boha a vyprošovat odpuštění pro svět.
Nechme se zasáhnout onou postní výzvou: „Roztrhněte
svá srdce“. „Plačte a rmute se nad svými chybami, naříkejte nad hříchy druhých. Vyprošujte sobě i druhým milost obrácení, polepšení. Postem, nářkem a pláčem přivolávejte na svět Boží milosrdenství.
Půst: to není asi zrovna populární slovo. Možná ještě
dieta. V postu však nejde o to shodit pár kilo, ale odhodit
věci nadbytečné, zatěžující, svazující, věci, které nám až
příliš vstupují do života, a přitom by nám neměli diktovat náš život.
Půst souvisí s novou zkušeností, kterou můžeme získat
novým pohledem na tolik známé záležitosti. Třeba i novou zkušenost, týkající se pokrmu. Ostatně slovo zkušenost souvisí s kousáním. Poznatky se často označují jako
potrava pro duši. Známe-li něco, např. nějakou životní
situaci, povrchně, říkáme, že jsme toho pouze okusili,
ochutnali. Když se do nějakého tématu pustíme naplno,
říkáme hovorově, že jsme do něj „zažráni“. O zkušenostech, které nás netěší, říkáme někdy, že jsou hořké.

Z tohoto hlediska není udivující, že náboženství mají
svá pravidla co jíst a co nikoli, kdy jíst a kdy ne, znají
příležitostná nebo účelová omezení v jídle. Ovšem „chléb,
který odtrhnu od svých vlastních úst, mám předat chudákovi, který z napřaženou rukou stojí u mých dveří“.
Nelze oddělit půst od almužny, odřeknutí se něčeho od obdarovávání. Co by bylo platné, kdyby mi celé dny kručelo
v žaludku a zabýval se sám sebou a svými nepříjemnými
pocity, ale nepomohl sousedovi, který prožívá nějaké těžké období, nepotěšil návštěvou nemocného příbuzného,
nebo nechtěl odpustit, když mě někdo prosí o prominutí.
Roztrhněte svá srdce: to může také znamenat, abychom
z celého svého srdce neustále rozdávali své přátelství,
radost, pomoc. Kéž by se nám to dařilo nejen v průběhu
doby postní.
P. Petr Hovorka

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE

MISIJNÍ KOLÁČ
u příležitosti Misijní neděle
zveme vás na prodej čerstvých
domácích koláčů a dobrot
za dobrovolný příspěvek
v neděli 6. března 2016
po nedělní mši svaté
cca v 10.15 hodin
před kostelem sv. Ignáce
z Loyoly
(při nepříznivém počasí v zadní části kostela)
Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla,
pro získání finančních prostředků šíření víry,
pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu
a kněžím na misiích.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
BŘEZNICE

Za zakoupení koláčů
a dobrot předem děkujeme!

VELIKONOČNÍ
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ
s doprovodem dětského zpěvu
se uskuteční
v neděli 3. dubna 2016
od 9.30 hodin.
Těšíme se, že prožijeme liturgii
společně s ostatními dětmi.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
BŘEZNICE

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
24.
25.
26.
27.

3.
3.
3.
3.

28. 3.

Zelený čtvrtek
16.30 hod.
Velký pátek
15.00 hod.
Bílá sobota
19.00 hod.
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně 9.30 hod.
Velikonoční pondělí
9.30 hod.
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AHOJ ROCKEŘI,
AHOJ MILOVNÍCI HUDBY!
12. března v sobotu od 19.00 hodin chystáme
v KD Tochovice koncert dvou kapel.
První budou příbramští Vrch. Ačkoliv jsou na scéně
přes 20 let, pro mnohé celkem neznámá kapela. Hudba
trochu jako Plastic People, trochu jako Dunaj. Hudba
jak vyšitá ke koncertu na Hrádečku Václava Havla.
Tehdy pod mrakem komunistické diktatury, nyní pod
mrakem obecného nevkusu. Vlastně není divu – skrz
naskrz do vrchu se odváží málokdo. Tak tedy – Vrch na
Hrádeček!
Druhými výtečníky budou Heiden z Brna. Jejich blackmetalové začátky se skřehotáním kapitána kytaristy
Kverda nejspíš v Tochovicích nezažijeme. Těšit se můžeme spíš na písně intimní, melancholické, poetické – skoro popík. Jenže, a te do ouška a ouška nastražit. Písně
navozují stav, kdy nás opouští ego s veškerou svou chytrostykou a takto opuštěni neseme se na vlně moře, nebo hudba dokáže být mostem mezi nebem a zemí. Ačkoliv je Kverd zpěvák nezpěvák, daří se mu překročit práh
mysteria. K tomu mu dopomáhají ostatní v kapele a sem
tam nějaký ten posluchač. Za album Dolores Heiden
obdrželi cenu Anděl.
Zvučit a o projekci se bude starat Milan Vitiš.
Bez posluchače a diváka by akce neměla význam….
Proto srdečně zveme každého, kdo bude mít i jen trochu
zájem.
Vstupné je 150 Kč.
Václav Klozar

VELIKONOČNÍ JARMARK
V PODBRDSKÉM MUZEU
Jaro vítají v Rožmitále tradičně jarmarkem. Přij te
19. března do Podbrdského muzea. Naučíme vás
plést pomlázky, košíky, nebo zdobit vajíčka. Nebudou
chybět domácí dobroty, koláče, marmelády, sýry, kremrole, nudle, preclíky… Prodávat se bude velikonoční
aranžmá, originální textil, autorské šperky, keramika,
sazenice, květiny… Otevřeno 10 – 16 hodin.

UZÁVĚRKA
dubnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN

ve čtvrtek 17. 3. 2016 ve 12 hodin
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu
nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
Děkujeme. Redakce BN

BŘEZNICKÉ NOVINY také na
ww.breznice.cz

4. ročník

Putování
Lázského nemehla
po Brdech
Pochod od vesnice k vesnici,
od hájovny k hájovně

sobota 5. března 2016
Sraz: Láz – hřiště
Prezence od 9.00 hod.

Společný start v 10.00 hod.
1. trasa cca 11 km
2. trasa cca 13,5 km
Startovné v dobrovolné výši zahrnuje i občerstvení včetně
teplého nápoje, proto hrnek s sebou!

w w w. n e m e h l o . e u
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NĚKOLIK VZPOMÍNEK ING. FRANTIŠKA ČERNÉHO
Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice má řadu pozoruhodných členů.
Posledně svými vzpomínkami čtenáře Březnických novin
obohatila paní MUDr. Rusalka Scholleová.
Tentokrát pozvání přijal pan Ing. František Černý.
S Březnicí je spjat od dětství, v Dobré Vodě tráví volný
čas po řadu let.
Pane inženýre, kdy přišla vaše rodina do Březnice?
Bylo to po II. světové válce, asi tak kolem roku 1946. Můj otec
přišel do Březnice, kde v té době existovala továrnička s kovovýrobou, kterou rozvinul a vzniklo “Kovo Březnice”. Otec
pocházel z chudé rodiny z Heřmaně u Písku. V Písku se vyučil
zámečníkem a později odešel do Zlína za bratrem, kde nastoupil do továrny BAŤA. Tam vystudoval Baovskou strojní průmyslovku. Na počátku války v roce 1939 byl ve Zlíně napaden
německými vojáky a pro záchranu svého života se rozhodl opustit republiku. Odešel do severní Itálie. Pan Baa mu posléze
dodal potřebné dokumenty a peníze, aby mohl být vyslán do
východní Afriky, kde stavěl Baovy továrny na obuv. Zastihla ho
tu později i II. světová válka a tak nastoupil v r. 1941 do Britských vojsk. Prožil válku u Tobruku a v Dunkerque. V Anglii se
stal členem Československé zahraniční armády. Vrátil se zpět
do republiky společně s Angličany a Američany v dubnu 1945,
kteří zůstali v západních Čechách na demarkační linii. Po válce
mu za odměnu bylo svěřeno národní správcovství malého kovopodniku v Horní Blatné (okr. Karlovy Vary). Protože zde byl po
odsunu Němců nedostatek tamních obyvatel, dohodl se s firmou Harmonika Hořovice a převzal březnickou kovozpracující
firmu. Přestěhoval se do Březnice a zde založil firmu KOVO
Březnice, kterou rozšířil tím, že sem přestěhoval stroje z továrny v Horní Blatné. Výrobní program změnil a zaměřil se na
výrobu nábytkových doplňků (kování, panty, zámečky, pojezdy,
úchytky atd.). Postavila se zde i nová hala na novodobou výrobu
Dřevo-plastů. Do znárodnění mělo Kovo Březnice více jak 100
zaměstnanců. Na počátku padesátých let však byl za to, že byl
členem Západní Československé armády politicky pronásledován. Byla to hodně těžká léta pro mé rodiče. Později byl souzen
a odsouzen. Musel nastoupit na nucené práce do dolu Vřes
v západních Čechách. Po návratu z nucených prací naše rodina
odešla z Březnice do Prahy, kde tatínek získal práci ve firmě
Dřevařský vývoj. Město Březnice však zůstalo jeho a naší srdeční záležitostí.
Jak běžel váš život?
Narodil jsem se v únoru 1949. V den mého narození prý slavila
mé narozeniny celá továrna KOVO. Chodil jsem v Březnici
do školky a pak do základní školy, ale jen do první třídy. Po přestěhování jsem začal chodit do 2. třídy základní školy již v Praze. Zde jsem vystudoval Střední průmyslovou školu strojní
a později v práci jsem dostal nabídku pokračovat ve studiích
při zaměstnání na Vysoké škole ve Zvolenu. Vysokou školu jsem
dokončil v roce 1979, kde jsem promoval jako Inženýr. Otec mi
zemřel hodně brzo, v roce 1973, bylo mu 59 let a mně tehdy
bylo 24 let. Měl jsem touhu se někdy podívat do jeho stále
vzpomínané a vysněné Afriky, kam ho už nikdy z ČSSR nepustili. Povedlo se mi to až v roce 1983, dostal jsem nabídku jet
pracovat na 2 roky do Afriky - francouzského Konga, cca 5° pod
rovníkem. Ze dvou let bylo ale nakonec 7 roků. Vrátil jsem se
až v dubnu 1990, ale to bylo už po sametové revoluci.
Jak na Afriku vzpomínáte? Mohl byste přidat nějakou
vzpomínku?
Afrika je kouzelný kontinent. Kdo ji poznal, onemocněl láskou
k ní. Poznal jsem opravdovou rovníkovou tzv. Černou Afriku.

Kongo, Pointe Noire r. 1986, František Černý a spolupracovníci.

Byl jsem tam s manželkou a později i s naším malým 1,5 ročním synem. Žili jsme v městě Pointe Noire, které bylo na pobřeží Atlantického oceánu a bylo hlavním průmyslovým městem Konga. Zde jsem pracoval jako technický ředitel firmy
SIDETRA, závodu na těžbu a zpracování dřeva, který zaměstnával cca 600 zaměstnanců. V mém technickém úseku pracovalo 83 zaměstnanců. Firma byla akciovou společností s 51%
podílem státu. Za první rok mého pobytu se mi povedlo zvýšit
výrobní kapacitu ze 400 m2 dýh na 1000 m2 a v druhém roce až
na 1800 m2. Byl jsem vedením společnosti proto velmi oblíben
a tak můj pracovní kontrakt byl celkem 3x prodlužován. Život
v Kongu nebyl pro mne jednoduchý. Bydleli jsme v malém domku hned u továrny a tak jsem měl vlastně sedmidenní pracovní
týden. V sobotu a v neděli jsem řídil zaměstnance v údržbě, aby
se vše opravilo a příští týden vše fungovalo na 100 %. O pracovních hodinách se ani hovořit nedalo, protože továrna jela
na 3 směny - 24h/24h, byl jsem tam mnohokrát i o půlnoci.
Co mne asi nejvíce udivovalo bylo, že muži mohli mít i čtyři
manželky. Muži chodili neskutečně čistě odění. Vedoucí směn,
pracovníci ředitelství, odborů a strany lidu chodili oblečeni
v nažehlených oblecích a v bílých košilích. Když jsem pak pro
některého jel domů, tak jsem zjistil, že bydlí v chatrčích stlučených ze zbytků prken a se střechou z vlnitého plechu. Topit
se tam nemuselo, protože venkovní teploty v průběhu roku se
zde pohybovaly mezi 20°C a 31°C. Ženy vařily zpravidla venku,
na malém otevřeném ohništi. Jednou jsem také navštívil i rodinu mého spolupracovníka žijící v pralese a byl to nezapomenutelný zážitek. Zjistil jsem, že on vlastně živil asi tak dvanáct
svých příbuzných a byl jsem tam velmi pěkně a srdečně přijat.
Jeho babička mne naučila jak jednoduše odkostit rybu Tresku
(velikosti asi jako váš Pstruh) během jedné minuty.
Poznal jsem zde život i běžných chudých obyvatel a musím
přiznat, že rovníková Afrika je úžasná.
Co jste dělal po návratu z Afriky?
Po návratu, v novodobém režimu jsem se přihlásil do konkurzu
automobilové značky RENAULT. Celý život jsem toužil pracovat kolem automobilů, no a uspěl jsem. Nastoupil jsem jako
první zaměstnanec firmy Renault Československo.
Dostal jsem funkci oblastního obchodně-technického zástupce
pro střední Čechy a úkolem byl rozvoj prodejní a servisní sítě
značky. Po 3 letech jsme měli cca 50 zástupců značky. V té době
ale Renault změnil strategii a tak jsem přešel k jiné francouzské značce, k Citroënu. V Citroënu jsem byl 7 let francouzským
(pokračování na str. 23)
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NĚKOLIK VZPOMÍNEK ING. FRANTIŠKA ČERNÉHO
(dokončení ze str. 22)

zaměstnancem - technickým delegátem pro celé Česko a Slovensko. Kancelář jsme měli v Praze a ta měla celkem 8 zaměstnanců. V roce 2000 jsme založili filiálku na Slovensku a v roce
2001 jsme založili Českou filiálku Citroënu. V ní jsem se stal
technickým ředitelem a staral jsem se o všechny české autorizované opravce této značky. V této firmě jsem byl až do mého
odchodu do důchodu, tj. celkem 18 let. Firma Citroën je úžasná
firma s nevídaným lidským přístupem ke svým zaměstnancům. Poznal jsem téměř všechny její výrobní závody a výzkumná střediska. Firma Citroën je součástí koncernu PSA a zaměstnává cca 200 000 zaměstnanců. Osobně jsem se znal i s prezidentem koncernu PSA.
Po mém odchodu do důchodu jsem stále ve spojení s mými
kolegy a s podřízenými.
Prodeji automobilů dobře rozumíte. V dnešní době se
prodeji automobilů dobře daří, bude to pokračovat?
V počátku musím říci, že prodej automobilů nebyla moje doména. Měl jsem na starost rozvoj servisní sítě, školicí středisko
pro opravce, garanční opravy a opravy vozů jako takové. Hlavně
ale zákaznickou spokojenost s kvalitou servisních služeb značky. Vrátím-li se k prodejům aut v České republice, tak musím
konstatovat, že jsou hodně závislé na kurzu naší České koruny
vůči Euru a také na naší politické stabilitě.
Když tato stabilita je nízká a média mluví o všem možném
negativně, zákazníci velmi váhají s nákupem nového vozu.

Dokonce i váhají, zda v tom momentu si nechají udělat finančně náročnější opravy. Já pevně doufám, že se prodeje budou
zlepšovat a že se tím stáří našeho automobilového parku bude
snižovat. Snižování stáří automobilového parku sebou přináší
kvalitnější vozy na našich komunikacích a také bezpečnější
provoz na komunikacích.
Vra me se k Březnici.
I když jsme bydleli v Praze, měla naše rodina chatu v Dobré
Vodě, byla hned u lesa. Trávil jsem zde všechny své prázdniny
a ještě tak jednou za 3 týdny až měsíc jsme sem jezdili s rodiči
na víkend. Tuto chatu ale nakonec dostala moje sestra Monika
a já jsem přišel o možnost zde trávit volný čas. Pořád jsem toužil v Dobré Vodě něco mít, anebo si zde něco postavit. V roce
1994 se mi povedlo koupit pozemek (dřívější rokle) od paní
Řežábkové, je u podjezdu naproti Hrochovu Hrádku. Vysnil
jsem si a pak navrhl projekt, který jsem spolu s mojí manželkou zrealizoval. Postavili jsme si s manželkou rodinný víkendový dům, kterému říkáme chata. Stavba pro mne byla velkou
relaxací k mému náročnému povolání. Chata je určena pro
odpočinek a na období mého důchodu. Dnes jsem důchodcem
téměř 4 roky a jsme zde velmi často. Máme zde přátele a musím se přiznat, že jsme tu moc rádi.
Děkuji za rozhovor!
MUDr. Jiří Beran

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Odznaky odborností
Celý lednový měsíc byl již ve znamení příprav na plnění jedné z částí hry Plamen a to plnění odznaků odborností. Jak jsme již zvyklí, začátkem února máme den,
kdy děti předvedou svoje znalosti před kommisí, ve které nechybí zástupce okresní rady mládeže aby dohlídl na
průběh plnění. V letošním roce k nám zavítal p. Radek
Bolina z SDH Bohostice. Za jeho asistence se podařilo
všem odznaky složit a nikdo neodešlel s prázdnou. V letošním roce nám přibyli dva strojníci junioři, čtyři
strojníci, dva kronikáři a tři cvičitelé.

Letní hasičský tábor
Již tradičně pořádáme letní hasičský tábor a opět míříme
do hájovny na Dědku, a to v době od 2. 7. do 9. 7. 2016.
Pokud s námi chcete vyrazit za letními hrátky s nejen
hasičskou tématikou můžete nás kontaktovat na tel. čísle
721 487 579 nebo e-mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz
kapacita tábora je omezena a z velké části již zaplněna.
Cena pobytu je 1 800 Kč.
Další info.: http://hasicsky-tabor-na-dedku.webnode.cz
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Zimní příprava u všech oddílů SK byla zahájena v průběhu ledna 2016. Mládež od přípravky přes mladší
a starší žáky po dorost se připravují v tělocvičně ZŠ.
A mužstvo v hale VITALITY. Dorost a A mužstvo nabírají fyzičku v okolí stadionu. A mužstvo se v průběhu
února a března zúčastnilo 1. ročníku zimního turnaje
SPARTAK CUP na umělé trávě Spartaku Příbram.

Jarní část soutěžních zápasů zahájí mladší a starší
žáci v termínu 19. respektive 20. 3., A mužstvo v sobotu
26. 3., dorost v neděli 10. 4. a přípravka v neděli 24. 4.
Rozpis utkání na březen a začátek dubna je uveřejněn
v samostatné tabulce.
Roman Teska
sekretář SK

SK BŘEZNICE 1918 - ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2016
DATUM

DEN

"A" MUŽSTVO

19. 3.

SO

15.00 - přípravné utkání
Sportovní zábava

20. 3.

NE

26. 3.

SO

DOROST

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

PŘÍPRAVKA

10.30
Bř - Dal. Dušniky
10.30
Bř - Dobříš

15.00
Bř - Nový Knín

27. 3.

NE

běh Rožmitál - Březnice

2. 4.

SO

16.30
Bř - Petrovice

3. 4.

NE

12.15
Bř - Kovohutě Pb

Spartak Pb B - Bř
Spartak Pb B - Bř

14.45
Kosova Hora - Bř
10.30
Bř - Kovohutě

SK Březnice 1918, z. s.
Vás srdečně zve na

Sportovní taneční zábavu,
která se uskuteční 19. března 2016 od 20 hodin
v Kulturním domě v Březnici.
O Vaši zábavu se bude, po úspěšném vystoupení v minulých letech,
starat hudební skupina MELODION

v průběhu zábavy budou vyhlášeny výsledky
„Sportovec města Březnice 2015“
vstupné včetně místenky 100,- Kč
předprodej vstupenek od 1. 3. 2016
- Tabák u Nuslů Březnice
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TJ Spartak ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918

pořádá jubilejní 60. ročník silničního běhu na 10 km

ROŽMITÁL – BŘEZNICE
(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru)

Start závodu v neděli 27. března 2016 v 10.30
před stadionem TJ Spartak ROŽMITÁL.

hodin

Cíl běhu na stadionu v SK BŘEZNICE 1918
KATEGORIE:
závodu ROŽMITÁL – BŘEZNICE. Beru na vědomí, že se
A muži do 39 let (1977 a mladší)
tento závod koná za plného dopravního provozu. Budu
B muži 40 - 49 let (1967-1976)
se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provoC muži 50 - 59 let (1957-1966)
zu a rovněž budu bezpodmínečně dodržovat pokyny
D muži 60 - 69 let (1947-1956)
organizátorů závodu.
E muži 70 let a starší (1946 a starší)
Pořadatel závodu má právo na komerční a nekomerční
Ž ženy do 39 let (1977 a mladší)
využití filmů, fotografií videozáznamů a další dokumentace,
ŽV ženy 40 let a starší (1976 a starší)
na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání
T tým – tři závodníci se přihlásí do jednoho týmu (není akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.
omezeno kategorií ani pohlavím)
Je mi známo, že úrazové pojištění kryje náklady pojistných událostí členů atletických oddílů, klubů, jakož
PŘIHLÁŠKY: Předem na www.sportt.cz ,
i dalších sportovních svazů sdružených v Českém svazu
na místě do 9.30 hodin!!!
tělesné výchovy na základě příslušné pojistky mezi ČSTV
STARTOVNÉ: Předem - 100 Kč (závodníci do 18 a nad
a pojiš ovnou Kooperativa a. s. Pokud se toto pojištění
60 let mají účast zdarma), na místě v den závodu do 9.30
na mne nevztahuje, stvrzuji svým podpisem, že na pořahodin - 200 Kč. V případě zaplacení startovného a neúdateli nebudu sám ani prostřednictvím svých právních
časti na závodu pořadatel startovné nevrací!
zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví
START: Rožmitál p. Tř.– před stadionem
a majetku, způsobené třetími osobami.
(GPS: 49°36'14.690"N, 13°52'14.619"E) v neděli 27. března Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen
2016 v 10,30 hodin. Parkoviště, šatny, WC v místě a ob- si připevnit čip dle instrukcí pořadatele na botu. V cíli je
čerstvení zajištěno. Věci závodníků budou převezeny nutno si nechat čip pořadatelem sejmout. V případě
z místa startu do cíle. Za ztrátu cenných věcí pořadatel nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáneručí.
hána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení.
PROFIL TRATĚ: Povrch silnice - start - 522 m n.v.; 2.6 km VÝSLEDKY: Budou zveřejněny v místě cíle a na internetu:
- 490 m n. v.; 3.4 km - 529 m n.v.; Cíl - 460 m n. v. - na 5 km http://spartak-rozmitalptr.cz/ a www.sportovniservis.cz
občerstvení!
POZOR - UZAVÍRKA TRATI:
CÍL: Březnice – na stadionu. Šatny, WC a občerstvení
Poprvé se závod Rožmitál – Březnice uskuteční
zajištěno. Vyhlášení výsledků proběhne v cíli ihned s uzavřeným silničním provozem. Pro kola a doprovodná
po skončení závodu. Zpáteční cestu závodníků
vozidla bude objížka přes Bezděkov.
do místa startu zajiš uje autobus. V průběhu
závodu bude pro auta uzavřena ulice Sadová
v úseku od křižovatky ke stadionu. K parkování
Mapa uzavírky
je možné využít ulici 9. května!
silnic v Březnici
CENY: ve finanční výši 25 000 Kč
(od 10.30
POZNÁMKA: K závodu je možné se přihlásit
do 12.00 hod.)
předem na www.sportt.cz – pak startovné činí
100 Kč, nebo v den závodu v místě startu
do 9.30 hodin - startovné 200 Kč (závodníci
do 18 a nad 60 let mají účast zdarma). Závodník
musí mít startovní číslo umístěno na přední straně horní části těla. Po závodu se stává jeho vlastnictvím. Každý startuje na vlastní náklady. Běží se
v levé polovině vozovky a musí být dodrženy
předpisy silničního provozu. Při překročení ustanovení bude závodník diskvalifikován.
PODMÍNKY ZÁVODU: Svým startem v závodě
potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého
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BŘEZNICKÝM NOHEJBALISTŮM SE NEDAŘILO
V sobotu 6. února se v halách Sportcentra Vitality
uskutečnil další ročník nohejbalového turnaje trojic Vitality Cup. Tradičně byl o účást na turnaji po zimní přestávce velký zájem, a tak pořádající tým Telido Březnice
přivítal 18 trojic. Ty byly rozděleny do čtyř skupin, ve
kterých si to systémem každý s každým rozdaly o čtyři
postupová místa, v případě čtyřčlených skupin o umístění, do osmifinále. Březnickým nohejbalistům se tentokrát nedařilo. Blatensko-březnická trojice ve složení
Sinkule, Švejda, Pavel ze své těžké skupiny nepostoupila a pořádající Telido Březnice (Tetaur, Liebner,
Doul)vypadlo hned v osmifinále s pozdějším finalistou,
krajským týmem z Dobříše. Stejně tak jako stoupá obliba tohoto turnaje, stoupá i kvalita jednotlivých trojic
a z původem rekreačního se pomalu stává klání s úrov-

ní spíše krajskou. Dokladem toho je účast týmů jako
Šacung Benešov, Hořovice, Dobříš, Milevsko, nebo Plovárna Písek, za který nastoupil juniorský reprezentant
v nohejbalu a hráč Dynama České Budějovice Filip Sliacký. Ten se svou trojicí ve složení Sliacký, Krull, Toman, také celý turnaj vyhrál, druhá skončila po tuhém
boji ve finále Dobříš, třetí další písecký tým, Doggies.
Velké poděkování pořadatelů patří tradičnímu partnerovi Pivovaru Herold a za spolupráci Standovi Veselému
a celému Vitality Březnice. Dalším turnajem zde bude
„Aprílový sako“, které se v místních halách odehraje
2. dubna. Hraje se na dva dopady ve hře a k vidění bývá
už opravdu kvalitní nohejbal krajské úrovně. Kdo by
měl zájem, přij te se podívat.
Jan Liebner

JUDO KLUB KODOKAN
Na ZŠ v Březnici již třetím rokem pracuje sportovní
klub pro děti a mládež zabývající se výukou judo – Judo
klub Kodokan. Žáky klubu jsou převážně děti docházející do základní školy v Březnici od první třídy. Tréninky
klubu jsou ve dnech pondělí a středa od 16.30 hod, jsou
otevřeny všem zájemcům bez rozdílu věku a můžou se jej
i nezávazně zúčastnit. Stačí si s sebou vzít jen tepláky
a mikinu s dlouhým rukávem. Cvičení judo nejmenším
dětem pomáhá k všeobecnému tělesnému rozvoji, zejmé-

na v oblasti motoriky a prostorového vnímání okolí.
Do tréninku se mohou zapojit také rodiče. Po základní
přípravě se děti mohou účastnit soutěží a turnajů pořádaných kluby judo sdružených pod ČSJU - Český svaz
judo, různých víkendových kempů a prázdninových soustředění. Na těchto akcích potkají své „soupeře“ z turnajů, kde se věnují nejen judu, ale i dalším aktivitám.
Rádi mezi námi přivítáme nové kamarády. Přij te mezi
nás. Judo nás baví.
Karel Kříž
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ZÁKLADNA AIRSOFTU BŘEZNICE V ROCE 2016
S nově přicházejícím rokem
jsme stejně jako každý rok zasedli
nad stránkou papíru a začali plánovat náš airsoftový rok. Hned
zpočátku nás trápil asi největší
problém takové organizace. Kdy
se sejdeme? Čím dál častěji se setkáváme s problémem nedostatku
času, konkrétně nám volný čas
zabírá již práce, školy jak střední
tak vysoké, se kterými souvisejí
nelehké zkoušky a seminární práce. Mnozí z nás si chtějí užít tak
málo drahocenného času s přítelkyněmi a nově v týmu přibyly
i problémy novorozeňat našich
členů. Přesto všechno jsme se sešli a naplánovali rok 2016 jak pro
nás, tak i pro Vás, především pro
Vaše děti, na které se v našich
programech zaměřujeme.
V letošním roce nepřipravíme děti o jejich den, kdy se
každoročně podílíme velkou měrou na organizaci „Dětského dne v Březnici“. Doufáme, že se nám ho vydaří
uskutečnit alespoň tak jako v roce minulém. Také chceme dorazit na dětský tábor od SDH Březnice, kdy zpestříme pobyt malým hasičům zajímavým kouskem pyrotechniky z našeho skládku a necháme děti zaválčit si
s některou z našich zbraní s nemilosrdným terčem, který
budou moci rozstřílet. Bohužel ale letos upustíme
od naší podzimní akce na březnické velehoře Stráž, která
se i přes naše úsilí propagace nesetkává s velkou návštěvností. Přesto si myslíme, že byla velkým přínosem pro
místní děti, protože se krom maskování a čtení z mapy
zabývaly i tříděním odpadu, kdy s tímto důležitým tématem pro civilizaci řešily různé úkoly. Nově plánujeme
zorganizovat střeleckou soutěž mezi jednotlivými hráči
z týmů z celé airsoftové komunity z okolí, která by měla
být i přístupná veřejnosti. Koho by toto zajímalo, nech
sleduje naše facebookové stránky (www.facebook.com/
zoldacibreznice/), kde o této akci budeme informovat.
Stejně jako v roce minulém bychom chtěli být spolupořadatelé na vzpomínkové akci na Slivici, kde prezentuje-

me náš spolek a ve spolupráci s AČR zajišujeme organizaci akce. Dále budeme nápomocní i při konání dětských
dnů v okolních obcích a určitě bychom opět chtěli pomoci při jubilejním Běhu Rožmitál-Březnice.
Z té airsoftové stránky bychom chtěli zůstat nejméně
u tolika bojových akcí jako doposud. V minulém roce
jsme sváděli boje s týmem S.A.T. Rožmitál pod Třemšínem, s kterým jsme uhájili vítězství ve většině bitev, takže jsme Březnici ostudu neutrhli. Letos bychom chtěli
takovou spolupráci prohloubit i s ostatními týmy v okolí. Také se chceme zúčastnit i celorepublikových akcí,
chceme prohlubovat své znalosti v taktice, znalostech,
ale i zvýšit celkovou fyzickou připravenost týmu nebo
zkusit extrémní přežití v přírodě. Takové jsou plány na
rok 2016.
Doufáme, že město Březnice bude s námi spolupracovat takovou měrou i nadále. Velice si této pomoci ceníme a naše známé airsoftové týmy nám tuto spolupráci
jedině závidí. Tímto děkujeme za spolupráci. Všem
co přečetli článek až sem, děkuji a třeba někdy na nějaké
akci v Březnici nashledanou.
Mgr. František Pinkava, předseda ZAB z. s.

CENÍK INZERCE v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč

1/2 strany 1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč

1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první řádek 40 Kč a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč (jeden řádek cca 50 znaků).

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice | Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
6x = zaplatit 4 + 2 zdarma

INZERÁT
9x = zaplatit 6 + 3 zdarma

12x = zaplatit 8 + 4 zdarma
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Dynamicky se rozvíjející společnost SENCO Příbram spol. s r.o., s 24letou tradicí, je zaměřena na
konstrukci a výrobu elektrických rozvaděčů, rozvaděč. skříní, ovládacích pultů, práškového lakování a
elektromontáže.

www.sencopb.cz
V současné době hledáme vhodné kandidáty na pozice:
Konstruktér elektro

Asistent technické přípravy výroby

(konstrukce el. rozvaděčů nízkého napětí)

(pomocné práce při zpracování dokumentace: výkresy svorkovnic dle
schématu, kontrola kusovníků, kreslení jednoduchých schémat
osazení rozvaděčů dle předlohy
– vše zaučíme)

x
x
x
x
x

vzdělání SŠ/VŠ elektrotechnického směru
(maturitní zkouška)
znalost práce na PC – CAD systémy, MS
Office
aktivní znalost AJ nebo NJ
řidičský průkaz sk.B
vhodné i pro absolventy

Programátor průmyslových
řídících systémů / PLC
x
x
x
x
x
x

vzdělání SŠ/VŠ elektrotechnického
zaměření
vyhl. 50/1978 Sb., min. §5 výhodou
znalost programování řídících systémů
PLC
spolehlivost, samostatnost při řešení úkolů
komunikační a organizační schopnosti pro
práci v týmu
praxe výhodou

x
x
x
x

vzdělání SŠ/VŠ elektrotechnického směru (maturitní
zkouška)
znalost práce na PC – CAD systémy , MS Office
(výhodou)
znalost AJ nebo NJ (výhodou)
vhodné i pro absolventy

Elektromechanik, Elektrikář
- vč. zaučení v oboru elektro
x
x
x
x

vzdělání SOU/SŠ – technický obor
obor elektro není podmínkou
aktivní přístup k práci a manuální zručnost
vhodné i pro absolventy

Nabízíme:
• dobré platové podmínky • zázemí silné a perspektivní společnosti
• jazykové kurzy • penzijní připojištění • příspěvek na sportovní
a kulturní akce
V případě zájmu nám zašlete životopis na emaily:

formanova@sencopb.cz ; prihunkova@sencopb.cz ;

318 493 639
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Vážení čtenáři, dovolte mi představit naší společnost.

Jsme zaměřeni především na výrobu a montáž ocelových konstrukcí,
zámečnické práce, pálení CNC plasmou a výrobu z nerezu.
Vyrobíme pro Vás kvalitní a bezpečný výrobek, navržený dle Vašich představ
a požadavků.
Více informací naleznete na www.kovo-pocaply.cz nebo při návštěvě v prostorách
naší firmy.
Dále hledáme nové zaměstnance na pozice montážní dělník a strojní zámečník.
Více na www stránkách nebo na tel. 775 108 423.
Za tým Kovovýroba Počaply
Luboš Hájek ml.
tel. 775 108 423
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Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 – Suchdol
www.fzp.czu.cz

Chcete skutečně chránit životního prostředí? Chcete být profesionál aplikující
své znalosti? Naučíme Vás jak! Poj te studovat zajímavé obory na Fakultu životního
prostředí ČZU v Praze, přední instituci v environmentálních vědách. Nabízíme moderní
specializované vzdělání v oborech ekologie, ochrana přírody, krajinné a pozemkové
úpravy, krajinné inženýrství, vodní hospodářství, územní plánování, environmentální
modelování a další.
Špičkoví odborníci zajiš ují výuku doplněnou tematickými exkurzemi, praxemi
a terénními cvičeními. Po absolvování studia budete připraveni pro praxi anebo
můžete získávat další znalosti na FŽP nebo jiných institucích v ČR a zahraničí. Výuku
zajiš ují přední odborníci v oboru a kromě Prahy je výuka realizovaná rovněž
v distančních střediscích v Březnici, Litvínově a v Karlových Varech.
FŽP ČZU nabízí tyto bakalářské studijní obory:
•
•
•
•
•

Aplikovaná ekologie (P, K),
Krajinářství (P),
Vodní hospodářství (P),
Územní plánování (P),
Územní technická a správní služba (P, K)

(Územní technická a správní služba - kombinovaná forma studia v Praze a konzultačních
střediscích Litvínov, Karlovy Vary a Březnice).

Navazující magisterské studijní obory v ČJ:
• Aplikovaná ekologie (P),
• Environmentální modelování (P),
• Krajinné a pozemkové úpravy (P),
• Krajinné inženýrství (P),
• Ochrana přírody (P, K),
• Regionální a environmentální správa (P, K), Voda v krajině (P)
(Regionální a environmentální správa - kombinovaná forma studia v Praze a konzultačních
střediscích Litvínov, Karlovy Vary).

Navazující magisterské studijní obory v AJ:
•
•
•
•

Environmental Modelling,
Nature Conservation,
Landscape Planning,
Environmental Geosciences.

(P=presenční forma, K=kombinovaná forma studia)
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MĚSTO BŘEZNICE, bytová a sociální komise
V Y H L A Š U J E P R O DIAKONII BROUMOV

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

BŘEZNICKÉ NOVINY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRONAJMU zařízený byt 1+kk s balkónem
v Březnici nad KD. 2. patro, nájem 4 000 Kč
včetně poplatků, kauce 6 000 Kč.
Tel. 724 875 040.

■

K O U P Í M starší pivní třetinky a půllitry
s nápisy Březnické pivo, Pivovar Blatná, Písek
apod. Děkuji.
Tel. 732 170 454

– letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
– péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky

Dne 31. 3. 2016 od 8.00 do 16.00 hod.
Místo: GARÁŽ u KOTELNY Březnice
Bližší informace na tel. č. 318 403 166, 733 656 855
nebo 318 403 161

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.
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách. Stáří slepiček 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

8. března

2016

BŘEZNICE – u autobusového nádraží
v 18 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena dle poptávky
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

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

Telefon

777 336 705

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
2. 3. středa v 18.00 hodin

FÚSI
Černá komedie, Island, 2015, české titulky
Hrdinou filmu je zavalitý čtyřicátník Fúsi,
který sbírá odvahu vstoupit do dospělého
světa. Když do jeho světa nečekaně vtrhnou
temperamentní žena a osmileté děvčátko,
je donucen to risknout… Snímek natočený
v nejlepším stylu severských černých komediálních dramat se vyznačuje svébytným
humorem a zdařile se vyhýbá nabízejícím se
žánrovým klišé.
Režie: Dagur Kári
Hrají: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttira a další
Vstupné 49 Kč



94 minut



Přístupno

6. 3. neděle v 18.00 hodin

MA MA
Drama, Španělsko, 2015, české titulky
Když Magdu potká v krátké době několik
životních tragédií, nesrazí ji to na kolena.
Naopak získá novou chu do života a uvědomí si, jak důležité jsou vztahy k těm nejbližším – desetiletému synovi i novému muži,
který jí náhle vstoupí do života.
Režie: Julio Medem
Hrají: Penélope Cruz, Alex Brendemühl,
Silvia Abascal, Elena Carranza a další
Vstupné 54 Kč



111 minut



Přístupno

BŘEZEN 2016
když ji její bývalý manžel Pete požádá, aby
jela navštívit dceru, která se jim odcizila,
a pomohla jí překonat těžké období.
Režie: Jonathan Demme
Hrají: Sebastian Stan, Meryl Streep, Kevin
Kline, Mamie Gummer, Hayse Jacka a další
Vstupné 30 Kč



101 minut



Přístupno od 12 let

16. 3. středa v 18.00 hodin

NIKDY NENÍ POZDĚ
Komedie, drama, USA, 2015, české znění
Vstupné 39 Kč



101 minut



Přístupno od 12 let

20. 3. neděle v 18.00 hodin

30. 3. středa v 18.00 hodin

Vstupné 49 Kč



96 minut



Přístupno od 12 let

23. 3. středa v 18.00 hodin



Přístupno



119 minut



Přístupno od 15 let

ŽENA V KLECI
Kriminální thriller, Dánsko, Švédsko, 2013,
české titulky
Strhující dánský thriller z pera scénáristy
filmového hitu Muži, kteří nenávidí ženy
je prvním dílem filmové série o Oddělení Q
podle bestsellerů Jussiho Adlera-Olsena.
Režie: Mikkel Norgaard
Hrají: Peter Plaugborg, Nikolaj Lie Kaas,
Troels Lyby, Soren Pilmark, Fares Fares
a další
Vstupné 49 Kč



97 minut



Přístupno od 12 let

– KLUBOVÁ STŘEDA
Dokument, Česko, 2015, české znění
Dokumentární film Opuštěný vesmír je
o smrti a umírání a o dvou (ne)možnostech
posmrtné existence. Podíváme se na současné poznatky vědy, které dnes nevylučují „zatím" nedefinovanou formu přetrvání lidské
podstaty i po fyzické smrti.
Režie: Peter Hladík
Hrají: Jan Kačer, Jiří Grygar, Karol Sidon,
Michal Viewegh a další

90 minut

Horor, fantasy, USA, 2015, české titulky
Edith Cushingová se provdá za záhadného
cizince, sira Thomase Sharpea. Díky sňatku
se stane spolumajitelkou panství Purpurový
vrch, jemuž vévodí chátrající viktoriánský
dům. V jeho ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí jako doma. Zvědavost ji nutí
odhalovat tajemství, které se dům snaží
pohřbít.
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Mia Wasikowska, Jessica Chastain,
Tom Hiddleston, Charlie Hunnam a další

Drama, thriller, Palestina, 2013, české titulky
Mladého pekaře Omara dělí od jeho tajné
lásky Nadji ze , která přetíná území Palestiny. Kvůli práci, rodině či lásce ji denně přelézají stovky mužů. Na Západním břehu neexistují jednoznačné situace ani jednoduchá
rozhodnutí, a tak i Omar brzy čelí bolestné
volbě.
Režie: Hany Abu-Assad
Hrají: Adam Bakri, Leem Lubany, Samer
Bisharat, Iyad Hoorani a další

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2



PURPUROVÝ VRCH

Vstupné 54 Kč

OPUŠTĚNÝ VESMÍR

Vstupné 39 Kč

27. 3. neděle v 18.00 hodin

OMAR

9. 3. středa v 18.00 hodin
Rodinný animovaný film, USA, 2015, české
znění
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná
dařit… Dracula konečně ustoupil ze svých
striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze
příšery, a ten se proto otevírá i lidským
návštěvníkům.
Režie: Grnndy Tartakovsky

3/2016

KULTURA

Vstupné 39 Kč



70 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:
2. 3. 2016 středa v 9.00 hodin –
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
P Ř I P R AV U J E M E :
Zde Harold (3. 4.), Otcové a dcery
(10. 4.), Dárek (27. 4.)
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.

13. 3. neděle v 18.00 hodin

MRZOUT
Komedie, Finsko, 2014, české titulky
Mrzout je muž z minulosti. Před vším
moderním se zavírá, protože pro něj svět
skončil rokem 1953. Nutnost navštívit fyzioterapii v Helsinkách znamená pro starého
muže celou řadu nepříjemných epizod…
Režie: Dome Karukoski
Hrají: Antti Litja, Petra Frey, Mari Perankoski, Iikka Forss, Viktor Drevitski a další
Vstupné 54 Kč



105 minut



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
4.
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13.
15.

3.
3.
3.
3.
3.

15.
18.
19.
22.
24.

3.
3.
3.
3.
3.

Přístupno

16. 3. středa ve 13.30 hodin
– odpolední představení pro širokou veřejnost

NIKDY NENÍ POZDĚ
Komedie, drama, USA, 2015, české znění
Ricki za mlada opustila svojí rodinu, aby
našla vytouženou slávu v rockové muzice.
Dostane poslední šanci dát věci do pořádku,

28. 3.

Expediční kamera  KD – 19.00 hodin
Maškarní bál  KD – 15.00 hodin
Oldies  KD – 21.00 hodin
Odpoledne s hudbou  Vinárna KD – 15.00 hodin
Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
Tomáš Kočko a orchestr  KD – 19.00 hodin, koncert
Divadelní představení BRDS  KD – 19.30 hodin
Sportovní zábava  KD – 20.00 hodin
Vítáme jaro  Bývalá jezuitská kolej 9.00 – 15.00 hodin
Literární kavárna s Dr. Mgr. Věrou Kubovou
„Mystika Bratří Čapků“  Městská knihovna – 16.30 hodin
Koncert duchovní hudby  Kostel sv. Rocha – 17.00 hodin
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