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

Vážení spoluobčané,
zima, již po několikáté velmi mírná, je za námi. Přesto o sobě
dala vědět a husté sněžení v noci na 1. března zkomplikovalo
dopravu v celém regionu. Na silnici ležela vrstva mokrého sněhu, hasiči vyjížděli k popadaným stromům, přerušena byla i dodávka elektrické energie. Ne jinak tomu bylo v Březnici.
Dodávka byla v některých částech našeho města obnovena až
po dlouhých devíti hodinách. Rozsah poškození distribuční sítě
byl nebývalý, nebo v některých okolních obcích byla dodávka
elektřiny přerušena na více jak dvacet hodin.
S příchodem jara jsme se vrátili k již započaté II. etapě revitalizace centrální části města. Stavba pokračuje chodníkem
v Blatenské ulici a naváže na chodníky na jižní straně náměstí.
V chodnících budou rekonstruovány dotčené sítě, rovněž kanalizace a hlavní vodovodní řad uložený v komunikaci I/19, který
je v našem majetku. Město využije plánované investice vlastníka této komunikace. Obě souběžné akce budou náročné na
organizaci a přinesou značné nepohodlí nám všem. Věřím však,
že vše proběhne dle harmonogramu prací a tradiční pou
na náměstí nebude ohrožena. Teoretickým předpokladem je,
že nejnáročnější část stavby od kostela k Normě bude hotova
do konce srpna a zbývající část od kostela k černému kříži
do konce měsíce října.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout, že připravujeme
37 výtisk Adresáře Březnice. Uvědomuji si, že v digitálním

světě pomalu ztrácí svoji důležitost, ale konzervativní uživatelé tuto tradiční tištěnou pomůcku jistě uvítají. Neradi bychom
dlouholetou tradici přerušili, vždy první Adresář byl vydán již
v roce 1907! Do konce měsíce dubna můžete kontaktovat
Městskou knihovnu a zdarma požádat o zveřejnění svých aktuálních údajů. Využijte této možnosti.
Petr Procházka, starosta

Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 8. 12. 2015
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 28. 12. 2015.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory
zastupitelstva města za rok 2015 dle přílohy. Zastupitelstvo
města bere na vědomí výši finančních darů předloženou
předsedy výborů pro jednotlivé členy dle příloh.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
2. Zakoupení nového stroje Rider Stiga Park Pro 540 IX včetně
Sekací hlavy 110 COMBI PRO EL od firmy Zahradní technika Jaroslav Hrdina, Březnice dle přiložené cenové nabídky
ze dne 21. 1. 2016 po schválení rozpočtu města na rok 2016.
Zastupitelstvo města ukládá FO zakomponovat částky dle
cenové nabídky do rozpočtu města na rok 2016.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
3. Zakoupení technologie úpravy bazénové vody pro koupaliště
ve volné přírodě města Březnice od firmy INFORM-CONSULT-AQUA s.r.o., Příbram za cenu 248.765,11 Kč včetně
DPH, po schválení rozpočtu města na rok 2016. Zastupitelstvo města ukládá FO zakomponovat částku do rozpočtu
města na rok 2016.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
4. Proplacení prací nad rámec smlouvy o dílo firmě UNIKO
Písek, s.r.o. ve výši 153.752,75 včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.

konaného dne 9. 2. 2016

5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami paní Mgr. I. P., bytem
Březnice, pro nové volební období 2016 až 2020.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
6. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2189 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (Nepivoda) / Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí mezi p. L. P., Praha a Městem Březnice o převodu kanalizačního řadu v lokalitě proti VOŠ a SOŠ Březnice, do vlastnictví Foto
Města
F. Březnice
Slaník
za úplatu v částce 36.600 Kč.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0 / Návrh byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROZHODLO:
1. Pro účely insolvenčního řízení vedeného proti paní P. B., před
Krajským soudem v Praze omezit městem Březnice přihlášenou pohledávku do uvedeného insolvenčního řízení pod
č.P27 na částku, jejíž výše je nejvýše přípustná pro to, aby
došlo ke splnění zákonných podmínek insolvenčního dlužníka P. B., pro povolení oddlužení v uvedeném insolvenčním
řízení, nejméně však na částku 185.608,80 Kč. Ve zbývající
části dluhu paní P. B., dle původní přihlášky pohledávky
města Březnice pod č. P27 do insolvenčního řízení se však
tento dluh paní P. B., nepromíjí.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Kovář) / Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
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Vážení rodiče!

Životní výročí oslavili:

Na KVĚTEN 2016 připravujeme

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016) zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 10. 5. 2016. Na základě přihlášky budeme moci zpracovat
vaše údaje a poslat vám osobní pozvánku s přesným
termínem obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program a drobné
dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím,
že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz

70 let – Věra Ježková, Březnice 129
70 let – Julie Hovorková, Březnice 123
80 let – Jan Cibulka, Březnice 394
86 let – Jaroslav Větrovec, Březnice 86
93 let – Marie Zdeňková, Březnice 132

Zlatá svatba
Dne 23. 4. 2016 oslaví
výročí zlaté svatby
(50 let společného manželského života):

JAROSLAV a VĚRA KOSTKOVI ,
Březnice, Borská čp. 438
Přejeme do dalších let hodně zdraví a rodinnou pohodu.
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

V Ý Z VA
........................................................................

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

Bydliště – ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec:

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

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.

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

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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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram,
Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
V katastru obce Počaply havaroval dne 18. února jednasedmdesátiletý řidič. Do jízdní dráhy mu měla vběhnout
z pravé strany srna, a aby zabránil střetu, strhl řízení.
Následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do silničního příkopu a náletových dřevin. Vzniklá škoda byla
stanovena na 30 tisíc korun.
Dne 21. února dopoledne zastavila policejní hlídka
v Tochovicích 23letého řidiče. Dechová zkouška u něj
byla pozitivní. Na displeji přístroje se objevila hodnota
0,76 promile alkoholu. Ve stejný den, ale navečer, jel
přes Březnici opilý 27letý motorista. V jeho dechu bylo
naměřeno 0,66 promile. Oběma mužům byl na místě zadržen řidičský průkaz.
Škoda ve výši 35 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 25. února krátce po poledni u obce Třebsko.
Jednačtyřicetiletý řidič při průjezdu zatáčkou vjel
na krajnici, která se pod autem značky Hyundai utrhla.
Při následné jízdě příkopem pak narazil motorista
do kmene vzrostlého stromu. Ke zranění osob nedošlo.
V Tochovické ulici v Březnici kontrolovala hlídka dne
27. února dopoledne 27letého řidiče a provedla u něj dechovou zkoušku, která byla negativní. Pozitivní byl
však test na drogy, a to na látku cannabis. Další jízda
byla muži zakázána.

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 20. 3. 2016 uplynul jeden rok,
kdy nás navždy opustila manželka
a maminka paní Libuše Mikulášová
z Březnice.

Pořádně se napakoval pachatel, který vykradl začátkem
března vozidlo zaparkované na pozemku domu v jedné
obci na Březnicku. Zcizil z něj peněženku s 15 tisíci korunami, dálniční známku a platební karty. Poté vnikl
ještě do uzavřené garáže, kde se mu hodily dvě motorové pily, okružní pila, bourací kladivo, nastřelovací pistole, rotační laser a příklepová vrtačka. Celkem byla
vzniklá škoda stanovena na 156 tisíc korun.
Silniční kontrola odhalila dne 5. března ve večerních hodinách opilého cyklistu. Policisté zastavili za obcí Hvožany 38letého muže jedoucího na jízdním kole. Následná dechová zkouška u něj odhalila hodnotu 0,42 promile alkoholu. Dotyčný uvedl, že před jízdou vypil jedno
pivo. Nyní muži hrozí ve správním řízení pokuta ve výši
2,5 až 20 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

OZNÁMENÍ O ROZMÍSTĚNÍ
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
JARO 2016
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice
a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu
dle níže uvedeného harmonogramu. Tak, jako
v předešlých letech, budou na stanoviště přistavovány
dva druhy kontejnerů. První na větve a druhý
na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně
označeny. Žádáme tímto všechny občany, aby důsledně
třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů.

Sobota

9. 4. 2016

Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
Drahenická
9. května

Neděle

10. 4. 2016

Kamenická
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Martinice
Pod Stráží

Sobota

16. 4. 2016

Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově

Neděle

17. 4. 2016

L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany
Sadová

S úctou a láskou vzpomínají manžel,
synové Honzík a Liborek s Olinkou

Dne 23. 3. 2016 tomu bylo pět let,
co nás opustil pan František Staněk
z Březnice.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
a děti s rodinami.

Dne 21. dubna uplyne 10 let
od úmrtí paní Anny Beranové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod
Vedoucí oddělení technických služeb
Petr Bartuněk
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MO STP V BŘEZNICI informuje
POZVÁNKA
Výbor MO STP Březnice Vás srdečně
zve na členskou schůzi,
která se koná v úterý dne 12. dubna 2016
od 14.30 hodin v sále KD Březnice.
V programu vystoupí děti z 1. MŠ a ZŠ Březnice.
Těšíme se na Vaši účast.

Připravte si do diskuze své dotazy, připomínky
a návrhy.

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.
Další poradna bude 1. června 2016.

JDEME DO KINA
Dne 20. dubna 2016 (středa) – se bude v KD promítat
poslední film, thriller: Rudý kapitán. Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením
Československa… Česko/Slovensko/Polsko film z r. 2016.
115 minut. Hlavní role: Ondřej Malý, Oldřich Kaiser,
Zuzana Kronerová, Martin Pechlát, Martin Finger,
Marián Geišberg, Michal Suchánek, Petra Navrátilová
ad.
Začátek ve 13.30 hodin, možnost občerstvení: káva, čaj.
Cena: 30 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní
Feitové v lékárně osobně nebo na tel. č.: 318 682 050
lékárna, 721 603 455, večer na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

PŘIPRAVUJEME
Dne 23. dubna 2016 se jede na další divadelní představení do Svučic. Budou zde opět vystupovat členové
amatérského, divadelního souboru Prácheň. Tentokrát
nás zvou na představení: Bylo nás pět. Začátek představení je v 16.30 hodin.
Cena 50 a 70 Kč.
Odjezd: v 15.50 KOVO, v 16.00 autobusové nádraží
Březnice.

Děkujeme paní Janě Kottové,
Lence Spendrové a celému personálu
za ochotu a vstřícnost
při uspořádání našich oslav.
Na a a Jirka

Město Březnice a Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
zvou na tradiční
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Duben 2016
před 395 lety byl Adam z Lokšan odsouzen ku ztrátě hrdla, cti i veškerého jmění. Ortel však
nemohl být v plné šíři proveden, nebo odsouzený již roku 1620, po osudné bitvě na Bílé Hoře,
uprchl s králem Bedřichem Falckým ze země. Březnické panství bylo v roce 1607 rozděleno třem
bratrům - Adamu, Jiříkovi a Václavovi. Všichni tři se zúčastnili povstání českých stavů proti
císaři Ferdinandovi II., přičemž si nejhorlivěji počínal nejstarší Adam. Ten útěkem unikl potupné
smrti na popravišti, přec ho v cizině neminul krutý osud. Zahynul v srpnu roku 1622 zvláštní
příhodou: když jako komorník krále Bedřicha doprovázel panovníka i s jeho vojskem, strhla se
prudká bouře. Adam v širém poli schoval se pod jediný strom. Ten se vlivem silného větru v půli
zlomil, přerazil Adamovi páteř a větve pak jej pohltily i s koněm. V krutých bolestech zemřel
několik dnů poté.
7. 4. 1939
před 77 lety zemřel významný kulturní pracovník Jan Kout,
který se narodil 12. 11. 1849 v Bohutíně. Pocházel z hornické
rodiny, měl jedenáct sourozenců a na vychování byl u svého
strýce učitele. Ten ovlivnil celý jeho život a po ukončení školy
v Příbrami vystudoval učitelský ústav v Praze. Do Březnice
přišel 15. října 1873 se svou ženou Josefou. Dostal místo na
měšanské škole, kde učil 45 let a od roku 1910 byl jejím ředitelem - až do roku 1918, kdy odešel do důchodu. Do školní
kroniky napsal: „Za to, že mne Bůh dopřál dlouhého věku,
děkuji dvěma činitelům: 1. lásce k mládeži a 2. lásce k povolání = poslání. V Březnici byl známý pro svoji veřejnou činnost
a těšil se velké úctě a vážnosti. Aktivně se zapojoval do činnosti všech spolků, spoluzakládal městský park (1883), podílel se na vzniku pěveckého sdružení Lev (1885), ve filharmonii byl dobrým cellistou, hrál ochotnické divadlo, pořádal výlety, zábavy a koncerty. S velkou láskou a zaujetím se podílel
na archeologickém výzkumu okolí Březnice a jeho nálezy se
staly základem archeologické sbírky městského muzea. Zkušenosti a vzpomínky zanechal v článcích, které zveřejňoval
v tiskovinách místních i regionálních, ale přispíval také do kalendáře Amerikán, vydávaného
A. Geringerem v Chicagu. Vzpomínky na neúnavného a dobrého člověka Jana Kouta byly vydány
v 11. svazku Březnické knihovničky, které sepsal Vladimír Havel a vydal spolek Bozeň v roce 1939.
Milý - dobrý - usměvavý, tak jej výstižně charakterizovali březničtí přátelé.
20. 4. 1651
před 365 lety bylo do nové kolleje uvedeno pět členů jezuitského řádu: P. Bernard Oppel - rektor
a kazatel, P. Jiří Pfefferkorn - superior, P. Felix Číška - katecheta a zpovědník, P. Jiří Ferus zpovědník fundátorův a Makus Trefil - kuchař, sklepník, budič a dispensator.
20. 4. 1847
před 169 lety prodělaly zámecké zahrady radikální úpravy. Stará zámecká zahrada byla zrušena
a proměněna ve vkusný park. Pod baštami byla ovocná zahrada, kterou užíval vždy hospodářský
vrchní a sahala od vrat až k lípě a pak k vápenici, obehnána hradbou. Před zámkem ze strany
dvora, byl vjezd zdmi obehnán, který tvořil dvě zahrádky na dobré ovoce velmi bohaté a kolem
zámku před baštami byl krasosad, v kterém se pěstovaly toliko zákrsky. Bašty samy pak byly
zanedbané, nebo v jedné byla sušárna na ovoce, v druhé prohlubeň, třetí chovala v sobě koupel.
Avšak v krátkém čase se proměnilo vše v pěkný malý park, nebo zdě, tvořící vjezd do zámku
ze dvora byly rozbourány, kašna uprostřed nich se nacházející byla přeložena do plotu proti panské konírně, ovocné stromy nejvíce byly vykopány a utvořen tak kolem zámku jediný velký sad.
Bašty podlehly také opravě, sušárna zrušena a utvořen tam zimní salon. Prohlubeň v druhé baště
je zavezena a v úhledný letní salon obrácena. Ovocná zahrada deputátní pod baštami taktéž byla
zrušena a kolem hradních zdí utvořen divoký sad až k stodolám sahající, obrouben toliko jednoduchým zábradlím. Touto novotou získal zámek mnoho půvabu.
21. 4. 1519
prodal pan Bohuslav z Hořovic část Martinic březnickému měšanovi Havlovi Kulíškovi.
27. 4. 1933
před 83 lety uspořádal Spolek rodáků a přátel Březnice v Praze „Bozeň“ společně se Spolkem
rodáků a přátel Blatné schůzi o nutnosti spolupráce ku prospěchu rodného jihočeského kraje.
Bylo konstatováno, že činnost krajanských spolků v Praze se utěšeně rozvíjí. Při setkání uvedl
Ing. J. Z. Raušar přednášku „Z dob mého mládí v kraji podtřemšínském“. Pan Raušar se narodil
v Budislavicích, patřil celý život svým srdcem oběma městům - Březnici i Blatné, kde prožil dětství a mládí. Většinu svého života pak strávil v cizině.
v dubnu 1976
před 40 lety byla v obnovených prostorách Jiřského kláštera na Pražském hradě slavnostně
otevřena Sbírka starého českého umění Národní galérie. Jedinečným exponátem této sbírky je
i Černá madona březnická. Tento obraz nese latinský nápis, odkazující na skutečnost, že byl zhotoven na přímý pokyn krále Václava IV., syna Karla IV.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, z Březnických kulturních přehledů a Zpravodaje Věstníku Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová
5. 4. 1621
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

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

■

19. 4. 2016 od 16 hodin – cestopisná beseda
spojená s promítáním s Mgr. Liborem Drahoňovským „Írán“

■

Tematická výstavka knih – Dějiny Evropy

Dětské oddělení na ZŠ
■

1. 4. Nocování s Andersenem
– téma: 35 let Studia kamarád

■

Co to jednou zkusit slušně
– beseda pro 6. ročníky
nad knihou „Mysli! Holce
přece nemůžeš říkat vole!“

Takové „děkuji, prosím, promiň či je mi to líto“
tě ochrání lépe než neprůstřelná vesta.

KNIHOVNA

4/2016

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Nesbo Jo – Švábi – v jednom bangkockém nevěstinci je nalezen norský velvyslanec v Thajsku s nožem v zádech, s porno fotkami v aktovce a na ministerstvu zahraničí v Oslu vypuká panika, protože velvyslanec měl úzké vazby na norského premiéra
Vaňková Ludmila – Královský nach tě neochrání – historická sága posledních přemyslovských králů
Bauer Jan – Rožmberské dědictví – detektivní román
z doby Václava IV.
Cooper Ronni – Nástrahy velkoměsta – sexy, skandální
a šokující román; pokud to můžete dělat zde, můžete to dělat
kdekoliv…
Vondruška Vlastimil – Román o růži – další svazek historického detektivního románu z edice Hříšní lidé
Patterson James – Bikiny – reportér Ben Hawkins míří na
Havaj, kde beze stopy zmizela půvabná supermodelka
Frýbová Zdena – Mafie po česku – rodina Bohuslava
Panenky spojila osudy tří generací z různých společenských
vrstev, jejímž základem byl řeznický obchod na Vinohradech,
který vzrostl na velkouzenářství
Felscherinow Christiane V., Vukovic Sonja – Christiane
F., můj druhý život – pokračování bestselleru My děti ze stanice ZOO; po pětatřiceti letech se známá německá narkomanka nechala přesvědčit, aby vyprávěla o svém boji s drogami,
o pobytu ve vězení, o šastných letech prožitých v Řecku a hlavně o narození syna Phillipa
Woodová Barbara – Zlatá země – Najde mladá žena z Anglie devatenáctého století, která miluje medicínu (ale na studia
nemůže ani pomyslet), štěstí v daleké Austrálii?
Brown Sandra – Francouzské hedvábí – milostný příběh
s detektivní zápletkou je jedním z vrcholů tvorby autorky, jejíž
romány čtou miliony lidí na celém světě
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Smoothie

Jahodovo – banánový

Smoothie je mixovaný svěží nápoj, jehož základem je čerstvé
ovoce, zelenina nebo jejich kombinace. Šáva z čerstvě namixovaného ovoce bez přidaného cukru či konzervantů, kterou si
můžete připravit sami doma, vám dodá kromě spousty energie
i skvělý pocit, jelikož přesně víte, co pijete. Tímto vydatným
nápojem můžete nastartovat svůj den, získáte spoustu energie.
Stejně tak se nabízí i jako možnost tekuté svačinky.
Vyrobit kterékoliv smoothie je velmi jednoduché. Všechny
suroviny vložíme do mixéru a necháme ho puštěný, dokud
nevznikne hladký jemný nápoj.

Ingredience: 1 šálek jahod nakrájených na čtvrtiny, 1 nakrájený banán, 1/4 šálku mandlí, 1/2 šálku ovesných vloček, 1 šálek
nízkotučného vanilkového jogurtu, 1 lžička javorového sirupu

Kiwi smoothie s avokádem
Ingredience: 1 zralé avokádo, 4 - 6 kiwi, 4 lžíce citronové šávy,
1/2 - 1 hrnek vody
Postup : Avokádo a kiwi nakrájíme na menší kousky, dáme
do mixéru s citronovou šávou a vodou a rozmixujeme do hladka.

Avokádovo – hruškový smoothie
Ingredience: 1 zralé avokádo, 1/2 šálku neochuceného bílého
tofu, 1 šálek hruškového džusu, 2 lžíce medu, 1/2 lžičky čistého
vanilkového extraktu, 2 šálky ledu
Postup: Vydlabeme avokádo a smícháme s tofu, hruškovým
džusem, medem a vanilkovým extraktem do hladké směsi.
Následně přidáme led a opět rozmixujeme. (Množství smoothie by mělo být dostačující na čtyři sklenice).

Ovesný smoothie
Ingredience : 1 šálek ledu, 1/2 šálku mražených malin,
1/2 šálku nízkotučného bílého jogurtu, 1 banán, 1/2 šálku ovesných vloček, 1 lžíce medu, 1 šálek kokosového mléka

Zelený zázvorovo – broskvový smoothie
Ingredience: 2 hrsti baby špenátu, 1 lžička nadrhnutého čerstvého zázvoru, 2 šálky mražených nakrájených broskví, 2 lžičky
medu, 1 a 1/4 šálku vody

❦

Tropický borůvkový smoothie
Ingredience: 2 lžičky třtinového cukru, 1 šálek nakrájeného
ananasu, 1 a 1/2 šálku mražených borůvek, 1 pomeranč (bez
semínek) nakrájený na čtvrtiny, 1/2 – 3/4 šálku vody

Rajčatové smoothie
Ingredience: 2 šálky nakrájených rajčat, 1/2 šálku rajčatové
šávy, 1/2 šálku jablečné šávy, 1/2 šálku nakrájené mrkve, 1/2 šálku nakrájeného celeru, pálivá omáčka podle chuti, 2 šálky ledu.

Zimní smoothie
Ingredience: 2 a 1/2 šálku ananasového džusu, 2 a 1/2 šálku
čerstvě vylisované pomerančové šávy, 3/4 šálku bílého jogurtu,
1 banán - oloupaný a nakrájený, 3 lžíce medu, 1/4 lžičky mleté
skořice

Vitamínové smoothie
Ingredience: 2 pomeranče, 3 mrkve, kousek zázvoru, 1/2 citrónu bez kůry

Mango - jogurtový smoothie
Ingredience: 1/4 lžičky mleté skořice, 1 a 1/2 šálku nízkotučného bílého jogurtu, 2 a 1/2 šálku kousků mraženého manga,
1 lžíce medu, šáva z poloviny limetky
Opět dáme suroviny jen do mixéru a můžeme přidat mandle
nebo vlašské ořechy.

Rukolové smoothie
Ingredience na 2 porce: 1 hrst rukoly, špetka chilli koření,
hrst loupané slunečnice, 1/3 čerstvého ananasu, 1 hrnek vody,
vlašské ořechy.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XXV. ❦

Kokoška pastuší tobolka
- jednoletá nebo dvouletá rostlina
- rozvětvený stonek vysoký 10 –
30 cm vyrůstá z přízemní růžice
zpeřených listů
- stonkové listy jsou kopinaté, přisedlé
- malé čtyřčetné bílé květy jsou
uspořádány do řídkých koncových
hroznů
- plod je plochý (vícesemenný) – šešulka tvarem připomíná kapsu
- je to rozšířený plevel – roste u cest, na mezích a rumištích
- od jara do podzimu se sbírá kvetoucí na
- suší se ve stínu nebo v umělých podmínkách při teplotě
nepřevyšující 50°C
- hlavní účinnou látkou je flavonový glykosid diosmin a aminy;
kromě toho obsahuje třísloviny, saponiny, organické kyseliny aj.
- semena obsahují jedlý olej
Použití:
- v medicíně jakou součást čajů při nemocech srdce a krevního
oběhu
- v lidovém léčitelství je známá jako prostředek k zastavení
vnitřního krvácení, protože zvyšuje srážlivost krve
- k zastavení krvácení z nosu
- při hemeroidech
- na rány a ekzémy

- při nemocech močových orgánů
- pozor na vnitřní užívání ve vyšších dávkách, to je potom jedovatá

Pískavice
- nebo-li řecké semeno je zelená,
okrouhlolistá jednoletá rostlina
- dorůstá do výšky 50 cm
- má malé bílé květy a jemnou chu
kari
- roste volně v přírodě v severní
Africe
- je bohatá na vitamíny a minerální
látky
- semena jsou velmi tvrdá a melou
se na prášek nebo se mohou nechat
naklíčit (bohatá na vitamíny)
- listy jsou mimořádně výživné
Použití:
- zelené listy i malá žlutá semena se používají jako ochucovadlo i jako zelenina
- semena se dávají do čatní a směsí kari, naklíčená potom
do salátů stejně jako hořčice nebo řeřicha
- zelené listy jsou důležitou přísadou v indických pokrmech
z čočky a zeleniny, v nichž se používají čerstvé i sušené známé jako methi
Připravila Kateřina Štěrbová
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ
4. 4. 1911 – před 105 lety – se v Praze
narodil Václav Čtvrtek, vlastním jménem Václav Cafourek, spisovatel pro děti
a mládež, autor povídek, románů a her
o dětech a populárních pohádkových příběhů. Je považován za pokračovatele klasiků českých pohádek. Za 1. světové války bydlel s matkou v Jičíně, po jejím
skončení, když se vrátil, se s jeho otcem
přestěhovali zpět do Prahy. Zde vystudoval gymnázium, absolvoval kurz na obchodní akademii a na přání otce začal
studovat práva, která však nedokončil.
Nastoupil jako úředník na okresním
finančním ředitelství v Chebu. Za 2. světové války pracoval jako finanční úředník
v Praze. Po válce začal spolupracovat
s dětskými časopisy Brouček, Sedmihlásek, Vlaštovička, později Mateřídouška,
Ohníček, Pionýr, Pionýrské noviny
a také s Československým rozhlasem,
kde se stal vedoucím vysílání pro děti
a mládež. Od roku 1960 se plně věnoval
literární činnosti. Psal hlavně pohádkové příběhy. Největší ohlasy získaly jeho
pohádkové knihy a příběhy, které byly
adaptovány pro televizi (zejména pro večerníčky). Ve spolupráci s Československou televizí vznikly animované seriály.
Zemřel 6. listopadu 1976 v Praze.
Z díla: Pohádky z mechu a kapradí,
O loupežníku Rumcajsovi, O loupežnickém synku Cipískovi, O makové panence a motýlu Emanuelovi, Říkání o víle Amálce, Malá zlá
kouzelnice, Kočičiny kocoura Damiána, Pohádky ze čtyř studánek,
Vodník Česílko, Franta a já, Lenka
a dva kluci, Cesty formana Šejtročka, Zlatá lilie, Kosí strom aj.
■

5. 4. 1991 – před 25 lety – zemřel Jiří
Mucha, spisovatel, novinář, dramatik
a překladatel. Narodil se 12 března
1915 v Praze. Byl synem malíře a grafika Alfonse Muchy. V dětství a mládí žil

■
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střídavě doma a v zahraničí. V letech
1920 – 1921 pobýval s rodiči v USA,
v letech 1937 – 1939 v Paříži. V roce
1934 složil maturitu na gymnáziu v Praze. Po té studoval medicínu na vysoké
škole v Praze a na Sorboně v Paříži. Dále
studoval dějiny umění a orientalistiku.
Válka ho zastihla ve Francii. Působil jako
válečný zpravodaj a letec na africké frontě, v Indii, Barmě, Číně, Itálii a Francii.
Po roce 1945 pracoval jako novinář,
v roce 1951 byl v inscenovaném procesu
odsouzen za špionáž. Ve vězení potom
pracoval jako lékař v uhelných a uranových dolech. Po propuštění (v roce 1955)
se živil jako scenárista a překladatel
z angličtiny. Po pádu komunismu byl
zvolen předsedou československého PEN
klubu. Byl dvakrát ženatý. Jeho první
manželkou byla dirigentka a hudební
skladatelka Vítězslava Kaprálová, se
kterou se oženil ve Francii 23. dubna
1940, necelé dva měsíce před její smrtí
na závažnou chorobu. S druhou manželkou, skotskou hudební skladatelkou Geraldine Thomsenovou (1917 - 2012, sňatek r. 1941), měl syna Johna. S Vlastou
Plockovou (1921 – 2003), která pocházela
z rodiny pražského průmyslníka Bárty,
měl nemanželskou dceru Jarmilu Mucha
Plockovou. Jarmila vystudovala architekturu v Praze, výtvarné vzdělání si doplnila na pražské Akademii výtvarného umění. V roce 1981 odešla za svým španělským manželem do Barcelony, kde studovala na výtvarné akademii Massana. Jarmila zdědila po dědečkovi Alfonsovi jak
výtvarné nadání, tak i umělecký rukopis.
Z díla: romány - Studené slunce, Podivné lásky, Problémy nadporučíka
Knapa, Spálená setba, Most, Věčná
zahrada, Kankán se svatozáří; film
a televize – Roztržka, Noční návštěva,
Povodeň, První a poslední, Kohout
plaší smrt, Flám a další.

16. 4. 1911 – před 105 lety – zemřel
Josef Richard Vilímek st., publicista,
knihkupec a nakladatel. Narodil se
1. dubna 1835 ve Vamberku. Studoval
na Německé technické univerzitě v Praze. Již od mládí projevoval literární talent a pod pseudonymem Jan Velešovský
publikoval v různých časopisech poezii,
pohádky a články. Po dokončení studií
pracoval jako novinář pro různé pražské
noviny. Z politických důvodů byl v roce
1856 vypovězen z Prahy. V roce 1858 založil s Josefem Svátkem politicko-satirický
časopis Humoristické listy. V roce 1858
založil s Josefem Novákem ještě Slovanské knihkupectví, které však v roce 1867
opustil. V roce 1868 byl zvolen do Českého zemského sněmu. V roce 1872 si otevřel svou vlastní tiskárnu. V roce 1884
založil moderní vydavatelství Josef Richard Vilímek, které bylo známo též jako
Josef R. Vilímek, JR Vilímek nebo jenom
Vilímek. Společně s vydavateli Janem
Ottou a Františkem Topičem se stal jedním z nejslavnějších vydavatelů přelomu
19. a 20. století. V létě roku 1885 předal
vydavatelství svému synovi a zůstal jako
editor a ředitel Humoristických listů až
do roku 1906. V roce 1908 vydal paměti
s názvem Ze zašlých dob . Zemřel
16. dubna 1911 v Praze.
■ 23. 4. 1836 – před 180 lety – v Praze
poprvé vyšla lyrickoepická báseň Máj
Karla Hynka Máchy. První vydání, jediné, které vyšlo za Máchova života, vydal
autor vlastním nákladem u tiskaře Jana
Spurného, a to v celkovém počtu 600 výtisků, ve třech různých cenových skupinách, podle jakosti papíru a celkového
vybavení. Do současnosti se těchto exemplářů (v různých knihovnách a sbírkách)
údajně dochovalo přibližně osmdesát.
V roce 2012 byl jeden výtisk prvního vydání dražen za vyvolávací cenu 40 000 Kč.
■

Připravila Kateřina Štěrbová

Mgr. Libor Drahoňovský procestoval tzv. „na vlastní pěst“ mnoho zemí. V Městské knihovně v Březnici
jste již mohli navštívit jeho cestopisné besedy o Sýrii a o Ruském severu. Tentokrát bude cestovatel hovořit o poněkud kontroverzní zemi, kterou navštívil v červnu 2010, o Íránu. Jak sám říká, tato země byla zcela jiná, než jak si
ji ve svých představách díky médiím vytvořil. Lidé byli pohostinní a přátelští a díky tomu si tuto zemi zařadil
na přední příčky oblíbenosti. Írán byl od nepaměti působištěm nekonečné plejády básníků, umělců, učenců i teologů.
Kromě toho se může pochlubit slavnými pamětihodnostmi, jejichž historie je stejně poutavá jako příběhy z pohádek
Tisíce a jedné noci. K těm nejslavnějším patří Isfahán, proslavený jedním z největších náměstí na světě a také spoustou památných budov ze 17. století, tedy z dob panování dynastie Safávidů. Z dalších měst, které proslavilo několik
věhlasných básníků a výrobce keramiky Kašan je Širáz. Doslova symbolem staré Persie jsou rozvaliny města Perseopolis a také hrobka panovníka Kýra Velikého v Pasargádách.
Příroda rozlehlého Íránu skýtá vysoká pohoří, nehostinné skalnaté pouště a pustiny i úrodné nížiny.
Také kuchyně je velmi rozmanitá. „Íránský chléb, pečený v mnohdy ještě hliněných pecích považuji za nejlepší
pochoutku tohoto druhu z celého Předního východu,“ prohlásil Libor Drahoňovský.
Připravila Kateřina Štěrbová
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Městská knihovna Březnice
Vás zve na

cestopisnou besedu spojenou s promítáním

s Mgr. Liborem Drahoňovským

„ÍRÁN“

Městská knihovna
19. dubna 2016 od 16 hodin
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Maškarní bál

Tomáš Kočko & orchestr

Parket březnického kulturního domu v sobotu 5. března
ovládly masky hokejistů, fotbalistů, zápasníků, baletek
a dalších sportovců. Pro děti bylo připraveno odpoledne
plné zábavy a soutěžení. Na přípravě se podílel Kulturní
gang Březnice společně s RC Pampeliškou a městem
Březnice.

V úterý 15. března přivezl Tomáš Kočko do Březnice
hudbu inspirovanou tradičním moravským folklórem.
Dopolední vystoupení s tematickým okruhem „Jaro
v představách našich předků“ patřilo žákům základní
školy, to večerní bylo určeno široké veřejnosti. Jejich
hudba zní přímočaře, má výrazné melodické linky a rytmické figury s prvky rocku, folku a jazzu. Posluchači
měli jedinečnou možnost poslechnout si na živo osobitého písničkáře a skladatele, který dokáže moderně a přitažlivou formou oživovat tradice moravského a slezského folklóru.

Noc s Andersenem
Svaz knihovníků a informačních pracovníků každoročně pořádá pohádkovou Noc s Andersenem. Ta letošní
připadá na 1. duben a její téma zní: Studio kamarád slaví 35. narozeniny. Dětské oddělení Městské knihovny se
k projektu opět připojí, na děti čeká zábavný program
a noc strávená mezi knihami.

Pálení čarodějnic

Filmový festival Expediční kamera
Filmový festival Expediční kamera v Březnici již téměř
zdomácněl. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech má
v našem městě své příznivce, kteří i tentokrát zaplnili
březnické kino. Večer doplnilo povídání místních cestovatelů o Madagaskaru. Akci uspořádal spolek Kulturní
Gang Březnice. Pro žáky základní školy je promítání
připraveno na středu 6. dubna.

Tradičním místem pálení čarodějnic je nedaleký kopec
Stráž. V letošním roce se na organizaci večera společně
s městem Březnice bude podílet Kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice. Pro děti budou připraveny hry o drobné
ceny, soutěž o nejlepší kostým čarodějnice a malý strašidelný pochod. K dobré náladě zahraje od 18 hodin skupina Přescent a chybět nebude ani občerstvení. Všichni
jste srdečně zváni.
Petra Bartoníčková

UZÁVĚRKA
květnového čísla BŘEZNICKÝCH NOVIN

v pondělí 18. 4. 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
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POJĎTE DO KINA
Jarní měsíce patří mezi nejkrásnější období roku,
počasí nás láká do přírody a my se těšíme z každého slunečního paprsku. Také v dubnu vás zveme do kina
na řadu zajímavých filmových snímků. V neděli 3. dubna promítáme norské komediální drama Zde Harold.
Po čtyřiceti letech úspěšného podnikání v oblasti prodeje nábytku Haroldova firma zkrachuje, protože v její
těsné blízkosti je postaven obchodní dům IKEA. V aktu
zoufalství a zlosti se Harold rozhodne odjet do Švédska
a unést toho, kdo podle něj zapříčinil jeho bankrot –
samotného zakladatele IKEA Ingvara Kamprada.
Na film Otcové a dcery se můžete těšit v neděli
10. dubna. Příběh se dělí na dvě průběžně se prolínající
roviny, které od sebe dělí dvacet let. V jedné se úspěšný
a oceňovaný spisovatel musí po smrti své ženy sám starat o pětiletou dcerku Katie, což mu značně zkomplikuje
jeho duševní porucha. V druhé je Katie už dávno dospělá,
studuje na univerzitě a trpí četnými komplexy a strachy
ze závazků. Čeká vás silný emotivní příběh se skvělými
hereckými výkony. V rámci Klubové středy 13. dubna
promítneme dánskou komedii O kuřatech a lidech.
Dva svérázní bratři po smrti otce zjistí, že jsou adoptovaní. Rozhodnou se hledat svého biologického otce

Film Otcové a dcery
a vydají se na ostrov, kde jejich pravý otec žije. Tady
objeví překvapující, ale osvobozující pravdu o sobě a své
rodině. S novou černou komedií přichází uznávaný dánský režisér a scénárista Anders Thomas Jensen po desetileté přestávce. Nashledanou v březnické Kinokavárně
se těší všichni její zaměstnanci.
Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice
zve na první setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 22. dubna

2016 od 16 hodin
v Kavárně u Bylinkové zahrádky

Sejdeme se v kavárně, dáme si něco dobrého, popovídáme si a naučíme se vše od začátku:
vybrat správnou vlnu nebo přízi, pletací jehlice, začít první řadu, hladce, obrace, ujmout,
zakončit a postupně mnoho dalších vzorů a postupů.
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu
a k tomu samozřejmě dobrou náladu.

a nůžky

Setkání není určeno jen začátečníkům, ale i všem ostatním, kteří své dovednosti
chtějí předvést a podělit se o ně.
Není také uzavřené, zváni jsou samozřejmě i muži!
V případě zájmu se sejdeme jedenkrát do měsíce.
Plést jsem se naučila společně se sestrou od naší maminky. Je to skvělá odpočinková aktivita, kterou můžete
vykonávat třeba při sledování televize. Hodnota vlastního výrobku je nevyčíslitelná a vyrobit si cokoliv
vlastníma rukama je opravdu naplňující.
Na setkání s vámi se těší
Bližší informace na tel.

Petra Bartoníčková

318 682 153 nebo 731 456 761.
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ODBOR KULTURY MĚSTA BŘEZNICE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘEZNICE

Odbor kultury Města Březnice
Základní umělecká škola Březnice
Vás zve na

vás srdečně zvou na

KONCERT

4/2016
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V E L I KO N O Č N Í
KO N C E RT

účinkuje

ŽÁKOVSKÝ ORCHESTR
ZUŠ Březnice

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Březnice
a hosté

řídí

Sbormistr: Květa Ciznerová

Tomáš Bláha

Klavírní doprovod: Přemysl Zíka
Na programu:

úterý 5. dubna 2016

G. Fr. Händel, J. S. Bach, G. G. Gastoldi,
A. Michna z Otradovic, H. Rovenský a další

od 17.30 hodin
Kulturní dům Březnice

sobota 2. dubna 2016 v 17.00 hodin
Březnice, kostel sv. Rocha

D

E
Město Březnice - odbor kultury Vás zve na

koncert Březnických hudebních večerů 2016

KONCERT
Adama Závodského
Adam Závodský - klavír
Václav Pelouch - housle
Přemysl Zíka - klavír

sobota 9. dubna 2016 od 19 hodin
reprezentační sál MěÚ Březnice ❧ radnice - náměstí
E

D
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Národní památkový ústav, správa státního zámku v Březnici
a město Březnice – odbor kultury
Vás zvou na

KONCERTY
Březnické hudební večery a další kulturní akce 2016
9. dubna 2016
Koncert Adama Závodského
reprezentační sál MěÚ v 19.00 hod.
23. dubna 2016
Duo Adamus - Levický
J. Adamus – hoboj, anglický roh, M. Levický - klavír
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
7. května 2016
literárně - hudební pořad
Jaroslav Seifert aneb laskavá poezie a střípky
ze života Jaroslava Seiferta
Šporkovo trio
V. Vartová - housle, K. Novotný - kytara,
J. Krupička – violoncello, J. Krupičková - flétna
I. Krausová, F. Sychra, D. Kraus - přednes
Galerie Ludvíka Kuby - jezuitská kolej v 19.00 hod.
7. května 2016
Hudební festival A. Dvořáka
SPOHR VIOLIN DUO
J. Ludvíčková - housle, O. Lébr - housle,
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
29. května 2016
koncert židovské hudby
HUDBA PRO SEFARDITY
komponovaný program hudby a slova
J. Škrdlík – violoncello, recitace, L. Peřinová - zpěv
březnická synagoga v 18.00 hod.
19. června 2016
koncert židovské hudby
JIDIŠ VE TŘECH
H. Frejková – zpěv, S. Brabec – akordeon,
M. Potoček – klarinet
březnická synagoga od 18.00 hod.
17. července 2016
Loughborough Endowed School Choir/Band
– Velká Británie
nádvoří zámku Březnice v 18.00 hod.
13. srpna 2016
LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL
hrají: Pražský salónní orchestr pod vedením V. Vomáčky
S. Nálepková – j.h.
nádvoří zámku od 20.00 hod.
20. srpna 2016
Léto u sv. Rocha
Hana Beranová - pěvecký koncert duchovní hudby
kostel sv. Rocha v 19.00 hod.
27. srpna 2016
HRADOZÁMECKÁ NOC
zámek Březnice ožije atmosférou historického příběhu
v podání skupiny historického šermu EXULIS Brno
noční oživené prohlídky zámku, každou hodinu
od 20.00 – 24.00 hod. (vč.)

10. září 2016
varhanní koncert
Aleš Bárta – varhany
rokokové varhany z roku 1796 Vojtěcha Schreiera
zámecká kaple P. Marie v 19.00 hod.
24. září 2016
four hands piano recital
DUO BRETAS – KEVORKIAN – Brazílie
Parícia Bretas – klavír, Josiane Kevorkian - klavír
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
1. října 2016
„Galakoncert 10 let s vámi“
MUSICA DOLCE VITA
D. Demuthová - mezzosoprán, Ž. Vokálková - flétna,
Z. Šolcová - harfa
Galerie Ludvíka Kuby - jezuitská kolej v 19.00 hod.
8. října 2016
ČESKÉ TRIO
M. Langer – klavír, M. Petráš – violoncello,
D. Vlachová - housle
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
5. listopadu 2016
koncert balkánské hudby
DŽEZVICA
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
2. prosince 2016
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Jakub Jan Ryba
Písecký komorní orchestr
Kulturní dům Březnice v 19.00 hod.
10. prosince 2016
adventní koncert
CODEX TEMPORIS
a
MUSICA PODBERDENSIS
sbormistr – L. Marek
hudební sál zámku Březnice v 19.00 hod.
16. prosince 2016
vánoční koncert
BIG BAND PŘÍBRAM
Kulturní dům Březnice v 19.00 hod.
kontakt:
tel. 318 682 179, 318 682 153
e-mail: breznice@npu.cz , kultura@breznice.cz

www.zamek-breznice.cz
www.breznice.cz
změna programu vyhrazena
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STUDENTI AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI STUDIUM
V prostorách zasedací místnosti březnické radnice byl
29. února zahájen akademický rok určený seniorům.
Studenty přivítala PaedDr. Miluše Nováková, garant
Akademie třetího věku VISK společně se starostou města Ing. Petrem Procházkou. Studenti získali indexy a zápisové listy. Cílem Akademie třetího věku je poskytnout
seniorům možnost seznamovat se systematicky a na
akademické úrovni s nejnovějšími poznatky v oblasti
vědy, historie, politiky a kultury. Připraveny a realizo-

vány jsou tři volně navazující studijní programy: Historie a kultura, Svět literatury, Dějiny umění. Tyto studijní programy jsou dvousemestrové, v každém semestru
účastníci absolvují jednou měsíčně výuku – přednášku
s navazujícím seminářem, každý semestr je ukončen společným hodnotícím kolokviem celé studijní skupiny.
Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Projekt je realizován za podpory Středočeského kraje a města Březnice.
Petra Bartoníčková

MIG 21
ZAHRAJÍ
V KULTURNÍM DOMĚ
Tradiční jarní Kačeři přivítají
doposud největší a nejznámější
kapelu. MIG 21 rozbalí svoji show
již 15. dubna v kulturním domě
v Březnici.
Festival Kačeři představí v Březnici show „pánské taneční, pěvecké a striptérské skupiny z Prahy“
MIG 21! Tato hudební skupina v čele s charismatickým zpěvákem a hercem Jiřím Macháčkem
zahraje tvorbu nejen posledního alba „Štěstí hejbe planetou“, ale také největší hity své kariéry.
MIG 21 odehrají v Březnici jediný koncert na Příbramsku v roce 2016 a zároveň zde zahájí
své jarní turné.
Jelikož Kačeři jsou festival, nezůstane pouze u jedné kapely. Další koncert zde odehraje kapela
ze severočeského Broumova s příznačným názvem Kluci. Ti odehráli na Kačerech již několik
koncertů a všechny spojovaly dvě slova: syrová energie! Po koncertech bude zábava pokračovat
v podobě dlouhé afterparty.
Nejlevnější vstupenky jsou v předprodeji, a pokud nebudou vyprodány, bude možnost
i v den koncertu na místě. Vstupenky zakoupíte přes portál www.goout.cz nebo v Březnici
v Městské knihovně. Veškeré informace naleznete na internetových stránkách
www.kaceri-festival.cz nebo na Facebooku.

4/2016

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

BŘEZNICKÉ NOVINY

16

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

DUBEN 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:
středa 6. 4. od 10:00 Ekologické praní aneb vše, co jste
kdy chtěli vědět o ekologickém praní a úklidu a neměli
se koho zeptat, více info na samostatném plakátu
pátek 15. 4. od 10:30 Jak ženy vnímají krásu – přednáška o produktech firmy Dove
sobota 16. 4. od 09:00 Ukli me Česko – více info na
samostatném plakátu
pondělí 18. 4. od 17:00 První přednáška vývojové psychologie na téma: Prenatální a novorozenecké období
s Mgr. Miroslavem Bělkou
čtvrtek 21. 4. od 17:00 Odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou – opékání buřtíků a tradiční sázení stromu na Stráži – více info na samostatném plakátu
čtvrtek 21. 4. od 09:00 – 11:00 Beseda o látkových
plenách a bezplenkové metodě
– Pampeliška se připojuje k týdnu opravdových plen

RC / ZUŠ

VELKÉ DÍKY
BŘEZNICKÝM OBČANŮM
S DOBRÝM SRDCEM
Ve dnech od 16. 2. do 19. 2.
2016 proběhla v Březnici
akce "Burza s Adrou". Lidé
mohli přinést oblečení a
další věci, které už doma
nepotřebovali. Oblečení se přijímalo čisté a nepoškozené
a bylo dál prodávané za symbolickou cenu, kterou si kupující sami zvolili a tím zároveň přispěli do sbírky, která
slouží dál pro dobrou věc. Peníze, které lidé dávali
za zakoupené věci a také jako dary, se vhazovaly do pokladničky Adry, která byla předem zapečetěna pracovnicí na Městském úřadu v Březnici. Celkem se vybralo
krásných 5 205 Kč, které byly vloženy na účet Adry.
Tato částka bude sloužit pro zabezpečení provozu Dobrovolnického centra Plzeň, projekt Příbram "Kamarád
hledá kamaráda". V tomto projektu se budou setkávat
děti, které to budou potřebovat, se svými staršími kamarády - studenty - při přípravě do školy, doučování a jiných zájmových činnostech. Starší kamarád se tak stává mladšímu oporou a průvodcem v jeho trampotách
nejen se školou.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili
jakýmkoliv způsobem této akce a přispěli na dobrou věc.
Dobrovolník Adry a koordinátor dobrovolníků
Anna Simaková

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.

P Ř I P R AV U J E M E : 14. 5. Férová snídaně, Den rodiny,
Týden respektu k porodu
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte prosím naše webové stránky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Volejbal dívek a chlapců
Dne 23. a 25. února se konaly turnaje dívek a chlapců
ve volejbalu. Všechna utkání se hrála na ZŠ Pod Svatou
Horou. Děvčata postoupila ze skupiny, pro chlapce
zůstala brána postupu uzavřená. Ze všech odehraných
zápasů si holky i kluci odnesli jednu výhru a v celkovém pořadí obsadili dělené 4. - 6. místo v okrese.

Naši školu reprezentovali tito žáci: N. Čížková,
V. Doulová, J. Mikolášová, J. Sroková, M. Stulíková,
D. Šimůnková, A. Veselá, V. Dušek, L. Kurfiřt, A. Matoušek, F. Mourek, S. Pelikán, M. Petráň, J. Štěrba
a M. Švejnoha.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

Knižní pohotovost
Vážení občané města Březnice, dovolujeme si Vám
oznámit, že projekt Knižní pohotovost se pomalu, ale
jistě přesunul do další fáze svého vzniku. Tento projekt
už dávno opustil papír, dokonce i dílny pana truhláře,
kterému patří velké díky, a dorazil do dílen Základní
školy Březnice. Tam, pod odborným dozorem pana učitele Jiřího Českého, začali chlapci sestavovat budky. Byla
to práce zábavná a jednoduchá, hlavně díky nápadu
"skládačky". Užili jsme si u toho dost legrace, dokonce
jsme se i trochu přiučili. V tuto chvíli jsou budky připraveny k dokončení drobných úprav. Doufáme, že se
nám projekt Knižní pohotovost podaří realizovat tak,
aby zpříjemnil život všem občanům města. V následujících měsících se budky natřou, aby lépe odolávaly přírodním vlivům a dlouho sloužily občanům města.
František Korecký, 8. b
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Extra konference
Dne 8. 3. 2016 jsem se společně s Lukášem Veselým
a paní učitelkou Marií Hrubou zúčastnila Extra konference v Praze. Byli jsme tam pozváni v rámci projektu
Extra třída, do kterého jsme se v letošním školním roce
zapojili. Této konference se zúčastnili zástupci jednotlivých projektů letošního ročníku. Celá akce probíhala
v konferenčním centru PwC. Hned v úvodu nás přivítali
zástupci společností, kteří tento projekt finančně zastřešují. V zápětí navazoval mini filmový festival videodokumentů loňských Extra tříd. Bylo vybráno šest škol, které natočily videa o svých jednotlivých projektech, a po
každé projekci nám svůj projekt blíže představily. Po filmovém mini festivalu následovala beseda, ve které zástupci loňských projektů odpovídali na dotazy kladené
účastníky. Myslím, že beseda byla velmi přínosná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých odpovědí a rad. Po besedě následovala přestávka na oběd. Hned po ní následoval blok workshopů. Každý účastník se mohl zapsat
do jednoho z nich. Já jsem se přihlásila do workshopu,
který nesl název Propagace projektu do médií a k veřejnosti. V tomto workshopu jsem se dozvěděla zajímavé
informace, které nám v propagaci našeho projektu pomohou. Já osobně jsem velmi ráda, že jsem se konference
mohla zúčastnit. Získala jsem nové znalosti a poznatky,
které se pokusím využít při realizaci našeho projektu.
Nela Bartoníčková, za Extra třídu 8. b

Basketbal chlapců a dívek III. kategorie
Dne 8. března pokračovala školní liga okresním kolem
v basketbalu chlapců III. kategorie (6. a 7. ročníku).

Chlapci sehráli tři utkání - se ZŠ Pod Svatou Horou,
1. ZŠ Dobříš a ZŠ 28. října. V těchto zápasech se střelecky prosadil L. Ovsík, A. Veselý, D. Hybrant, P. Šmerda, M. Koňas a L. Hartl. Chlapci obsadili 4. místo
ve skupině.
Školu reprezentovali tito žáci: Lukáš Hartl, Marek
Mikoláš, Lukáš Ovsík, Adam Veselý, Štefan Vojtech,
David Hybrant, Matěj Koňas, Petr Šmerda, Jakub Švejnoha a Lukáš Vlček.
Dne 16. 3. hrála basketbal děvčata. Soupeřkami jim
byly dívky ze ZŠ Rožmitál, 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Školní.
S těmito soupeřkami naše děvčata dvakrát vyhrála
a jednou prohrála a obsadila 2. místo ve skupině a celkové dělené 4. - 6. místo v okrese. Tímto našim děvčatům gratulujeme k úspěchu.
Naši školu reprezentovaly: Viktorie Bartáková, Natálie Bendová, Jana Hašková, Alžběta Kačurová, Barbora
Kasíková, Nikola Krotká, Simona Mázdrová, Štěpánka
Pospíchalová a Natálie Veselá.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

Vážení rodiče a občané města Březnice,
dovolujeme si Vám oznámit, že v úterý 12. dubna 2016 se opět koná mimořádný sběr papíru
na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu u školní jídelny po celý den od 7.00 do 18.00 hodin.
Papír můžete na rampu přivézt i v kterýkoliv jiný všední den, to je však možné pouze v dopoledních hodinách
od 7.00 do 10.00 hodin.
Výtěžek bude použit na nákup venkovního stolu na stolní tenis, který bude umístěn k využívání
v nově zbudovaném atriu ZŠ Březnice.
Předem Vám velice děkuje

SRPŠ při ZŠ v Březnici
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VOŠ a SOŠ BŘEZNICE JIŽ PO SEDMÉ POŘÁDALA KURZ
PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Dne 27. února 2016 byl na naší škole
ukončen Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených
účastníků absolvovalo v podzimním období
roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem
120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium
a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo
v zemědělském družstvu.
Přednášky byly rozděleny mezi následující
předměty: Pěstování rostlin, Chov zvířat,
Ekologické zemědělství, Ekonomika, Základy zemědělské techniky, Informační technologie, Právo. Účastníci kurzu byli seznámeni i se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví v zemědělství a několik přednášek
bylo věnováno i metodice vyhotovení absolventského projektu. Přednášky vedli zkušení učitelé VOŠ a SOŠ Březnice a jeden externista ze
SZIF v Praze.
Kromě provozní praxe, kterou zúčastnění písemně vykonali a následně zaznamenali v deníku praxe, museli
vyhotovit i již zmíněný absolventský projekt. V něm se
nejčastěji zabývali vlastní zemědělskou činností na farmě a možnostmi jejího rozvoje.
Závěrečných zkoušek konaných 27. února 2016 se nakonec zúčastnilo 11 posluchačů. Nejdříve proběhlo přezkoušení formou didaktického testu, kde byly prověřeny
znalosti z výše uvedených odborných předmětů. Potom
následovala ústní zkouška před zkušební komisí, kde
obhajovali svůj absolventský projekt.

Všichni zúčastnění v závěrečném přezkoušení uspěli
a získali potřebný certifikát pro výkon obecných zemědělských činností.
Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou
práci i potřebné osvědčení pro výkon zemědělských činností, které je dále potřebné pro získání některých zemědělských dotací a možností čerpání prostředků z fondů.
Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří
již nyní mohou vycházet v tomto směru ze sedmiletých
zkušeností. Budeme moc rádi, když nám bude umožněno
v této tradici pokračovat i v příštím roce.
Ing. Ladislav Pivoňka
VOŠ a SOŠ Březnice

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ HLEDÁNÍ DOMOVA
V rámci akce Jeden svět na školách byla vyhlášena literární soutěž na téma Hledání domova. Z našich studentů se
jí zúčastnil Dominik Kuznik. Jeho práci si můžete přečíst níže.

Hledání domova
Domov je místo, kde jsem vyrostl. Kde jsem si hrál,
smál se, ale i brečel a strádal. Je to místo, kde jsem vyrostl a stal se sebevědomým. Je to místo, kde jsem si
utvářel budoucnost a učil se z minulosti.
Věřím, že domov je více než jen čtyři zdi a střecha nad
hlavou. Domov je ono prostředí. Pocit, který mne utěší
pokaždé, když vejdu jeho dveřmi. Jsou to lidé, kteří čekají, dokud se nevrátím. Pes, který je štěstím bez sebe,
že mne vidí. Můj domov pokračuje mnohem dále. Přes
zdi a okna až po byt mého dědy a hranice rodného města.
Věřím, že domov je místo, kde se jednotlivci stávají
sami sebou. Poznávají potoky, říčky a zákoutí ulic tak,
jako poznávají zákoutí vlastní duše. Obchody, hospůdky
a restaurace žijí svým vlastním životem. A pokud jsem
jejich součástí, připadám si... Připadám si neviditelný
vůči svému okolí. V tom okamžiku, kdy vše plyne vlastním proudem, v tom okamžiku, kdy jsem sám sebou, se
cítím býti doma.
Domov je tvořen ze zkušeností. Z momentů mého života, které mi pomohly a učily mne. Z tohoto důvodu jsou
mým domovem i lidé. Lidé, kteří mne právě učili, jak

býti dobrým člověkem. Nemyslím tím jen rodinu. Nýbrž
přátele, kteří mi na základní škole vtloukali do hlavy,
jak špatné je lhát a jak moc to ostatním ublíží. Nepřátelé, kteří mi ukázali, že respekt si zaslouží každý a že
celá řada lidí je lepší než jejich pověst. Všichni tito lidé,
kteří mi dali zkušenosti do života, jsou mým domovem.
Nehledě na to, kam se v budoucnu vydám, mým domovem bude stále Dobříš. Jeho krajina, lidi, kteří zde žijí
a kteří mne povzbuzovali i kárali, aby mne jakýmsi způsobem vychovali. Nejdůležitější je ono vědění, že se sem
mohu kdykoli vrátit. „Přeci jen, domov je tam, kde je
vaše srdce." A mé srdce patří našemu městu.
Pro všechny, kteří si myslí, že svůj domov ztratili.
Běžte, naléhám, běžte. Běžte za lidmi, které máte rádi
a kteří jsou pro vás vším. Cestou se rozhlížejte. Pokud
tak uděláte, spatříte známé ulice, po kterých jste se již
procházeli, potoky, které jste již viděli plynout, nebo paloučky, na kterých jste jako mladší odpočívali. Pokud
vám to vše cestou přijde povědomé, věřte, že jste již svůj
domov nalezli a nyní se blížíte do jeho srdce. Za vaší
rodinou a blízkými.
autor:
Dominik Kuznik, 4. AV
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OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
V letošním roce se někteří stateční studenti SOŠ
a VOŠ Březnice odhodlali a zúčastnili se školního kola
olympiády v anglickém jazyce, které se konalo 5. 2.
2016. Účast nebyla nikterak oslnivá, přišli tři žáci
1. ročníku a jedna žákyně ročníku třetího. Dostavili se
i čtvráci, ovšem soutěž byla určena pouze pro 1. - 3.
ročníky, takže jejich snaha se zapojit tentokráte nepadla
na úrodnou půdu.
Ve školním kole se na 3. místě umístila Adéla Kolářová (3.BS), na 2. místě Kryštof Kušmirek (1.A) a na
1. místě Pavel Soukal (1.A). Prváci tedy jednoznačně zabodovali a patří jim náležitý obdiv, jelikož test, který
psali, byl výběrem z maturitního didaktického testu.
Pavel Soukal v něm dokonce uspěl na 100% a postoupil
tedy právem do okresního kola.
To se konalo v Příbrami 24. 2. 2016 na Gymnáziu,
Legionářů 402. Sešlo se zde osm vítězů ze školních kol,
kteří se nejprve utkali v písemném testu založeném na
poslechu, use of English a slovní zásobě. Test byl konci-

pován tak, aby odpovídal úrovni CAE, tzn. C1, tedy druhé nejvyšší! (Pro srovnání maturitní testy odpovídají
úrovni B1). Druhou část olympiády pak představovala
ústní zkouška, ve které žáci hovořili s rodilým mluvčím
Martinem z Velké Británie. Témata byla různá, od životního prostředí po sport. Pavel si vytáhl téma Zdraví
a nemoc, zvládl jej velice dobře a porotu navíc ještě rozesmál.
Pavel se nakonec umístil na krásném 5. místě - hned
za čtyřmi studenty gymnázií, kteří mají v porovnání se
středními odbornými školami mnohem větší počet hodin
angličtiny týdně, navíc se jednalo převážně o studenty
vyšších ročníků. Za Pavlem pak skončili ostatní studenti z dalších odborných škol. Přestože se nepodařilo
vybojovat jedno z "medailových" míst, myslím, že můžeme být na našeho studenta náležitě pyšní a Pavel sám se
sebou může být velmi spokojen.
Mgr. Eliška Houzimová, učitelka angličtiny
a češtiny na SOŠ a VOŠ Březnice

ÚSPĚCH STUDENTŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE
„FINANČNÍ GRAMOTNOST“
Studenti SOŠ a VOŠ Březnice, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě školního kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ vyhlášené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a společností COFET, a. s.,
se jako tým zúčastnili okresního kola soutěže. V tomto kole se trojice studentů, jmenovitě Matěj Buriánek třídy
4. AV oboru Informační technologie, Jaroslav Kostínek třídy 3. AV oboru Agropodnikání a Petra Bezděková třídy
4. BS oboru Sociální činnost, umístili na třetím místě. Za vzornou reprezentaci školy převzali studenti v ředitelně
školy ceny a diplomy.
Ing. Jaroslava Hájková
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MISIJNÍ KOLÁČ V KOSTELE SV. IGNÁCE
Dne 6. března 2016 se po nedělní mši
svaté uskutečnil v naší farnosti 1. ročník
akce s názvem „Misijní koláč – prodej
dobrot za dobrovolný příspěvek“.
Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního
díla realizovaná s účelem získat finanční prostředky na
podporu potřebným.
Chceme tímto moc poděkovat všem těm, kteří přispěli
hmotně – přípravou dobrot, tak těm, kteří přispěli finančně – věnovali dobrovolný příspěvek. Výtěžek z této
akce překonal naše očekávání. Byla vybrána částka ve
výši 8.231 Kč, která byla naším panem farářem poukázána na účet Papežského misijního díla.
Všem zúčastněným ještě jednou vyjadřujeme upřímné
„Pán Bůh zapla“!
Organizátoři MK

OTEVŘENOU BRANOU DO ŽIVOTA
Mnoha dveřmi projde člověk každý den, aniž si toho
více povšimne. Možná i branou kostela procházíme bez
pozastavení. O velikonoční noci vstupuje kněz do brány
kostela se zapálenou svící, ve dveřích kostela se zastaví,
pozdvihne svíci a zvolá „Světlo Kristovo“. Do ztemnělého kostela je hlavní branou vnášeno světlo, které symbolizuje Život, vítězství nad temnotou smrti.
Velikonoce jsou tedy jakousi symbolickou branou,
za níž se nám otevírá pravý Život. Ano, mnohý člověk
označí Velikonoce za svátky života, ale má tím na mysli
pouze jarní rození různých mláat: kuřátek, zajíčků
a dalších. Opravdový Život však není věcí biologickou.
Život musí být přeci něco víc než jen tlukot srdce, který
se předává dalším generacím.
Křesané si o Velikonocích staví před oči Život, který
je spjatý s Bohem. Bůh nám skrze Ježíše otevřel bránu
k sobě samému. Možná si vybavíte biblický příběh,
ve kterém se Adamovi a Evě po jejich hříchu zavřela
brána ráje a oni museli opustit toto místo bezpečí a radosti. Velikonoce jsou znovuotevřením brány ráje.
Ale dá se říci, že od dob Adamových prošel ráj celkovou
rekonstrukcí, renovací. Ráj, který je otevřen velikonočními událostmi, je mnohem krásnější, než ráj, ve kterém
si Adam hrál se lvy a medvědy. Jsme pozváni vstoupit
branou do ráje, do Života.
Papež František nám připomíná, že branou, kterou se
vstupuje do Života, je Milosrdenství, prokazování dobra.
O Velikonocích nám Ježíš otevřel bránu do Života svou
smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním. Ale projít může
jen ten, kdo otevírá „dveře svého srdce“ druhým lidem.
Když papež v prosinci minulého roku slavnostně otevíral v Římě dveře svatopetrské basiliky, prohlásil: „Svatá
brána se stane branou Milosrdenství, aby každý, kdo jí
projde, mohl zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději.“ Podobně každý z nás má říci

druhému člověku: „Vstup branou do mého srdce, a můžeš zakusit lásku.“
A každý z nás je zván vstoupit branou Velikonoc
do Života, který nám nabízí Bůh.
P. Petr Hovorka

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
BŘEZNICE

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.
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MÁTE CHUŤ NA
NEVŠEDNÍ
GURMÁNSKÝ ZÁŽITEK?
PÁTEK 8. 4. 2016
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KGB

19.00 hod. KD BŘEZNICE
PROGRAM:

• DEGUSTACE HMYZÍCH SPECIALIT, UKÁZKA PŘÍPRAVY JÍDEL, PŘEDNÁŠKA
O JEDLÉM HMYZU A HMYZÍ KUCHYNI – vařit bude:
Petr Oknecht (nejzkušenější kuchař jedlého hmyzu v ČR)
• ETIOPIE – PRAVĚKÉ OMO – přednáška o Jižní Etiopii a životě tamních kmenů
… cestovatel: David Švejnoha
Program je POUZE pro předem přihlášené. V současné době již není možné se přihlašovat
a upozorňujeme také, že z technických a organizačních důvodů nebudeme moci přijmout
návštěvníky, kteří by přišli bez objednání v den akce.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné nové zážitky.
Z a p o d p o r u d ě k u j e m e : Městu Březnice
S r d e č n ě z v e : Kulturní Gang Březnice, z.s.

PŘIPRAVUJEME NECKIÁDU aneb CHYŤTE VLNY I V ROCE 2016
Letos se bude tato již tradiční akce na místní říčce
konat v sobotu 4. 6. 2016.
Připravujeme opět bohatý program na řece, u řeky a také na starém kluzišti.
I vy se již můžete začít připravovat a přemýšlet, jakým plavidlem a posádkou oslníte přihlížející
a porotu.
Věříme, že i letos uvidíme na řece mnoho
originálních a vtipných plavidel.
Již nyní se na ně těšíme.
Večer bude patřit „hudebním vlnám“.
Na starém kluzišti zahrají kapely:
Konflikt /SK/, The Fialky /Praha/, Phil
Shoenfelt /UK/ s kapelou Southern Cross,
Kníry /Plzeň/ a Helemese /Morava/.
Více informací v dalším vydání novin,
sledujte také náš facebook a webové
stránky.
Kulturní Gang Březnice
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PRACH A BROKY
se promítají po celé republice. Nejnovější film
spolku Rosenthal vypráví příběh sedmi strašlivých lotrů, kteří se spojili do jedné loupežnické
bandy, aby vzdorovali kruté hraběnce a jejím poskokům. Skupinu vede hrůzostrašný Záhoř a členy jsou
slovenský zbojník Juraj Jánošík, historický grázl
Johann Grasel, lotr-učenec Lotrando, bývalý švec Rumcajs, strašný lesů pán Vilém a krásná Ronja, kterou si
autoři vypůjčili ze severské literatury. Postava tyranské
hraběnky a jejího hrbáče Ficka má svůj základ v legendárním příběhu o Čachtické paní.
„Prach a broky jsou v mnoha ohledech výjimečný film,
nejen na amatérskou produkci. Film má nápad, spád,
vtip, překvapení, k tomu skvělá hudba, střih, bitky.“
/csfd.cz/ „Studenti vyššího gymnázia v Příbrami se šli
podívat do kina na film spolku Rosenthal. Film sklidil
potlesk nejen po skončení, ale také v průběhu projekce.“
/gymtv.pb.cz/ „Výprava je na český amatérský snímek
skutečně nevídaná; ve filmu je celá řada lokací, od brdských lesů až po zámecké interiéry, objeví se spousta
historických kostýmů, kulis, zbraní a rekvizit.“ /csfd.cz/
„V Příbrami byl zájem o premiéru obrovský a kapacita
kina obsazena již před projekcí.“ /pribramsky.denik.cz/
„Jsem po včerejší návštěvě kina ještě plná dojmů, hodně
podařený příběh.“ /facebook.com/
Režisér filmu Šimon Pešta, autoři scénáře Mikuláš
Pešta a Vít Filipovský a celý štáb čítající přes 100 lidí
spojených s Rosenthalem i nadšenců, kteří film našli na
internetu nebo facebooku se těší z návštěvnosti a ohlasů. I když se natáčelo jen 15 dní, produkce filmu zabrala
celkem tři roky. Natáčení předcházely náročné přípravy
a s postprodukcí jsme se rovněž pořádně zapotili.
Fanoušky může také zajímat, že natáčení probíhalo
v těchto lokacích: Zámek Březnice, Zámek Blatná, jezuitský konvent v Březnici, Olbertovic stodola nad Voltuší, stáje Xaverov, v Brdech to pak bylo Čertovo vřeteno,
Hengst, třemšínská hřebenovka a přírodní park Hřebenec. • Na filmu spolupracovali i členové profesionální
šermířské skupiny Merlet, kteří připravovali bojové choreografie a hráli bojový komparz například v seriálu
Mušketýři. • Nikdo z členů štábu nebyl odměněn honorářem, většina naopak do filmu investovala.
Film má dnes za sebou více než 25 projekcí po celé
republice. Za zmínku stojí i mezinárodní projekce v Amsterdamu. Byla to pro skupinu Rosenthal jedinečná šance prezentovat jak české tradiční literární postavy, tak
hlavně prostředí svého rodiště lidem, kteří žijí v zahraničí v české komunitě, i cizincům skrze anglické titulky.
Premiérové projekce v jednotlivých městech byly vždy

zahajované atraktivním předprogramem, do Amsterdamu jsme dokonce dopředu posílali profily jednotlivých
loupežníků, aby se filmový humor stal srozumitelným.
Další projekce prezentujeme na svých stránkách a účast
na filmových festivalech je momentálně v jednání.
Věříme, že v létě si splníme náš cíl, a to, že film shlédne 5 000 diváků.
Film vyšel i na DVD, kde ho mohou shlédnout ti, kteří
nestihli projekci na plátnech. DVD jsou k dispozici v informačním centru v Rožmitále pod Třemšínem. Aktuální
informace můžete sledovat na našem facebooku a nebo
na stránkách prachabroky.cz.
Rosenthal z. s.

Představitelé filmu Prach a broky poprvé uvádějí film v zaplněném kinosále Lucerny.

POSLEDNÍ ŠANCE ZAŽÍT LETOS PRAVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Víkendová bojová hra se kvapem blíží! Letos vás čeká slavná a honosná svatba. Budou žít princezna Jitřenka a princ Vilík šastně až do smrti, nebo zaplanou ohně Badchanu? Ani kmeti nepamatují,
že by kdy existovalo tak silné spojenectví mezi Denním a Nočním královstvím. Ovšem za branami
se pořád něco děje. Pojte to s námi prozkoumat, zjistit, co konečně šastnému království hlodá
nervy, co ho ohrožuje. Potřebujeme každý meč a chytrý mozek!
Hra se bude konat 15. – 16. dubna tradičně na skautské hájovně Na Dědku poblíž Rožmitálu pod Třemšínem a v přilehlých brdských lesích. Je určena pro děti a mládež ve věku 9 – 13 let.
Program bude složen z různorodých disciplín jako například řešení logických her, výroba vlastních
zbraní, improvizace v nečekaných situacích či učení první pomoci.
Více informací a registrace jsou k dosažení na internetových stránkách rosenthalci.cz/nocnikralovstvi.
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MO ČRS

MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy tradiční již 26. jarní

Rybářské závody
v novém atraktivním formátu

v sobotu 23. dubna 2016
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí + kat. 16 – 18 let.
Soutěží se o hodnotné finanční ceny se zvláštním vyhodnocením členů vlastní březnické MO.
Pro všechny účastníky (i diváky)je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve 2 poločasech (rotace pozic), na 1 prut
s max. dvěma návazci, je možno použít krmítka. Soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.
Bodování: ušlechtilá ryba 1 cm = 2 body, ostatní ryba 1 cm = 1 bod. Startovné je jednotné 250 Kč.

POZOR – počet startovních míst je omezen na 75.
Časový plán:
05.15 - 06.25 hod. prezence, losování pozic
09.45 - 12.15 hod.
06.30 - 09.00 hod. I. poločas 2,5 hod.
12.30 - 12.45 hod.
09.00 - 09.45 hod. přestávka

II. poločas 2,5 hod.
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!

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

Dětské rybářské závody
v neděli 24. dubna 2016
na rybníku HLUBOKÝ v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost ohlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, výtěžek bude poukázán na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny,
ale i občerstvení a dobrá zábava a na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Časový plán:

07.15
08.00
09.30
10.00
11.40

- 07.55
- 09.30
- 10.00
- 11.30
hod.

hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka, občerstvení
II. poločas
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!
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KOLEKTIV MLADÝCH
HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Požární ochrana očima dětí 2016
V měsíci únoru proběhla další výstava výtvarných
prací dětí mateřských škol a ZŠ se zaměřením na požární ochranu v Městské knihovně v Březnici. Jedná se
o místní kolo soutěže „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ“, která pokračuje okresním, krajským a republikovým kolem. Jak daleko se práce dětí z Březnice dostanou, se dozvíme během několika týdnů, ale výsledky našeho kola již víme. V kategorii M1 jsou to na prvním
místě Karolína Kocourková, na druhém místě Pavel
Hájek a na třetím místě Adéla Šimánková. V kategorii
M2 jsou to na prvním místě Veronika Štvánová, na druhém místě Vojtěch Špička a na třetím místě Ema Bartošková. V kategorii ZŠ1 jsou na prvním místě Julie Kocíková, na druhém místě Natálka Zárybnická a na třetím
místě Vojta Pekárek. V kategorii ZŠ2 jsou na prvním místě Anna Fiřtíková, na druhém místě Anežka Hájková
a na třetím místě kolektivní práce Jakuba Vrátného a Terezky Bělkové. V kategorii ZŠ3 se umístil na prvním místě Matěj Koňas, více prací v této kategorii nebylo. Výherci budou oceněni po skončení všech postupových kol.

Sbor dobrovolných hasičů Březnice
si vás dovoluje pozvat

na III. ročník soutěže
mladých hasičů

v běhu na 60 m
s překážkami
přebor jednotlivců

Vážení čtenáři, v letošním roce se opět zapojujeme
do celostátní akce a spolu s námi se zapojí RC Pampeliška a SDH Martinice. Akce se bude konat 16. dubna.
Místo srazu bude před hasičským domem v 9:00, poté se
odebereme uklízet lokality, které si upřesníme přímo na
místě a přibližně v 11:30 se opět sejdeme v hasičském
domě, kde si společně upečeme buřty.

60 m s překážkami - přebor jednotlivců
V sobotu 16. 4. 2016 se na Březnickém stadionu již
po páté odehraje soutěž, na kterou se sem sjíždějí změřit
své síly mladí hasiči z celého okresu a již i z okolních
krajů což tuto naší soutěž posunuje do prestižnějšího
významu. Přijte podpořit naše svěřence v tak veliké
konkurenci. Soutěž bude začínat ve 13:00.

soutěž se bude konat

16. 4. 2016

od 13 hodin
na sportovním stadionu
města Březnice
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Soutěž je realizována za podpory Allianz
pojišovny, pobočka Březnice.

ZPRÁVY Z OKRSKU č. 8
BŘEZNICE
Dne 20. 2. 2016 se od 17 hodin uskutečnila ve společenské místnosti hasičského domu SDH Březnice Výroční valná hromada okrsku č. 8 Březnice. Účast byla dle
očekávání hojná, tj. 39 zúčastněných a nechyběl žádný
zástupce sboru dobrovolných hasičů z Okrsku č. 8 Březnice. Na jednání byly doloženy informace o splněných
plánech v r. 2015, vyúčtování hospodaření okrsku, předání ocenění a nechyběl ani plán na rok 2016. Zástupci
Okrsku č. 8 Březnice chtějí tímto poděkovat všem sborům a také jednotlivcům, jež se aktivně podílejí na jeho
fungování a rozvoji.
Za Okrsek č. 8 Březnice
Věra Váňová
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NOVINKY Z TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.
Přelom března a dubna je každoročně v Tenisovém a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. spojen s přípravou všech členů
a hráčů klubu na blížící se letní sezónu. Nejinak je tomu i tento
rok. Venkovní tenisové dvorce se již brzy znovu začervenají novou "voňavou" antukou a srdce každého správného tenisty zatouží po prvních jarních úderech do míčku na čerstvém vzduchu.
V TC Vitality Březnice z.s. se jako každý rok vše důkladně
připravuje již s předstihem. „Tenisové léto“ bude opět plné
různých sportovních akcí, kempů a turnajů (tenis, fotbal, zumba, nohejbal, florbal aj.). Klubová členská základna se každým
rokem rozrůstá a současně s tím stoupá i zájem o závodní
tenis. V nadcházející letní sezóně bude proto v týmových soutěžích klub a město Březnici reprezentovat úctihodných 9 družstev (minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost
a dospělí).
V Tenisové škole Jiřího Veselého, která s klubem úzce
spolupracuje, se pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů pravidelně věnuje tenisu okolo cca 100 dětí a trenérský
tým bude od letní sezóny "posílen" o dalšího velmi zkušeného
trenéra Davida Veselého (trenéra tenisu 1. třídy).
Před začátkem letní sezóny, v neděli 3. 4. 2016 od 10.00
do 12.00 hod., proběhne v klubové tenisové hale nábor
dětí a mládeže do tenisové školy. Nábor je určen hlavně

pro děti od 4 do 12 let, ale zúčastnit se ho mohou i starší
zájemci o pravidelný tenisový trénink.
V letošní letní sezóně, stejně jako v minulých letech, bychom
opět rádi uspořádali tenisový turnaj rekreačních hráček „Vitality ladies cup“, a v případě většího zájmu tentýž turnaj zorganizujeme i pro rekreační hráče.
Všem členům klubu, závodním i rekreačním hráčům, přeji
úspěšnou a pohodovou letní tenisovou sezónu 2016.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s., předseda klubu

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE ROKU 2015
V sobotu19. března byly na sportovní zábavě v kulturním
domě zveřejněny výsledky všech kategorií ankety Sportovec
města Březnice 2015. Letošní ročník ankety byl opět vyhlášen
pro kategorii dospělých a jednu či více kategorií mládeže v každém sportovním odvětví. Každý sportovní oddíl dostal možnost
sám si navrhnout své nejlepší sportovce.
Všichni vítězové byli odměněni diplomem, pamětní plaketou a věcnými cenami věnovanými městem Březnice.
A jak dopadli naši sportovci? Zde jsou výsledky:
sport
kategorie
vítěz
Kopaná
Přípravka
Radek Vácha
Ml. žáci
Jakub Němec
St. žáci
František Mourek
Dorost
Matěj Petráň
Dospělí
Tomáš Vaněček
Požární sport
Mládež
Matěj Koňas

sport

kategorie

Tenis - TK

Mládež
Dospělí
Mládež
Mládež
Dospělí

Tenis - Vitality
Stolní tenis

Kynologie
Airsoft

Dospělí
Mládež
Dospělí

vítěz
Matěj Petráň
Tereza Mlynářová
Anna Smíšková
Petr Stichenwirth
A tým – Zbyněk Soused,
Jakub Šimek,
Martin Drábek, Milan Soused
Jiří Kubát
Richard Kostínek
František Matějka

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

SK BŘEZNICE 1918 - ROZPIS UTKÁNÍ DUBEN 2016
DATUM

DEN

"A" MUŽSTVO

2. 4.
3. 4.

SO
NE

16.30 Bř - Petrovice

9. 4.
10. 4.
16. 4.
17. 4.
23. 4.
24. 4.

SO
NE
SO
NE
SO
NE

16.30 Bř - Spartak Pb B

30. 4.
1. 5.

SO
NE

DOROST

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

PŘÍPRAVKA

14.45 Kosova Hora - Bř
10.30
Bř - Kovohutě
10.30 Kovářov - Bř

volno
volno

volno
volno

volný los
14.00 Narysov - Bř
10.15 Bř - Jince
17.00 Sedlec-Prčice - Bř
17.00 Bř - Cerhovice

10.30
Bř - Podlesí
13.00 Pičín - Bř
10.00
Pičín - Bř

V kategorii starších žáků a mladších žáků dojde k rozlosování dalších utkání na termíny 16. - 17. 4., 23. - 24. 4. a 30. 4. - 1. 5. 2016
6. 4. 2016, bližší informace budou na nástěnkách a u trenérů těchto kategorií.
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Z MĚSTA / PLACENÁ INZERCE

Spuštění provozu
kompostárny Březnice
Vážení spoluobčané, v letošním roce bude
v měsíci dubnu spuštěn provoz
kompostárny Březnice.
Všichni občané města a přilehlých obcí
budou mít možnost ukládat
rozložitelný biologický odpad v tomto zařízení.
Provozní doba:
pondělí, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00
a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.
mimo tuto pracovní dobu je biologicky rozložitelný
odpad možno ukládat ve sběrném dvoře
města Březnice, a to v pondělí a středu
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Do kompostárny je možno ukládat biologicky
rozložitelný odpad.
Informace o jeho druzích vám rádi poskytneme
na telefonním čísle 734 622 592 nebo budou
vytištěny na provozní vývěsce kompostárny.
Petr Bartuněk
vedoucí odd. technických služeb města Březnice
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■

■

■

KOUPÍM starší pivní třetinky a půllitry s nápisy
Březnické pivo, Pivovar Blatná, Písek apod. Děkuji.
Tel. 732 170 454.
HLEDÁM SPOLEHLIVÉHO VYCHOVATELE
na odpoledne k předškolákovi pro procvičování
logopedie, grafomotoriky a angličtiny, později i pomoc
s přípravou do školy, s možností vyzvedávání dítěte
ze školního zařízení. Podmínkou je bezúhonnost, dobrý
vztah k dětem a alespoň částečná znalost AJ. Nabídky
prosím na e-mail: stjosef@seznam.cz nebo telefonicky
na 602 225 311 Josef Vachule.
Letní pobyt s možností vaření hledají manželé,
senioři z Prahy. 602 323 249 - zn. serióznost.
PRONAJMU byt 1+kk v ulici Dr. Jurenky. Byt je
plně vybaven (sat. služby a internet). Kauce dva
měsíce dopředu. Volný od 1. 5. 2016. Tel. 723 439 123.

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav,
firemních akcí a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153
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PRODEJ UHLÍ A BRIKET

Výrobna Martinice Simínský mlýn 17

JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

Domácí výroba uzenin

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

JARNÍ AKCE
• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL. 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

Akce platí od 4. 4. do 30. 4. 2016

Vepřová pečeně s.k.

Hovězí zadní

185,-

Vepřová krkovice b.k. 89,90

Kovězí kližka

139,90

Vepřová kýta b.k.

89,90

Uzená krkovice s.k. 99,90

Vepřový bok s.k.

84,90

Uzená kýta b.k.

Simínské špekáčky

96,-

105,-

119,90

Uzená pečeně s.k. 125,-
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
- kompletní zemní a výkopové práce - pomocí všech typů
rypadel (otočná kolová, pásová a rypadlo nakladače)
- zřízení zpevněných ploch
- odvodnění drenáže, oprava meliorací
- bourací práce, demolice

NOVĚ:
- zemní a výkopové práce pomocí minirypadla
Kubota KX-101 (3,5t) + příslušenství
•
•
•
•

naklápěcí hlava
bagrové lžíce 30,40,50,60 a 80cm
svahovací lžíce 100 a 140cm
vrtací nástavba na sloupky oplocení atd.
o 15, 20, 30, 40, 50, 60 a 75 cm
• hutnící deska (umožňuje hutnění i svahu)
• bourací kladivo

- kontejnerová služba
• odvoz a likvidace bioodpadu, stavebního odpadu atd.
(kontejnery od 2 do 31 m3)

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

350 Kč
399 Kč
350 Kč
+ závaží
399 Kč
+ závaží
450 Kč

Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

Pohřební ústav Hořejš
Žižkova 120, Blatná
(vedle ZŠ J. A. Komenského)

- služba 24 hod., 7 dní v týdnu vč. svátků
- zajišujeme veškeré pohřební služby
- dlouholeté zkušenosti, minimální režie
Tel.

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082
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PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost

Prodej 26. 4. 2016
15 hodin / BŘEZNICE
(parkoviště na náměstí)
Kuřice černé, červené, kropenaté,
bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), kohoutci
Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden
(kříženec pižmové a pekingské kachny)
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové
kačeny), Husy bílé, Krůty, Holokrčky
Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová
kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra
tel. 567 212 754, mob. 731 701 331,
gallusextra@centrum.cz

s.r.o.,

Kovo Počaply, s. r. o.
Posuvné brány a křídlová vrata
Vyrábíme posuvné brány a vrata jako zakázkovou výrobu. Můžeme
Vám zhotovit samotný rám, případně se postarat o kompletní realizaci včetně montáže.

Pro „šikovné ručičky“
Nabízíme Vám k prodeji komponenty pro brány a vrata. Základní prvky máme skladem a můžete si
je vyzvednout u nás nebo je dopravíme k Vám domů. Jedná se nejčastěji o vodící profily a pojezdové
vozíky, dojezdové kapsy, vodící rolny a pohony vrat.

Povrchová úprava materiálu
Povrchová úprava oceli žárovým zinkováním poskytuje dlouhodobou antikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Naše společnost nabízí za výhodnou cenu zajištění žárového zinkování Vašich
výrobků včetně dopravy.

Rádi poradíme s jakýmkoli dotazem.
Více na www.kovo-pocaply.cz nebo na tel. 723 811 811.

H L E D Á M E NOVÉ ZAMĚSTNANCE na pozice MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
a STROJNÍ nebo STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK .
Více na www stránkách nebo na tel. 775 108 423.
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří slepiček 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej
se uskuteční:

19. 4., 20. 5., 23. 6.

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

DUBEN 2016

3. 4. neděle v 18.00 hodin

20. 4. středa ve 13.30 hodin

ZDE HAROLD

- odpolední představení pro širokou
veřejnost

Komediální drama, Norsko, Švédsko, 2014,
české titulky
Čerstvě zkrachovalý podnikatel v oblasti
prodeje nábytku vyrazí do Švédska unést
samotného zakladatele IKEA Ingvara Kamprada. Režie: Gunnar Vikene
Hrají: Björn Granath, Olaf Heggdal, Samuel
Hellström, Andreas Hyttsten a další
Vstupné 49 Kč



87 minut



Přístupno od 15 let

6. 4. středa v 18.00 hodin

ČERVENÝ PAVOUK
Psychologický thriller, Polsko, Česko, 2015,
české titulky
Karol, obyčejný mladý muž, se pouští po stopě
obávaného sériového vraha, který v šedesátých letech děsil obyvatele Krakova.
Režie: Marcin Koszałka
Hrají: Filip Pławiak, Adam Woronowicz,
Małgorzata Foremniak a další
Vstupné 49 Kč



95 minut



Přístupno od 15 let

RUDÝ KAPITÁN
Krimi thriller, Česko, Slovensko, 2016, české
znění
Příběh se odehrává v létě roku 1992. Mladý
detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na hřbitově byla vykopána
mrtvola kostelníka s hřebíkem v hlavě.
Krauz zjišuje, že za jeho umučením stojí
bývalá StB a nikdy nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jehož základě StB církev vydírala.
Režie: Michal Kollár
Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser, Martin
Finger, Michal Suchánek, Marián Geišberg,
Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík a další
Vstupné 30 Kč



115 minut
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KULTURA

Přístupno od 12 let

20. 4. středa v 18.00 hodin

RUDÝ KAPITÁN

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
DUBEN 2016
Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci dubnu otevřena o víkendech
od 11.00 do 17.00 hod.

Výstavy: 25. března – 31. října 2016

„František Josef I. – Mým národům“
výstava přibližující více než 60 leté období
panování rakouského císaře Františka Josefa I. prostřednictvím dobových mobilií,
tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů, na kterou navazuje výstava
zachycující období světové války 1914 –
1918, jak v historickém kontextu, tak ve
vztahu k tehdejším držitelům březnického
zámku - rodině Palffyů z Erdödu a městu
Březnice, výstavu doplňují dva komentované obrazové úvodníky.
Koncert: sobota 23. 4., hudební sál zámku
Březnice od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV

Krimi thriller, Česko, Slovensko, 2016, české
znění

Koncert „o věčném dechu“
ADAMUS DUO

OTCOVÉ A DCERY

Vstupné 49 Kč

J. Adamus – hoboj, anglický roh, M. Levický
– klavír

Drama, USA, Itálie, 2015, české titulky
Film zachycuje vztah dítěte a rodiče, kteří se
v průběhu let odcizili. Přes staré křivdy
a rány, které během života utržili, se snaží najít
si k sobě cestu…
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: Amanda Seyfried, Russell Crowe,
Diane Kruger, Aaron Paul, Quvenzhané
Wallis a další

24. 4. neděle v 18.00 hodin

10. 4. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 54 Kč



116 minut



Přístupno od 12 let

13. 4. Klubová středa v 18 hod.



115 minut



Přístupno od 12 let

POPELKA
Rodinná pohádka, USA, Velká Británie,
2015, české znění
Klasický pohádkový příběh se dočkal nového zpracování. Čeká vás hvězdné obsazení
a dokonalá výprava s přesvědčivými triky.
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Lily James, Richard Madden, Cate
Blanchett, Helena Bonham Carter, Nonso
Anozie a další

O KUŘATECH A LIDECH

Vstupné 39 Kč

Komedie, Dánsko, Německo, 2015, české znění
Dva bratři se u smrtelného lože svého otce
dozví, že jsou adoptovaní. Jejich biologickým
otcem je odborník na výzkum kmenových
buněk. Po příjezdu na ostrov Ork bratři zjistí, že mají další tři neortodoxní sourozence.
Režie: Anders Thomas Jensen
Hrají: David Dencik, Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Soren Malling, Nicolas Bro
a další

27. 4. středa v 18.00 hodin



117 minut



Přístupno

DÁREK

17. 4. neděle v 18.00 hodin

Psychologické drama, USA, 2015, české titulky
Život mladého manželského páru je náhle
obrácen vzhůru nohama, když se znenadání
objeví manželův starý známý. Na práh jejich
domu začíná nosit záhadné dárky a postupně rozkrývá děsivé tajemství staré více jak
20 let.
Režie: Joel Edgerton
Hrají: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel
Edgerton, Beau Knapp, Busy Philipps a další

ANDĚLSKÝ PODÍL

Vstupné 49 Kč

Komedie, Velká Británie, Francie, 2012, české
titulky
Robbie, Albert, Rhino a Mo se potkávají při
veřejně prospěšných pracích, které jim byly
uloženy jako trest za přestupky proti zákonu.
Robbiemu právě jeho přítelkyně porodila
syna a on si slíbí, že se jeho život začne ubírat
zcela jiným směrem – ale najít práci a uniknout vlastní minulosti není jednoduché.
Režie: Ken Loach
Hrají: Paul Brannigan, Gary Maitland, William Ruane, Roger Allam a další

Dětské dopolední představení:
6. 4. 2016 středa v 9.00 hodin
PÁSMO POHÁDEK

Vstupné 39 Kč

Vstupné 49 Kč





104 minut

106 minut





Přístupno od 15 let

Přístupno od 12 let



107 minut



Přístupno od 15 let

PŘIPRAVUJEME:
Rodinka Bélierových, Saulův syn
a další
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.

Připravujeme: sobota 7. 5., hudební sál
zámku Březnice od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV v rámci Hudebního
festivalu A. Dvořáka
SPOHR VIOLIN DUO
J. Ludvíčková – housle, O. Lébr – housle
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 4. Velikonoční koncert ZUŠ
Kostel sv. Rocha  17 hodin
5. 4. Koncert Žákovského
orchestru ZUŠ
KD  17.30 hodin
8. 4. Hmyzí show
KD  19.00 hodin
9. 4. Koncert BHV – Adam Závodský
Reprezentační sál MěÚ  19 h.
12. 4. Jarní schůze MO STP
KD  14.30 hodin
12. 4. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ul.  16.30 h.
15. 4. KAČEŘI - MIG 21
KD  20.00 hodin
19. 4. Cestopisná beseda spojená
s promítáním s Mgr. Liborem
Drahoňovským – „Írán“
Městská knihovna  16.00 hod.
22. 4. Oldies  KD  21.00 hodin
30. 4. Pálení čarodějnic
Stráž  18.00 hodin
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