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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 13. 12.
2016 a zprávu o plnění usnesení.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. celkový objem finančních prostředků pro jednotlivé výbory
zastupitelstva města za rok 2016 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů od 7. 2. 2017 dle přílohy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle
zákona č. 108/2006 Sb., zajišujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0175/SOC/2017 dle přílohy. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku
p.č. 872 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, včetně
stavebního objektu čp. 37, vše v k.ú. a obci Březnice, za mi-

konaného dne 7. 2. 2017

nimální cenu dle znaleckého posudku č. 4743/16 ve výši
850.000 Kč.
Pro: 13, proti 0, zdržel se 4 (Nepivoda, Ovsík, Chochola, Pinkava)
Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZVOLILO:
1. Paní J. B., bytem Březnice, přísedící Okresního soudu v Příbrami, na nové volební období 2017 - 2021.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 11. 2016 č. 161115/7.
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků p.č. 907/2
- ostatní plocha o výměře 78 m2, p.p.č. 920/1 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 328 m2, p.p.č. 920/2 - ostatní plocha o výměře 230 m2, p.p.č. 921/2 - zahrada o výměře 38 m2 a p.p.č.
923/4 - ostatní plocha o výměře 645 m2 vše v k.ú. a obci Březnice za cenu pozemků 400 Kč/m2 a nemovitost na parcele
920/1 v k.ú. a obci Březnice čp. 66 za cenu 2.900.000 Kč od stávajícího vlastníka Ing. J. P., Nižbor do vlastnictví města Březnice, vše za celkovou cenu 3.427.600 Kč. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Ing. Fiřtíková Marie v.r.
Koch Miroslav v.r.
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI A V DOBŘÍŠI
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši informuje všechny daňové poplatníky, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude
možné podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 i na
níže uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.
Městský úřad v Březnici,
čp. 53, II. patro

Čtvrtek 2. 3. 2017

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

Městský úřad
Rožmitál pod Třemšínem

Čtvrtek

9. 3. 2017

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

Společenské centrum Jince

Pondělí

6. 3. 2017

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Hvožany

Úterý

7. 3. 2017

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Středa

1. 3. 2017

v době od 12.00 do 16.00 hod.

Městský úřad Nový Knín

8. 3. 2017

v době od 13.30 do 16.30 hod.

Středa

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
FÚ pro Středočeský kraj: 234 009 219 v termínu od 13. 3. do 3. 4. 2017.
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických
osob bude budova Územního pracoviště v Příbrami a v Dobříši otevřena
v prodloužených úředních hodinách:
27. 3. 2017 – 31. 3. 2017

8.00 – 17.00 hod.

pondělí 3. 4. 2017

8.00 – 18.00 hod.
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka zastavila dne 23. ledna v Březnici 38letého motoristu. Jak se při lustraci následně ukázalo,
dotyčný má udělen zákaz řízení, který je platný až
do října letošního roku. Ještě ten den mu bylo sděleno
podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Škodu ve výši 75 tisíc korun způsobil dne 23. ledna odpoledne 24letý řidič vozu Škoda Superb. Při couvání na
náměstí v Březnici narazil do zde zaparkovaného vozidla značky Dacia Duster.
Podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
si vyslechl dne 20. ledna 58letý řidič. V obci Starosedlský Hrádek ho zastavila ve večerních hodinách policejní
hlídka. Motorista měl pozitivní dechovou zkoušku.
Na displeji přístroje se objevila hodnota 1,47 promile
alkoholu.

kladním vozem s návěsem, na kterém přepravoval dřevní
hmotu, vyjel vlevo mimo vozovku, kde vyvrátil patník
a návěstní desku. Poté bokem kabiny narazil do stromu.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 122 tisíc korun.
Zatím nezjištěný pachatel provedl z 1. na 2. února vloupání do vozidla Škoda Octavia, které bylo zaparkované
před domem v obci Březnice. Odcizil z něj batoh s ručním nářadím. Celkem byla vzniklá škoda stanovena
na 13 tisíc korun.
Lesní zvěř zavinila dne 5. února navečer dopravní nehodu. V katastru obce Počaply vběhl do jízdní dráhy osobnímu vozidlu srnec. Zvíře zůstalo po střetu na místě
usmrcené. Způsobená škoda činí 16 tisíc korun.

O šest dnů později policisté kontrolovali v Březnici 18letého řidiče. U něj byl pozitivní test na drogy, konkrétně
na marihuanu. Další jízda mu byla zakázána a zadržen
řidičský průkaz.

V obci Březnice prováděla hlídka dne 7. února navečer
silniční kontrolu a zastavila zde 55letého cyklistu, ten
řídil nemotorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Na přístroji byla vykázána hodnota 0,81 promile. Další jízdu
mu policisté zakázali. Nyní dotyčnému ve správním
řízení hrozí pokuta ve výši 2,5 až 20 tisíc korun.

U Hudčic havaroval dne 2. února ráno 38letý muž.
Při jízdě z kopce dostal na náledí smyk. Následně s ná-

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

Životní výročí oslavili:
88 let – Marie Luxíková , Březnice 341
75 let – Věra Chocholová , Bor 16
85 let – Hedvika Havelková , Březnice 604
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vážení rodiče a občané města Březnice,
dovolujeme si Vám oznámit,
že ve čtvrtek 16. března 2017 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.
Za Vaši podporu velice děkujeme
SRPŠ při ZŠ v Březnici
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Redakce
BN
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UZÁVĚRKA dubnového čísla BN
21. 3.

Dne 20. 3. 2017 uplynou 2 roky,
co nás opustila
paní Libuše Mikulášová.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel, synové Jan a Libor s Olinkou
i ostatní příbuzní.

Dne 3. 4. 2017 by se dožila
76 roků naše maminka, babička
a prababička Věra Kubová
a 21. 4. 2017 tomu bude rok,
kdy nás navždy opustila.
Dne 16. 2. 2017 by se dožil
85 roků náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Karel Kuba.
4. 10. 2017 tomu bude 6 roků,
kdy nás navždy opustil.
Vy jste nám odešli, ale Vaše láska tu zůstává
s námi všemi.
Vzpomeňte společně se mnou.
Syn Milan Kuba s rodinou
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Březen 2017
před 208 lety nejvyšším rozhodnutím byla povýšena městská vzorná škola v Březnici na „c. k. hlavní školu“. Současně zvýšeno i služné řediteli 300 zlatých Cm o 100 zlatých Cm, jež dostával z fondu
studijního. Žáků bylo roku 1810 248, 138 z nich do školy vůbec nechodilo. 1. dubna 1810 na místo
ředitele nastoupil pan P. Václav Čermák.
Hodnostní pořadí učitelských osob bylo stanoveno dekretem studijní komise - v tabelách úředních se
na prvním místě uváděl ředitel, katecheta, I. učitel, II. učitel, pomocník. Vdovám po učitelích sbíraly
se po školách příspěvky. Rovněž učitelům postižených nějakým neštěstím (ohněm, krupobitím,
nemocí) sbírány byly dobrovolné dary.
3. 1922 před 95 lety zemřel v Merklíně rodák březnický MUDr. Josef Komorous, panský a obvodní lékař.
Narodil se 25. května 1904 a působil v Březnici více než 40 let. Na lékaře byl promován roku 1855
a v letech 1868 - 1879 byl starostou březnického okresu. Byl oblíbený jako lékař i jako obětavý
samosprávný funkcionář ve městě i okolí.
3. 1922 před 95 lety zemřel v Praze také rodák březnický, pan František Scholle, spolumajitel elektrotechnického závodu „Scholle a spol. v Praze“. Firma zesnulého požívala vždy pověsti nejlepší. V Březnici
instaloval elektrické vedení v nové radnici.
3. 1903 před 114 lety pořádali „Strávníci na Zelené“ koncert na počest Josefů. Hrála hornická kapela
Cyprina z Příbrami.
3. 1913 před 104 lety konala se u „Hošků“ ustavující valná hromada Družstva pro chov drobného užitkového
zvířectva v Březnici, zapsané společenstvo s ručením omezeným. Myšlenka zříditi v Březnici podnik,
který by měl za úkol obrátiti pozornost k pěstování drůbeže racionálním způsobem, se tímto uskutečnila. Stanovy byly jednomyslně přijaty, načež zvolen výbor v počtu deseti členů a čtyři náhradníci.
Zároveň zvoleni čtyři členové dozorčí rady. Družstvo bylo rozděleno ve tři odbory a to: drůbežnický,
králíkářský, včelařský.
a 29. 3 1937 před 80 lety o velikonočních svátcích předvedlo Bio Sokol v Březnici film „Jeho malá přítelkyně“
s nejrozkošnější Shirley Temple. Nedostižné umění šestileté americké hvězdičky dovedlo nadchnout
i zatvrzelého mrzouta.
3. 1937 před 80 lety byl ukončen pátý rok provozování zimní polévkové kuchyně v Březnici. Od listopadu
1936 do března 1937 stravováno bylo 162 dětí školy měšanské, 167 dětí školy obecné a 40 dětí
ve věku předškolním, většinou z útulku sv. Kláry. Podávány byly jíškové polévky s šestero různými
úpravami, dáváno bylo tolik, kolik děti spotřebovaly, při jednom talíři zůstal málokterý strávník.
Denně bylo podáváno průměrně kol 700 talířů polévek. Ve vaření a rozdílení polévek vystřídalo se
vedle placené síly 27 paní a dívek z Březnice a 24 z okolních vesnic. Obětavá jejich pomoc, svědčící
o dobrém srdci a pracovitých rukou, je nejlepším doporučením do budoucího života hospodyňského.
Vedení bylo v rukou Dr. Teršípa a K. Hummela, kteří doznali podporu veřejnosti a to jak obětavým
přispěním hmotným, penězi a různými potřebami, tak ochotnou součinností paní a dívek a správ
škol.

6. 3. 1809

12.

14.

19.
24.

28.

31.

První písemná zmínka o Březnici
Roku 1327

před 690 lety
– je doložena
první písemná
zmínka
o městě Březnici v privilegiu
krále
Jana Lucemburského píseckým měšanům.

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

Originál listiny Jana Lucemburského pro písecké měšany ze 17. března 1327 se nedochoval,
ale její znění je známo z mladší vidimace od Karla IV. ze 14. července 1348, která se dochovala pouze v mladším opisu ze 14. století.
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BENNEWITZOVO KVARTETO
Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku
špičkovým komorním souborem. V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních
pódiích a je pravidelně zváno na festivaly.
Zvláštní potěšení přináší Bennewitzovu kvartetu působení na domácí hudební scéně. Velmi si cení spolupráce
s Českou Filharmonií a dirigentem Jiřím Bělohlávkem,
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo setkání s vynikající českou klarinetistkou Ludmilou Peterkovou. Soubor má tu čest spolupracovat s vynikajícími
umělci: Jean-Yves Thibaudetem, Alexanderem Melnikovem, Vadimem Gluzmanem, Isabel Charisius, Retem Bieri,
Pietrem De Maria, Martinem Kasíkem, Jiřím Bártou aj.
Dlouhodobá spolupráce s vydavatelstvím Coviello Classics dala vzniknout nahrávce zachycující oba kvartety
Leoše Janáčka a čtvrtý kvartet Bély Bartóka. V pořadí
druhá nahrávka, vydaná na jaře 2010, obsahuje oba
kvartety Bedřicha Smetany. Dalším hudebním počinem
pak bylo nahrání kompletní řady Dvořákových Cypřišů
u společností Hänssler Classic. V roce 2016 soubor vydal
své nové CD s kvartety op. 51 a op. 106 Antonína Dvořáka u vydavatelství SWRmusic.
V roce 2012 provedlo v jediném večeru kompletní šestici Bartókových kvartetů, v lednu roku 2014 uvedlo
ve světové premiéře skladbu Slavomíra Hořínky „Songs
of Immigrants“ – formu hudebního dokumentu, v němž
autor zachytil autentický zvukový záznam tragické události – potopení lodi s uprchlíky u ostrova Lampedusa.
V dramaturgii svých koncertů členové kvarteta také
dbají na propagaci české hudby, včetně vynikajících a neprávem opomíjených autorů jako jsou L. Dusík, A. Rejcha, P. Haas, V. Ullmann, E. Schulhoff a další.
Bennewitzovo kvarteto bylo založeno v roce 1998.
Díky účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli
jeho členové příležitost získávat zkušenosti a inspiraci
od mnoha významných hudebních osobností, zejména
Rainera Schmidta (Hagenovo kvarteto) a Waltera Levina (kvarteto La Salle). V roce 2003 obdrželi z rukou
španělské královny diplom za vynikající studijní výsledky na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madri-

du. Rok poté byl soubor vyznamenán cenou Českého
spolku pro komorní hudbu. V letech 2002 - 2004 bylo
kvarteto angažováno jako „Quartet in Residence“ v Basileji a bylo pověřeno vedením kurzu kvartetní hry.
Soubor nese jméno houslisty Antonína Bennewitze
(1833 - 1926), který se zasloužil o vytvoření české
houslové školy. Mezi jeho žáky patří Otakar Ševčík,
František Ondříček nebo členové slavného Českého
kvarteta Karel Hoffmann, Josef Suk a Oskar Nedbal.
Bennewitzovo kvarteto je laskavě podporováno vídeňským výrobcem strun – společností Thomastik-Infeld.
Alena Heverová
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Město Březnice - odbor kultury Vás zve na

zahajovací koncert
Březnických hudebních večerů 2017

Bennewitzovo kvarteto
Jakub Fišer - 1. housle
Jiří Pinkas - viola

Štěpán Ježek - 2. housle
Štěpán Doležal - violoncello

Program: Wolf - Schulhoff - Janáček - Dvořák

sobota 4. března 2017 od 19 hodin
E

reprezentační sál MěÚ Březnice ❧ radnice - náměstí
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené, bude ve středu 5. dubna 2017
v domečku na náměstí od 10.30 do 12.30 hodin
za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel,
malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově
postižené.

ČERVENEC – Mariánská Týnice, zámek a pivovar Chyše, Rabštejn
SRPEN
– 23. 8. 2017 – Big Band – zámek Březnice,
otáčivé divadlo Týn nad Vltavou, prodejní výstava květin Čimelice, Kladruby –
hřebčín, zámek, zámky Pardubice a Častolovice, Kunětická Hora
ZÁŘÍ

– Český rozhlas (Den otevřených dveří),
podzemí Prahy, Staroměstská radnice, divadlo Příbram či divadlo Svučice

ŘÍJEN

– Beseda o bezpečnosti v silničním provozu
pro chodce a nebezpečné nástrahy pro seniory, Cibulový trh v Hořovicích, veřejná
členská schůze v KD, Hvož anská heligonka,
– 3. 10. 2017 – „Selským rozumem“ – autobiografické čtení autorkou knihy (v 16.30
hod. v knihovně Březnice)

INFORMUJEME
Jedním z nových projektů, který je realizován za podpory města Příbrami, nadace ČEZ a nadačního fondu
Veolia je projekt, který starším spoluobčanům usnadňuje život. Je to Karta seniora města Příbrami. Karta
seniora je v první řadě identifikační doklad seniora.
Majitel této karty si může nejen levněji nakoupit v lékárnách či jiných vybraných obchodech, ale může i se
slevou navštívit například plavecký bazén nebo zimní
stadion. Karta je nepřenosná! Zaregistrovaná osoba
obdrží jednu kartu se svým jménem, datem narození
a identifikačním číslem karty. Karta seniora má časově
neomezenou platnost. Držitelem Karty seniora města
Příbrami může být každý člověk s trvalým pobytem
v okrese Příbram, který dosáhl věku 65 let. Registrace
probíhá pouze osobně na Senior Pointu a je zdarma.
Adresa: Senior Point Příbram, Žežická 193, 261 01
Příbram VII (pavilon na bývalé 8. ZŠ u Družby). Telefon: 778 779 898, e-mail: pribram@seniorpointy.cz
Předběžný plán kultury na rok 2017:
BŘEZEN

– 10. 3. 2017 – divadlo Plzeň, Nová scéna –
činohra: „Jednotka intenzivní lásky“

DUBEN

– 11. 4. 2017 – veřejná členská schůze v KD
Březnice
– 22. 4. 2017 – poznávací výlet: Mišov –
podzemní pevnost Atom, zámek Nebílovy,
vodní hamr Dobřív, pamětní síň J. Mošny

KVĚTEN

– 11. 5. 2017 – HOBBY České Budějovice,
Dostupná Šumava – jarní okruh

ČERVEN

– Dostupná Šumava, Lenora – pec, Zámek
Vysoká – zahradní slavnost

LISTOPAD – Doubí u Karlových Varů – adventní program (Vánoční dům), Bečov nad Teplou
PROSINEC – adventní doba, zámek Březnice
– 29.12. 2017 – Tochovice – Malá muzika
Nauše Pepíka

PŘIPRAVUJEME
Dne 10. března 2017 se uskuteční zájezd do plzeňského divadla, Nová scéna, na činohru: Jednotka intenzivní lásky.
Odjezd: KOVO v 17.30 hod., autobus. nádraží Březnice
v 17.10 hod., směr Hvož any v 17.25 hod. Příjezd:
kolem 22.45 hod. Cena: 400 Kč a 430 Kč.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer
na čísle 318 682 483.
Zde též dotazy a informace na letní a podzimní zahraniční pobyty.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

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, Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.

3/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

■

■

1. 3. – 31. 3. 2017 - Výstava Romana Pausche –
„Kovářské výrobky z dílny Romana Pausche“
1. 3. – 14. 3. 2017 – 43. ročník soutěžní výstavy
„Požární ochrana očima dětí pro rok 2017“
28. 3. 2017 od 16.30 hodin – cestopisná beseda
spojená s promítáním Mgr. Libora Drahoňovského „Toulky Českou Kanadou“
Tematická výstavka knih – Výchova a vzdělávání

V pondělí 20. 3. 2017 bude Městská
knihovna z provozních důvodů uzavřena.

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
31. 3. Nocování s Andersenem – pro děti prvního
stupně ZŠ
Jak dobře znáte místní pověsti – beseda pro 6. ročníky
Výtvarná dílnička – Velikonoce
■

K. Štěrbová, M. Burdová, H. Fořtová
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Literární podvečery
v Městské knihovně
Na valentýnské úterý si přišli v podvečer návštěvníci
do Městské knihovny poslechnout poutavé vyprávění
paní doktorky Věry Kubové o slavné spisovatelce detektivek. Beseda „První dáma zločinu“ – Agatha Christie,
prokládaná osobitým humorem paní Kubové, se všem
velmi líbila. S doktorkou Věrou Kubovou, která učila na
gymnáziu a přednášela na vysoké škole literaturu, jste
se u nás mohli setkat již několikrát, při jejích zajímavých přednáškách „Božena Němcová – bez tajností“,
„Díky pane Werichu“, „Ani kapku vody – Jan Drda“,
„Mystika bratří Čapků – Jak umělec dokáže předvídat
a jak doba reaguje“, „Král milovaný a ctěný – Karel IV.“
Na podzim připravujeme další besedu, tentokrát o životě
dvou tvůrců poezie Jaroslava Seiferta a Vítězslava
Nezvala. Rádi jsme zde mezi diváky přivítali, i Vám jistě
dobře známou, regionální autorku ing. Lenku Vlkovou,
kterou jste měli možnost si v knihovně poslechnout již
dvakrát při předčítání z jejích knih „Ty, moudré ráno –
a já, večer hloupý“ a „Hovory k Tobě“. V říjnu letošního roku, v rámci Týdne knihoven, ji zde přivítáme znovu s knihou Selským rozumem. Je to kniha názorů, rozhovorů a vzpomínek Jiřího Koláře ze Zbenic a Lenka
Vlková iniciovala její vydání.
Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice

Foto z besedy „První dáma zločinu“ – Agatha Christie
Foto Městská knihovna
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KNIHOVNA

Městská knihovna Březnice
Vás zve na

cestopisnou besedu
spojenou s promítáním

Mgr. Libora Drahoňovského

„TOULKY
ČESKOU KANADOU“
úterý 28. března 2017
od 16.30 hodin
v Městské knihovně
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KNIHOVNA
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SE BUDEME TOULAT PO ČESKÉ KANADĚ
Po několika velmi zdařilých cestopisných besedách Libora Drahoňovského o jeho cestách po různých zemích,
tentokrát zůstaneme v České republice a prostřednictvím jeho poutavého vyprávění a promítání fotografií
navštívíme Českou Kanadu. Česká Kanada je krajina
v okolí městeček Nová Bystřice a Slavonice. Nazval ji
tak ve dvacátých letech minulého století jindřichohradecký spisovatel Jaroslav Arnošt Trpák.
Slavonicko je jedinečný region. Samotné městečko Slavonice v dobách renesance prožívalo období ekonomického
i kulturního rozmachu. Svědčí o tom obrovské množství
dochovaných starobylých měšanských domů s unikátní
sgrafitovou výzdobou. Ve 2. polovině 20. století však
přišel úpadek, jelikož město patřilo do přísně střeženého
pohraničního pásma, což k jeho rozvoji nepřispělo.
Na druhou stranu se díky těmto okolnostem Slavonice
po staletí příliš nezměnily a uchovaly si tak svůj půvab.
Okolní krajina je plná lesů, menších rybníků, mohut-

ných bludných balvanů i prastarých žulových božích
muk. Z dalších míst nelze opominout hrad Landštejn,
poutní kostel Montserrat, což je přibližná kopie stejnojmenného kláštera ve Španělsku, skvostné kostely v Lidéřovicích, Cizkrajově, Starém Městě pod Landštejnem
a Českém Rudolci, kde se nachází krásný dochovaný
zámek.
Rovněž Nová Bystřice se může pochlubit bohatou historií. Mimo jiné zde žil slavný šlechtický rod Krajířů
z Krajku, který tu založil mnoho rybníků. Na počátku
16. století vznikl poblíž klášter Pavlánů, z něhož se dodnes dochoval velkolepý barokní chrám.
Také navštívíme Dačice, jež prosluly výrobou první
kostky cukru na světě. Poznáme i další místa a během
poutavého vyprávění se dozvíme spoustu zajímavých
informací.
Přij te prožít příjemný úterní podvečer do Městské
knihovny.
Kateřina Štěrbová

V měsících lednu a únoru mohli návštěvníci březnické knihovny shlédnout výstavu prací dětí z 1. mateřské školy Březnice. Touto
cestou bychom velmi rády poděkovaly paní ředitelce Jaroslavě Zelenkové a kolektivu učitelek, se kterými tuto krásnou a nápaditou
výstavu připravily a instalovaly.
Kateřina Štěrbová a Marcela Burdová, foto Městská knihovna

Město Březnice – Městská knihovna
Vás zve na

zájezd do divadla Archa

SHOW Jana Krause
úterý 30. 5. 2017
od 19.30 hodin
cena 540 Kč
(vstupné 390 Kč + doprava 150 Kč)

odjezd z autobusového nádraží
v 16.30 hodin
vstupenky v předprodeji
v Městské knihovně Březnice
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Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve na

výstavu

Kovářské výrobky
z dílny Romana Pausche

prostory Městské knihovny

od 1. 3. do 31. 3. 2017
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Městská knihovna Březnice
a Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
Vás zvou na

43. ročník soutěžní výstavy

„Požární ochrana
očima dětí
pro rok 2017“
Přijte
hlasovat!!!

od 1. března
do 14. března
2017
do Městské
knihovny
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pospíšilová Jarmila – Šaty z duhy – Anně je přes čtyřicet,
zhroutí se jí manželství a ona se snaží s tím vypořádat; uvědomí si, že musí opět najít sama sebe a nový cíl svého života…
Cartland Barbara – Láska není slepá – milostný román
Robb J. D. – Fantazii se meze nekladou – pro Evu Dallasovou nebude lehké objasnit případ majitele softwarové firmy
Barta Minnocka, který byl nalezen mrtvý v elektronicky uzamčené místnosti, kde testoval novou počítačovou hru; od začátku je jasné, že jde o vraždu, kdo a jak tento čin provedl, když
nikdo z místnosti nemohl odejít…
Harbison Beth – Jediné co potřebují ke štěstí, je být…
krásná, bohatá, štíhlá – Holly a Nicole byly na táboře s krásnou, ale rozmazlenou Lexi, které se za povýšené jednání pomstily a nikdy je nenapadlo, že jejich čin bude mít po dvaceti
letech dohru…
Hart Kelly – Osudové ženy Jindřicha VIII. – Vrtkavá
přízeň největšího z Tudorovců – Jindřich VIII. byl nejen
despotický a krutý, ale také velmi přitažlivý muž, který tak
silně toužil po dědici, že to zpečetilo osud jeho šesti žen; bylo
výhodnější a bezpečnější stát se jeho milenkou, nebo těm se
dostávalo pozornosti přímo královské i značného bohatství…
Stainforth Alexander – Kočka na lovu – deset humorných
příběhů o vztazích, nevěrách, bojích s dietami a nekonečném
ujišování se, že na velikosti skutečně nezáleží; zoufalé boubelky, pubertální matky, škodolibé tchyně, nevěrné manželky
a mnoho dalších postav této knihy vás ujistí, že život se má
brát s nadhledem
Černá Jaroslava – Břetislav a Jitka – Co všechno musí
kníže udělat, aby Jitka překonala křehkou hranici mezi nenávistí a láskou?
Erskinová Barbara – Na pokraji temnoty – keltská minulost, kouzla převtělování, cestování v čase, napínavý děj…
Erskinová Barbara – Dcery ohně – tři moderní vzdělané
ženy (historička, scenáristka a režisérka) připravují pořad
o dramatickém životě keltské královny a postupně naváží tak
silný kontakt s minulostí, že dávné city a vášně vstoupí i do jejich osudů
Austenová Jane, Austenová Hubbacková Catherine –
Mladší sestra I. díl, II. díl, III. díl – tento román známá
spisovatelka nedokončila a dopsala jej až po letech její neteř
Miller Raine – Nahá – aféra Blackstone I. díl – koupil si
můj obraz…a vzal si mou duši…
Miller Raine – Všechno, nebo nic – aféra Blackstone –
II. díl – Jak bych ji mohl nechat jít? To je jednoduše nemožné…
Plaidy Jean – Cesta povstání – války, nepokoje, náboženské
neshody, nepřátelství parlamentu, hlad obyvatel – to vše se
Ludvíka XV. vůbec nedotklo, ale smrt markýzy de Pompadour
byla osudová rána a pocit že žije v něm vyvolala až rozkošná
madame du Barry
Stallwood Veronica – Mrtví nikdy nespí – detektivní román z edice Oxfordské zločiny
Pospíšilová Jarmila – Katedrála z písku – příběh o rodině, která působila jako vzor dokonalosti a spořádanosti, než
přišla smrš…
Mlynářová Marcela – Důchodkyně nestřílejte – úsměvné, s lehce provokujícím sarkasmem podané příběhy
Banks Maya – Pád – Gabe a Mia udržují tajný vztah, ale nyní
hrozí, že se jejich tajemství dostane na veřejnost…
Ashford Jane – Čestný muž – Eliot se ožení s Laurou poté,
co s ní strávil několik dní v hostinci bez gardedámy, ale mladá
nevěsta není spokojena s chabým základem pro manželství
a začne se bouřit…
Pauley Kimberly – Pořád mi pijou krev – stát se upírkou
není žádný med – přijdete o školní večírek, dostanete domácí
vězení i v den vlastního pohřbu, a dokonce se musíte dívat na
to, jak si to váš kluk rozdává s nejlepší kámoškou…
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHOVNA / VOLNÝ ČAS
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
RAW banánová granola
Ingredience: 250 g pohanky lámanky, 200 g strouhaného
kokosu, 2 lžíce skořice, 5 lžic medu
4 banány, 2 lžíce kokosového oleje
Postup: Pohanku lámanku namočíme den předem do vody. Nasypeme do větší mísy, zalijeme vodou a necháme v lednici do
druhého dne. Další den pohanku scedíme a propláchneme vodou, slijeme a přidáme banán nakrájený na kolečka, skořici,
strouhaný kokos, med, kokosový olej a promícháme.
Do tohoto základu můžeme přidat cokoli, co máme rádi - jablíčka, jahody, borůvky, maliny, goji, moruše, mandle, semínka…

Jahodový RAW termix
Ingredience: 300 g jahod, 1 zralé avokádo, 3 lžíce kokosového
oleje, 1- 2 lžíce medu
Postup: Všechny ingredience vložíme do mixéru a rozmixujeme do hladkého krému. Místo jahod pak můžeme použít
borůvky nebo maliny v kombinaci s jedním banánem a budete
mít další skvělé druhy termixu.

Mandlové mléko
Ingredience: 1/2 hrnku přes noc namočených mandlí, 2 – 3
hrnky čisté vody, 1 lžička skořice, 1 – 2 lžíce medu nebo 5 ks
datlí – dle chuti
Postup: Všechny ingredience vložíme do mixéru a rozmixujeme. Pokud nemáme namočené mandle, můžeme použít i nenamočené. Mléko je výborné, i když použijeme jiné druhy semen
nebo ořechů. Např. vlašské ořechy, lískové ořechy, kešu nebo
třeba konopné semínko či strouhaný kokos.

RAW Hráškový krém
Ingredience : 200 g mraženého hrášku, 20 ks kešu oříšků
namočených 2 hodiny ve vodě, 1/2 zralého avokáda, 1 lžíce za
studena lisovaného olivového oleje, špetka pepře, špetka himalájské soli, pár hrášků na ozdobu
Postup: Všechny ingredience rozmixujeme najemno. Pokud
chceme polévku méně hustou, přidáme vodu. Servírujeme posypané hráškem. Polévku můžeme ozdobit a ochutit za studena lisovaným dýňovým nebo jiným olejem.

Cuketové špagety s bazalkovým pestem
Ingredience: 3-4 menší cukety, cherry rajčátka na čtvrtinky
Pesto: 1/4 šálku piniových oříšků, hrst bazalkových lístků, 3 lžíce
olivového oleje, 2 stroužky česneku, parmazán, sůl a pepř
Postup: Spiralizérem vytvoříme z cuket špagety. Nakrájíme
cherry rajčátka a promícháme. Všechny ingredience na pesto
rozmixujeme do požadované hustoty. Přidáme pesto ke špagetám, promícháme, posypeme parmazánem.

RAW mango dort s čokoládovým korpusem
Ingredience: Korpus: 200 g kešu, 250 g strouhaného kokosu,
100 g datlí, 3 lžíce kakaového prášku
Mango krém: 2 manga, 2 banány, 8 lžic za studena lisovaného
kokosového oleje
Karamelová posypka: 50 g kešu, 1 lžíce kokosového palmového
cukru
Postup: Nejdříve vytvoříme korpus. Vložíme do mixéru kešu
oříšky, kokos a kakao a rozmixujeme do konzistence lepkavého
těsta. Poté vložíme do mixéru i vypeckované datle a opět zamixujeme. Vznikne těsto, které vložíme do formy na dort a vytvoříme dno dortu. Pak uděláme krém. V mixéru rozmixujeme
banány, mango a kokosový olej. Krém nalijeme na korpus dortu. Dort vložíme do mrazáku na 2 hodiny a mezitím si připravíme karamelovou posypku. Posypku vytvoříme rozmixováním
kešu oříšků s vanilkovým palmovým cukrem. Dort po vytažení
ozdobíme karamelovou posypkou.
Připravila Marcela Burdová
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Město Březnice
– odbor kultury zve na
„CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO KALICH

úterý 7. 3. 2017
od 19 hodin

UŽ NIKDY SÁM!
Hrají:
Zuzana Bydžovská, Pavel Liška a Josef Polášek
Nová inscenace Už nikdy sám! zkoumá, kam až je
osamělý člověk schopen zajít, aby našel někoho,
s kým si bude moci popovídat.
„Téma hry je, myslím, naprosto trvalé, lidské a obecné snad
pro všechny věky věků. Jsou jím samota, pocit a tíha z té samoty
a touha nebýt sám. Naše hra je osobitá, dojemná a vtipná tím,
jak se postavy s pocitem samoty nesmiřují a začnou se s ním velmi
po svém vypořádávat.“
Pavel Liška

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
cena 600 Kč (včetně dopravy)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153
nebo 731 456 761.
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RC PAMPELIŠKA

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

BŘEZEN 2017
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hodin
pondělí
od 10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
s Katkou Hadačovou
od 16:00 MUZIKOTERAPIE A ODPOLEDNÍ HERNA
s Markétou Zárybnickou
úterý
od 19:00 PILATES
středa
od 08:15 JÓGA nejen pro těhotné s Ivou Ceradskou
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
s Ivetou Kravarčíkovou
čtvrtek
od 08:15 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou
od 19:30 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 08:15 MUZIKOTERAPIE s Markétou Zárybnickou

Jazykové kurzy
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
– se Zuzkou Klímovou
středa
od 15:00 ČESKÝ JAZYK – příprava na přijímací zkoušky
– s Eliškou Moravcovou
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
– s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro mírně pokročilé
– s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce RC Pampeliška:
sobota 4. 3. od 15:00 hodin – Velký maškarní bál v KD
Březnice
pondělí 6. 3. od 18:00 hodin – Seminář o těhotenství,
porodu a šestinedělí – s diplomovanou porodní asistentkou Mgr. Janou Vrablicovou, Dis.
čtvrtek 16. 3. od 9:30 hodin – Jarní výtvarná dílna
s Katkou Hadačovou
20. – 27. 3. Jarní burza
– více info na www.rcpampeliska.cz
P ř i p r a v u j e m e:
Odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou, Jarní
výtvarné dílny
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

A HRAČEK

20. 3. - 27. 3. 2017

v prostorách RC

PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás i toto jaro připravuje burzu.
Žádáme prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený formulář s popisem a cenou prodávaného
oblečení a každý kus zboží označte štítkem.
Pondělí 20. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM

13:00 - 17:00 PŘÍJEM

Úterý 21. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM

13:00 - 17:00 PŘÍJEM

Středa 22. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ

13:00 - 17:00 PRODEJ

Čtvrtek 23. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ

13:00 - 17:00 PRODEJ

Pátek 24. 3.
08:00 - 12:00 DOPRODEJ
Neděle 26. 3.
16:00 - 18:00 VÝDEJ
Pondělí 27. 3.
08:00 - 12:00 VÝDEJ

13:00 - 17:00 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.

Jóga nejen pro těhotné
v Pampelišce s Ivou Ceradskou
- klasické jógové pozice přizpůsobené fyzickým
potřebám a možnostem nastávajících maminek jsou
náplní lekcí jógy pro těhotné. Vždy je zdůrazněno
bezpečné, vhodně volené provádění pozic, správné
dýchání a uvolnění. Cvičení pomáhá posílit tělo,
přizpůsobit ho změnám v průběhu těhotenství, tak
jak miminko roste, důraz je kladen na celkové fyzické i psychické uvolnění budoucí maminky.

Každou středu v 08:15 hodin v herně
RC Pampeliška
V í c e i n f o n a tel. 326 531 177 nebo
info@rcpampeliska.cz
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Muzikoterapie

„Ženské kruhy“

s Markétou Zárybnickou v Pampelišce

v Pampelišce s Luckou Ryjáčkovou

Od března, každé pondělí v 16:00 nebo každý
pátek v 08:15.
- zaměříme se na posílení vztahu mezi rodičem
a dítětem
- společně objevíme barvy hudby, dynamiky,
harmonie, melodie
- využijeme zpěvu, pohybu i tance
- zaimprovizujeme si společně
- poznáme nové hudební nástroje
- budeme společně relaxovat
První ukázková hodina 3. 3. nebo 6. 3.
V í c e i n f o n a tel. 326 531 177 nebo
info@rcpampeliska.cz

- cvičení zahrnuje posilování pánevního dna,
zlepšuje prokrvení v oblasti pánevního dna
a ženských orgánů a tím vyplavování estrogenu.
Je vhodné pro ženy nejen po porodu, při neplodnosti, menopauze, ale i celkově pro vnitřní
pohodu. Na konci cvičení je relaxace.
Každý čtvrtek v 08:00 a v 19:30 v herně RC
Pampeliška
V í c e i n f o n a tel. 326 531 177 nebo
info@rcpampeliska.cz

ZUŠ Březnice

Valerie Viktorová, 8 let

Laura Michvocíková, 11 let

Kristýna Kurfiřtová, 13 let

Pavel Pavlík, 8 let
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Odbor kultury města Březnice
a Dětský divadelní soubor Láz
vás srdečně zvou na

divadelní představení

COPPELIA
pátek 17. března
od 19 hodin
v Kulturním domě Březnice
Divadelní hra podle stejnojmenného baletu
I. Borské, zavede diváky do světa,
kde láska překoná smrt a neživé ožívá.
Příběh o lásce, přátelství a tajemném domě,
ve kterém se jednoho dne objeví ještě tajemnější
dívka, do které se všichni chlapci zamilují…
Hru doprovází původní hudba
francouzského skladatele Léo Delibes.
vstupné dobrovolné

Kulturní dům Březnice

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

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 24. března 2017 od 16 hodin v přísálí kulturního domu
Tentokrát budeme plést a háčkovat ze starého trička.
Potřeba jsou silné jehlice, staré tričko, nejlépe bezešvé a ostré nůžky
a samozřejmě dobrá nálada.
Kroužek je zdarma, není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň
a Ochranu fauny České republiky

Vážení čtenáři,
mohlo by se zdát, že leden a únor patří mezi měsíce, ve kterých se dny jen líně převalují, a v mnoha oblastech lidského
života se toho příliš neděje. Ostatně zimní období se odedávna
promítalo do obsahu a rytmu lidských činností. Škola není jistě
jediná, ale rozhodně patří mezi místa, do jejichž režimu se
svým charakterem roční období zasahuje, ale život ani dění se
zde nijak nezpomaluje. Vděčíme za to žáčkům přetékajícím
energií, typickým potřebám a nárokům jejich starších spolužáků a v neposlední řadě skutečnosti, že jedno pololetí končí,
druhé je plánováno a škola coby organizace se připravuje na činnost v novém kalendářním roce. Lednové hemžení je spjato
s výukou ve škole i mimo ni (lyžařské a snowbordové kurzy),
s hodnocením výsledků výchovy a vzdělávání za první pololetí,
s přípravou výpisů z vysvědčení, s administrací přihlášek na SŠ
budoucích absolventů základního vzdělávání, se setkáními
s rodiči v rámci třídních schůzek i SRPŠ, soutěžemi, olympiádami a zimními radovánkami na svahu či na ledu. Pro nezaujaté oko může být pohled do interiéru během školního dne až
komický. Zatímco většina vyučujících si láme hlavu s klasifikací a hodnocením, zápisem údajů podstatných pro správnou
administraci, přičemž nemůže opomenout zajištění kvalitní
výuky a práce s dětmi, žáci se bu urputně snaží na poslední
chvíli vylepšit svůj prospěch, nebo naopak význam pololetního
vysvědčení příliš neřeší a využívají více či méně tradičních příležitostí školního života, často za zvuku plastových bobů tažených školní chodbou.
Přes lehkou nadsázku výše uvedených řádků je patrné, že
škola ve výkonu své činnosti s výjimkou prázdnin zpomalit jednoduše nemůže. Zmiňované období je příležitostí k realizaci
výchovně-vzdělávacích činností, které mají pro žáky a jejich
současný i budoucí život význam a pro které se v jiný čas hledá
prostor obtížněji. Příkladem jsou návštěvy divadelních vystoupení, exkurze do muzeí a další vzdělávací akce zaměřené na
poznávání kultury a základů společenského života. Leden byl
také věnován výuce lyžování a snowboardingu v sedmém a devátém ročníku, pořádání turnaje ve vybíjené aj.
Vzhledem k rizikům současnosti a možnostem či povinnostem školy bylo však značné úsilí věnováno také bezpečnosti
žáků a prevenci rizikového chování. Pro žáky pátého a šestého
ročníku byl realizován preventivní program zaměřený na nebezpečí kyberprostoru (rizika internetu, bezpečnost využívání
sociálních sítí a předcházení nebezpečím v oblasti celého kyberprostoru). Žáci sedmého ročníku se v rámci programu s názvem Bolest jménem šikana věnovali problému, který není
ve školách ojedinělý. Zmiňovaným jevům se budou dále věnovat pedagogičtí pracovníci. Škola má však aspirace na zajištění
podobné osvěty pro rodiče a širší veřejnost.
Poděkování patří v případě prevence a osvěty žáků městu
Březnice a městské policii, zejména pak panu veliteli Františku Ottovi, nebo v rámci užší spolupráce mohla proběhnout
pod jeho vedením série besed. Těch se zúčastnili žáci ročníků,
ve kterých se potřeba intervence jeví jako nejpotřebnější.
Zatímco první třídy se seznamovaly s prvky osobní bezpečnosti, identifikací člena MP a s dalšími elementárními vědomostmi, žáci pátého ročníku navázali na výuku dopravní výchovy
a učili se dalším znalostem a dovednostem pro zajištění osobní
bezpečnosti. Pro sedmáky byly připraveny informace v oblasti

trestní odpovědnosti a protiprávního jednání. Žáci měli prostor
pro vlastní zkušenosti, otázky a diskusi.
V měsíci únoru také proběhlo druhé kolo třídních schůzek,
které doplňují tradici konzultačních hodin, případně komunitních kruhů. Smyslem setkání vyučujících s rodiči bylo zlepšit
informovanost o novinkách a dění ve školství na úrovni republikové (změny v legislativě, změny organizace přijímacích řízení na SŠ a zápisů k povinné školní docházce) i lokální (změny
v základní škole i plány pro období budoucí).
V obou měsících škola pracovala na finalizaci žádostí o financování projektů, které by vedly ke zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání na Základní škole Březnice. Dokončována byla
projektová dokumentace pro modernizaci vybraných úseků
a prostor školní budovy tak, aby pro své žáky zajišovaly podnětné a příjemné prostředí s ohledem na jejich bezpečnost. Navázána a rozvíjena byla spolupráce s okolními školami a dalšími subjekty. Pro jarní a letní období byly připraveny vzdělávací
a kulturní akce, které mají potenciál vhodně doplnit výuku
„v lavicích“.
Věřím, že uplynulé měsíce představovaly pro školní život
nejen příjemné zimní období, ale především dobře využitý čas,
který přispěje k naplnění hlavních úkolů a cílů školy.
ředitel školy

Poděkování paní předsedkyni SRPŠ
Děkuji tímto Mgr. Libuši Fořtové za předsednictví Spolku
rodičů a přátel školy při Základní škole Březnice. V letošním
školním roce paní magistra v předsednictví končí.
SRPŠ je významným partnerem školy, který dlouhodobě
a všestranně podporuje její činnost. Spolupráce s naším spolkem (dříve sdružením rodičů a přátel školy) je výborná
a v mnoha ohledech podnětná, což zdaleka není ve všech školách běžné. O to více si vážím zájmu a práce zúčastněných rodičů, především pak činnosti paní předsedkyně.
Jménem školy i jménem svým jí děkuji za věnovaný čas,
zájem, pečlivou práci a především za obětavý a lidský přístup.
ředitel školy

Lyžařský výcvik
Dne 14. 1. 2017 se žáci z březnické a mirovické základní školy
vydali na lyžařský výcvik do Železné Rudy. Všichni se moc těšili
a už od začátku měli spoustu zážitků. Ten večer jsme se ubytovali a měli naši první večeři v hotelu Engadin. Někomu zachutnalo, někomu moc ne. Druhý den jsme se vydali na vycházku,
tedy poté, co jsme byli rozděleni do družstev. Naše vycházka
byla spíše soutěž o to, kdo koho víckrát vyválí ve sněhu. Všichni
si užívali zimní radovánky a nenašel se nikdo, kdo se alespoň
trochu nezúčastnil sněhové bitky.
A te zpátky k lyžování. Měli jsme úžasné sněhové podmínky,
takže se nám výborně lyžovalo. Nezkušení lyžaři se naučili lyžovat a snowboardisti se dál zdokonalovali. Legrace byla nejen na
svahu, ale i mimo něj. Myslím si, že by se nenašel nikdo, kdo si
tenhle týden neužil. Děti a mladiství navázali nová přátelství
a z hor si odváželi nespočet vzpomínek.
Děkujeme instruktorům, učitelům a všem, co s námi strávili
tento úžasný týden.
Denisa Růžičková, žákyně 9.B
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Studenti z cizích zemí na VOŠ a SOŠ Březnice z pohledu žáka
Na naší škole se mezi dny 5. 2. až 10. 2. uskutečnilo
v historii školy již třetí setkání studentů z různých zemí
světa pod hlavičkou projektu AISEC. Studenti z vysokých škol k nám zavítali z Brazílie, Peru, Indonésie,
Malajsie, Gruzie, Singapuru a Číny.
Hned v neděli, v den jejich příjezdu, jsme je po uvítání
na domově mládeže vzali s panem učitelem Mgr. Motáněm na vytouženou první večeři v místní restauraci.
Shodou náhod jsem si k nim přisedl již ve vlaku jedoucím z Prahy do Březnice. V pondělí, po seznámení se se
školou a jejím prostředím šla část studentů z domova
mládeže spolu s návštěvou z programu AISEC na procházku po městě, památkách a ostatních zajímavostech
Březnice. Na úterní odpoledne byl v plánu odpočinek,
takže jsme vyrazili hromadně nakoupit nezbytné věci
do místních obchodů. Středa byla ve znamení Blatné
a hlavně krmení daňků v blatenském zámku. Pro všechny z cizích zemí to byl víceméně první kontakt s divou
zvěří v životě, někteří se báli, ale svůj strach přemohli
a alespoň jedno jablko daňkům podali. Dále večerní program obsahoval bowlingový turnaj mezi týmy tvořenými
studenty z Březnice i z ciziny. Pro mnohé to bylo poprvé, co si mohli vyzkoušet srazit co nejvíce kuželek.
Ve čtvrtek se po nakoupení potřebných surovin pro uvaření pokrmů na páteční „Global village“ cizinci s pomocí pár ochotných studentů pustili do přípravy národních
jídel. Hned v pátek ráno nanosili studenti připravená
jídla a upomínkové předměty ze své země do školní tělocvičny.
(pokračování na str. 19)
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Studenti z cizích zemí na VOŠ a SOŠ Březnice z pohledu žáka
(dokončení ze str. 18)

Páteční dopoledne vyhrazené pro Global village probíhalo volným pohybem žáků základní i střední březnické
školy po tělocvičně od jednoho stánku k druhému. Jen
místo jejich jazyka rodného, češtiny, se museli dorozumívat jazykem anglickým. V případě nejistoty zde byli
pohotoví pomocníci, kteří ochotně tlumočili. Několika
studentů jsem se zeptal na jejich nejoblíbenější citát,
nebo jejich životní motto. Od dvaadvacetiletého Malajsijce Rekshavana se mi dostalo odpovědi: „Až jednou ze-

mřeš, nikdo si nebude pamatovat tvůj obličej, ale všichni si budou pamatovat to, co jsi pro svět udělal.“ Nadine, která do Evropy přiletěla z Indonésie, vyzývá všechny mladé lidi, aby cestovali, se slovy: „Nejste stromy,
můžete jít, kamkoli jen chcete.“
Pokud tedy máte chu poznávat svět, projekty jako
tento vám otevřou bránu do světa. Vyjít na cestu už ale
musíte sami.
Kryštof Kušmirek, 2.AV

MATURITNÍ PLES 4. AV VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Dne 17. února 2017 se konal maturitní ples 4. AV, Vyšší a střední odborné školy Březnice. K slavnostnímu ceremoniálu se maturanti, členové pedagogického sboru, rodinní příslušníci a přátelé sešli ve společenském sále v obci
Chrást. Jelikož se maturitní ples konal ve dni uzávěrky Březnických novin, více o průběhu plesu se od našich
studentů dozvíte v příštím čísle.
Mgr. Simona Luftová - třídní učitelka 4.AV

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ
Dne 14. 2. 2017 se konala na naší škole přednáška na
téma rostlinolékařství. Mottem přednášky bylo:
„Lékař léčí člověka, zvěrolékař léčí zvíře a rostlinolékař léčí rostliny.“ Bylo to velmi zajímavé. Seznámili
jsme se především s historií a současností rostlinolékařství. Tento obor se totiž zabývá nejen likvidací plevelů,
škůdců a chorob v kulturních plodinách, ale také péčí
o veřejnou zeleň a kontrolou nezávadnosti dřevěných
obalových materiálů (palet). Dozvěděli jsme se, že rostlinolékař má uplatnění v mnoha profesích, například jako
agronom specialista, výzkumník, technik, laborant,
obchodní zástupce pro prodej přípravků na ochranu
rostlin.
Všechny překvapilo také zjištění, že v roce 1950 na jednoho zemědělce připadalo deset obyvatel, v roce 2003 se
stav navýšil na sto třicet. Od roku 1990 jsme navíc přišli o 25 % orné půdy. Je zřejmé, že pro zastavení tohoto
nepříznivého trendu bude třeba do zemědělství získat
nové mladé odborníky, tedy i rostlinolékaře.
Jsme přesvědčeni, že tato přednáška byla přínosná nejen pro uchazeče o tento obor. Žáci ocenili zejména tu
skutečnost, že byla vhodně doplněna o praktické zkušenosti přednášejících z daného oboru, které mohou dále
využít ve studiu i budoucím povolání.
David Sýkora a Hedvika Tuháčková, 4.AV

Bytízští vězni jsou skvělými malíři!
Dne 7. 2. 2017 se třída 4.BS s paní učitelkou J. Horníkovou z březnické Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy rozhodla navštívit výstavu obrazů v Galerii Františka Drtikola v Příbrami se zajímavým názvem „Za bytízskou zdí“. Obrazy vězňů bytízského vězení znázorňují různé pocity a myšlenky. U těchto obrazů se opravdu zamyslíte, jaké mají se samotným autorem souvislosti. Obrazy se nám moc líbily. Vězni jsou výbornými malíři.
Markéta Buchtová, 4. ročník oboru Sociální činnost
Ojedinělost, mystičnost, kreativita. I takto bychom mohli popsat díla, se kterými jsme se setkali na výstavě
„Za bytízskou zdí“. Už od příchodu na nás dýchala duše děl amatérských autorů, se kterými se jen tak lehce nesetkáte. Autory jsou totiž vězni z Věznice Příbram - Bytíz. U každého díla jsme se pozastavili a se zaujetím polemizovali nad jeho motivem. Výstava se nám líbila. A pokud jste ji navštívili i vy, dobře jste udělali.
Ivana Borzyková, 4. ročník oboru Sociální činnost

20

BŘEZNICKÉ NOVINY

KGB / SDH

3/2017

Doprovodný program:
Putovní výstava obecně prospěšné společnosti Centrum Narovinu – fotografie Jana Šibíka a Daniely
Matulové – fotografie pořízené na ostrově Rusinga
Island v Keni přibližující každodenní život na ostrově.
Keňský obchůdek CentraNarovinu – možnost nakoupit výrobky (káva, čaj, mastkové výrobky), které jsou
dovezeny přímo od keňských výrobců, tedy bez prostředníků. Nákupem podpoříte projekty CentraNarovinu.
Jan Šibík – reportážní fotograf. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi. Byl svědkem masakrů
v Sieře Leone, Libérii a Rwandě, hladomoru v Súdánu,
Somálsku a Etiopii. Mnoho ocenění v Czech Press Photo,
cena World Press Photo.
Daniela Matulová – reportážní fotografka, spolupodílí se na
organizaci výstav a projektů fotografa Jana Šibíka. Sama
však začala fotografovat teprve před rokem.

10. 3. 2017
KD Březnice od 19.00 hod.
Letošní opravdová zima pomalu končí
a mnozí z vás již přemýšlejí nad tím,
kam v nastávajícím jarním a letním období vyrazí za dobrodružstvím. Třeba vám
může být inspirací další ročník filmového
festivalu Expediční kamera.
Svým rozsahem největší outdoorový
festival v Česku a na Slovensku,
který navštíví od února do dubna
25 tisíc diváků ve více než 200 městech.
I v Březnici budeme promítat filmy
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání
nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Již poněkolikáté do našeho města tuto akci
přináší spolek KULTURNÍ GANG BŘEZNICE.
Program:
Hlavní filmy:
Divočinou Aljašky
(česká vodácká expedice za polární kruh),

Návrat do Zanskaru
(život a příroda v srdci Himaláje),
Pura vida
(co se stane, když nadšený cestovatel použije
své kolo jako pohon lodě a vydá se splout
řeku Amazonku),
Projekt Moffat
(životní příběh první britské horské vůdkyně)
Bonusové filmy dle přání diváků.

Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu
- se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení
vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe.
Mezi další priority sdružení
patří přispívání k vytváření
tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci
v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti.
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MIG 21 A FESTIVAL MÁCHÁČ V BŘEZNICI
Festival Kačeři vítá jaro! Na jarních show se návštěvníci mohou těšit na dvě exklusivní
show. Oba dva večery budou zahájením svých jarních tour po republice. Již 25. března
do Březnice zavítá klubová tour festivalu Mácháč. Tento úspěšný festival zavítá jen
do 20 měst v České republice a Březnice má čest zahájit celou show. Představí se
nejznámější čeští DJs. Manene vyprodává kluby všude tam, kam přijede a řadí se
k nejúspěšnějším umělcům současnosti. DJ Enrico je nejen skvělý DJ, ale i majitel
známého pražského klubu Studio 54. Roberto Chochola, tohoto elegána a březnického oblíbence netřeba představovat. Vše doplní DJ Stick z Rožmitálu. Těšit se
můžete na fotostěnu, welcome drinky, stolní fotbálky, levnější vstupenky na festival,
CD festivalu a další speciality.
MIG 21 se na vlastní žádost vrací do Březnice. Na Velký pátek, jako dárek k Velikonocům
pro Březnici, zde odstartuje Jiří Macháček se svojí partou jarní turné. Kulturní dům v Březnici
se zaplní 14. dubna od 20:00. Před několika měsíci vydali MIG 21 Zpěvník, který přivezou
i do Březnice. Bude se zpívat, hrát a smát se. Loňský koncert byl vyprodán, u letošního tomu
nebude jistě jinak.
Vstupenky na Mácháč club tour, koncert MIG 21 a letní festival Kačeři zakoupíte na obvyklých
předprodejních místech za příznivější ceny než na místě. Pro vstupenky si zajděte do březnické
knihovny. Více informací naleznete na webu www.kaceri-festival.cz
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TŘI DROBNÉ PUBLIKACE
Počátkem roku se objevily tři drobné publikace, které stojí za
povšimnutí. První z nich je 37. Adresář Březnice 2017. Předchozí vyšel v roce 2011. Tento je počtem stránek o něco skromnější
než předešlý, ale jeho význam není menší ve srovnání s dřívějšími. Březnice má v tomto směru docela úctyhodnou tradici a je
nejspíš málo měst, kde se tradice adresářů udržela do současné
doby. Ty první adresáře se objevily počátkem minulého století.
Dříve mohlo mít vydávání adresářů ještě asi větší význam, protože nebyla jiná možnost najít pohromadě adresy institucí, firem a třeba jednotlivých řemeslníků. Dnešní možnosti získat
některou z adres jsou díky internetu nesrovnatelně větší. Elektronická data však jsou pro časy příští poněkud nejistá. Jsou dobrá pro přítomnost, ale otázkou je, zda tato data budou stejně
dostupná i později. Vždy kdo má doma třeba magnetofonové
pásky, sotva si je dnes přehraje, nemá-li k nim také funkční
magnetofon. Ne nadarmo se říká, že co je napsáno trvá.
Nejde však jen o časy budoucí. Adresář poskytuje na malém
počtu stránek pohled na současné dění ve městě. Uživatel
v něm nalezne důležitá telefonní čísla, informace o Městském
úřadě, dalších úřadech a institucích, školách, zdravotnictví,
sportovních klubech a spolcích. Nejde jen o prosté adresy, ordinační hodiny a otevírací doby. To vše se může každému jednou
hodit. Je dobře vědět, kde v příštích letech tyto údaje hledat.
Dík za vydání patří všem, kteří se pod hlavičkou Městského
úřadu o vydání zasloužili.

Další pozoruhodnou publikací je stolní kalendář na rok 2017.
Tentokrát jsou v něm fotografie, jejichž autoři jsou někteří
březničtí spoluobčané. Jejich snímky učí ostatní dívat se na
naše město a nacházet třeba ještě i jiné pohledy, které potěší.
Kdo se kdy snažil získat nějaký zajímavý záběr ví, že to není
jen zmáčknutí spouště, by fotografování je v současnosti nesmírně jednoduché. Není to jako dřív, kdy od exponování snímku k fotografii vedla poměrně složitá a časově náročná cesta
přes chemikálie zvané vývojka a ustalovač. Stále ale platí to,
že záběr je třeba najít a fotograf musí stát ve správnou dobu
na správném místě. To se autorům fotografií dařilo dá se říci
znamenitě. Možná profesionální fotograf by mohl tu a tam něco
vytknout, ale o to zde vůbec nejde. Sám stavím soubor těchto
fotografií nad takový, který by vznikl na zakázku. Autoři fotografií jsou Martina Jedličková, Alice Fořtová, Ilona Zemková,
Petra Bartoníčková, František Slaník, Karel Vilikovský, a Jakub Labuda.
Konečně třetí publikací je nástěnný kalendář na rok 2017.
Má dostatečně velký formát, a tak na fotografie, často zachycující zajímavý detail, je dost místa. Autory fotografií v této verzi
kalendáře jsou Eva Bahenská, Petra Bartoníčková a Jakub
Labuda. Všem výše uvedeným amatérským fotografům patří
dík a přání úspěšné tvorby v dalších letech!
MUDr. Jiří Beran

VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKO proběhla 30. 1. 2017
Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) pořádala
Valnou hromadu v pondělí 30. 1. 2017 ve velkém sále
Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem.
Z celkového počtu 51 členů MAS se shromáždilo 28 členů
našeho spolku a zároveň několik hostů. Hlavním bodem programu bylo schválení nové verze Stanov MAS Podbrdsko a volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí
rada a Správní rada). Předsedkyně správní rady MAS paní Markéta Balková a ředitelka kanceláře MAS Jana Filinová v dalších částech programu zhodnotily úspěšné schválení Strategie
MAS Podbrdsko na konci roku 2016 a sdělili všem přítomným
následné plány MAS s vyhlašováním Výzev MAS k předkládání
žádostí o podporu a další plány na rok 2017. Dále byla všem
členům představena Výroční zpráva za rok 2016, která bude
vyvěšena na internetových stránkách MAS.
Tímto srdečně děkujeme za účast všem přítomným na Valné
hromadě MAS Podbrdsko a těšíme se na další spolupráci v roce
2017.
O všech novinkách v MAS Podbrdsko a také o nových skutečnostech
ohledně možností čerpání peněz pro náš region Vás budeme i nadále
informovat v regionálním tisku, na webu www.maspodbrdsko.cz
a na Facebooku MAS Podbrdsko. Veškeré dotazy Vám zodpovíme

PODBRDSKÝ TRH v Březnici

/

v úředních hodinách v kanceláři MAS (Městské zdravotnické
zařízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře):
pondělí - pátek od 7.30 do 15.00 hodin nebo dále po telefonické
domluvě.
Jana Filinová (tel. 723 435 274)
Kancelář MAS Podbrdsko, z.s.
email: maspodbrdsko@seznam.cz
web: www.maspodbrdsko.cz

FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY

Sobota 29. dubna 2017 od 10 do 14 hodin
V areálu restaurace Na Statku, Pivovaru Herold Březnice a na nádvoří březnického Špejcharu.
Co můžete čekat? Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva a mnoho dalších), dále pak
širokou škálu řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace a mnoho dalších)! Vše bude doprovázet hudba, která
naladí příjemnou atmosféru, a pivo Herold poteče proudem!
A co děti? Ty určitě vezměte s sebou, o zábavu bude postaráno!
Divadelní představení, skákací hrad, hřiště, soutěže, poznávačky ☺ … prostě ZÁBAVA!
A pak domů? Ne, ne! Od 14 hodin bude navazovat další program v podobě kapely GINEVRA
na nádvoří březnického Špejcharu…
Co obnáší mít stánek na Podbrdském trhu? Skoro nic ☺, volejte, pište: maspodbrdsko@seznam.cz , tel. 725 912 006
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
POSTNÍ DOBA 2017
Jak dobře prožít dobu svatopostní?
Moji milí.
1. března, na Popeleční Středu, jsme vstoupili do posvátné
doby svatopostní. Jak jistě víte, doba postní má odlišný charakter než ostatní části liturgického roku. Je to doba, kdy se máme
více než kdykoliv jindy zamýšlet sami nad sebou, nad svým
mnohdy prázdným způsobem života. Je to doba, kdy máme být
přece jen vážnější a usebranější než jindy. Je to doba naší
metanoiy – tedy obrácení, změně smýšlení, činění pokání. Je to doba, která by nás měla vést k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů, což by mělo vyvrcholit
opravdu dobrou a náročnou předvelikonoční svátostí
pokání. Je to doba, kdy se máme připravovat na obnovu našeho křestního slibu. Zvláště pro katechumeny v postní
době vrcholí celou řadou různých obřadů jejich duchovní příprava na přijetí svatého křtu ve vigilii Veliké Noci. A konečně je to doba, kdy máme rozjímat o utrpení našeho
Pána Ježíše Krista.
Vidíme tedy, že jsme vstoupili do vpravdě duchovně náročného období našeho života. Když toto období dobře prožijeme,
může se upevnit naše víra a obrodit naše vlast. Proto si chceme
dát několik pokynů, jak máme posvátnou dobu svatopostní
dobře prožít. Ve mši svaté – bezprostředně po homilii – přijímáme popelec, dále máme dodržovat půst, rovněž bychom si
měli vykonat dobrou svatou zpově a konečně dobře prožívat pobožnost křížové cesty. O těchto čtyřech bodech budeme chvíli společně uvažovat.
Když dělá kněz posvěceným popelem na čelo křížek, je to pro
každého z nás velikým znamením. Kněz dělá křížek dětem –
a ty zas radostně utíkají na své místo. Kdepak by jim napadlo,
že jednou má jejich bezstarostný život skončit. Kněz dělá křížek mladým lidem na jasném krásném čele – kolik plánů mají
do budoucna, a ty jim chceš ukazovat konec? Kněz dělá křížek
starým lidem, když už mají na čele rozorané brázdy – tam se
ten popel udrží, ti už tomu věří.
Kněz říká při udělování popelce slova: Pamatuj, že prach
jsi a v prach se navrátíš. Ano, všechno pozemské nakonec
pomine. Pomine naše síla, pomine krása, pomine lidská moudrost. Prach jsi a v prach se navrátíš. Prožijme tuto myšlenku –
tělo do hrobu přísluší, běda, kdo nedbal o duši. Prožijme vědomí, že jednou všechno pozemské skončí, a my si chceme připravit krásnou věčnost.
Dále, máme dodržovat půst. Byly doby, kdy se lidé postu
smáli. Proč bych si měl něco odříct? Dnes je tomu často jinak.
Jedni zachovávají půst kvůli svému zdraví, aby neměli nadměrnou váhu. A druzí pochopili Kristovo Slovo, že moc áblova
se dá zlomit jenom modlitbou a postem. Víme, že velký
indický myslitel a vůdce národa Mahátmá Gándhí přemohl
okupační britskou armádu právě postem, hladovkou. Když on
se postil, celá Indie se pozvedla a jedněmi ústy řekla: Nenecháme ho umřít! Ano, půst má úžasnou moc. Člověk při něm posiluje svou vůli. Půst znamená odepřít si věci příjemné a snášet věci nepříjemné – jak to výstižně vyjadřuje známé latinské
úsloví sustine et abstine, čili snášej a odepři si!
Jak to bývalo krásné, když naši dědečkové na Popeleční
Středu pověsili nezbytnou fajfčičku pod kříž na fialovou pentličku a říkali: „Maminko, až na Bílou Sobotu po Vzkříšení si

zakouřím, ale te na tu fajfku ani nesáhnu!“ Jistěže to pro ně
bylo někdy těžké, ale vydrželi a jejich vůle zesílila. A tak si
i my v posvátné době svatopostní odepřeme ledasjaké příjemné věci a naše vůle zesílí. Odřekni si tanec, diskotéky,
televizi, hlučnou zábavu. Půst také znamená snášet věci nepříjemné – nestěžuj si hned na to, že tě někde bolí či píchá,
nestěžuj si hned na to, že ti někdo ukřivdil, nenech si foukat
na své bolístky, ale bu člověkem statečným a trpělivým.
Další naší věcí v této svatopostní době je vykonat dobrou
svatou zpově . Jistě víte, že i kdyby člověk za celý rok ke
svátosti pokání nešel, církevní přikázání stanovuje, aby se alespoň jednou za rok – a to právě v tuto dobu – šel k řádně zřízenému knězi vyzpovídat ze svých hříchů. Jeden starý zkušený
kapucín vždycky, když kajícník ze sebe složil všechny své hříchy, říkával: „Pán Bůh zapla!“ A když se ho někteří ptali, proč
ještě děkuje za ty hříchy, které mu vypověděli, otec Antonín odpovídal: „Já neděkuji za ty tvé hříchy, ale za to, že už tě na duši
netíží. Já děkuji Bohu za to, že jsi opět nový člověk a milované dítě Boží.“ A tak na to mysleme. Nechtějme táhnout
břemeno hříchu celý svůj život. Nenosme své hříchy s sebou,
neberme si je s sebou do hrobu. I kdyby někdo z vás nebyl pět,
deset, dvacet či třeba padesát let u zpovědi, nebojte se a přij te. Kněz vám jistě rád pomůže, a vaše radost, až dostanete svátostné rozhřešení, se slovy vypovědět nedá. Vždy i Andělé
v nebi se radují mnohem více nad jedním hříšníkem pokání činícím než nad devětadevadesáti spravedlivými.
A konečně máme v posvátné době svatopostní dobře prožívat
pobožnost křížové cesty. Po této cestě šel jako první náš Pán
Ježíš Kristus. Pak po ní chodívali křesané s Jeho Matkou Pannou Marií. Potom po té křížové cestě chodili všichni trpící lidé
– a člověk nikdy neví, jestli jeho dnešní š astný život se najednou zlomem nepromění na křížovou cestu. A tak se
v této posvátné době svatopostní rádi modleme pobožnost křížové cesty – a už zde, v kostele, nebo třeba soukromě doma.
Krásně to vyjádřil jeden básník:
Životem se vine cesta plná bolu,
poj , můj Spasiteli, půjdem po ní spolu.
Kam ty nohou kráčíš, tam já šlépěj kladu,
tys mé světlo napřed a já tvůj stín vzadu.
Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou,
těžkým krokem oba, s křížem na ramenou.
Carissimi. Každé povolání má dobu své vrcholné špičkové
práce. Obchodníci před Vánocemi, studenti před maturitou,
zemědělci v době žní – a svatá Církev Kristova právě te ,
v době svatopostní. Jestliže ji neprožijeme dobře, unikne nám
vzácná příležitost a duchovní sklizeň nebude žádná.
Kněží na to sami nestačí. Prorok Izaiáš slyšel Boží hlas: „Koho
mám těm lidem poslat, kdo nám půjde?“ A odpověděl: „Tady
jsem, pošli mě, já půjdu!“ Půjdete i vy, drazí bratři a sestry? Pomůžete i vy? Pomozte – říkejte lidem kolem sebe, že je
popelec, aby se odřekli masa a dokázali se aspoň trochu sebezapřít. Povzbuzujte je, aby se postili a odepřeli si příjemné věci.
Připomínejte jim, aby si šli očistit duši, nebo se jim ulehčí.
Učte je, aby přijímali bolesti, kříže a utrpení, a kráčeli s Kristem Pánem po Jeho cestě křížové. A potom se jistě dočkáme
slavného Aleluja – Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista i duchovního vzkříšení celé naši vlasti, od tohoto času až na věky
věků. Amen.
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TJ SPARTAK ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918
pořádá

61. ročník silničního běhu
na 10 kilometrů
(Závod je započítán do krajského přeboru
a Podbrdského poháru)

ROŽMITÁL
– BŘEZNICE
Start v neděli 16. dubna 2017
v 10.30 hodin
KATEGORIE
A – muži
do 39 let
B – muži 40 – 49 let
C – muži 50 – 59 let
D – muži 60 – 69 let
E – muži 70 let a starší
Ž – ženy
do 39 let
ŽV – ženy 40 let a starší

(r.
(r.
(r.
(r.
(r.
(r.
(r.

1978 a mladší)
1976 – 1967)
1966 – 1957)
1956 – 1947)
1946 a starší)
1978 a mladší)
1977 a starší)

STARTOVNÉ
přihlášení předem na www.sport.cz 200 Kč
přihlášení na místě v den závodu
300 Kč
závodníci do 18 let a nad 65 let start zdarma
PREZENTACE v místě startu do 9.30 hodin

Bližší informace na www.spartak-rozmitalptr.cz
P O Z O R – UZ AV Í R KA T R AT I :
Závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem.
Pro kola a doprovodná vozidla bude objíž ka přes Bezděkov.
S P O N Z O Ř I : město ROŽMITÁL pod TŘEMŠÍNEM | město BŘEZNICE | Česká unie sportu
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SEMINÁŘ HOSPODÁŘŮ
O víkendu 11. 2. 2017 pořádal středočeský územní svaz
v Praze na Zbraslavi seminář hospodářů. Sešli se zde
všichni hospodáři a rybáři celého středočeského kraje.
Okres Příbram reprezentovali společně naše spřátelené
rybářské organizace. Zástupci ČRS MO Příbram hospodářem Tomášem Jarolímkem a jeho zástupcem, ČRS MO
Březnice hospodářem Jaroslavem Papršteinem a ČRS
MO Rožmitál pod Třemšínem hospodářskou skupinou
předsedou Milanem Pojerem, hospodářem Pavlem Zemkem a jeho zástupci Markem Vočkou s Alešem Haluskou. Seminář zahájili Jednatel SÚS Pavel Horáček
s hospodářem SÚS Milanem Štěpničkou. Na semináři
zaznělo několik zajímavých bodů. Od vědeckých pracovníků (Ing. Musil PhD.) O migraci ryb a jejich sledování,
rybích přechodech a řekách - úhoř říční. Kontaminace
vody a ryb. Velkým tématem byli kormoráni od člena
rady ČRS Ing. Vrány PhD. a jejich obrovské škody působené původním druhům ryb žijícím u nás. Dalším velkým tématem bylo škody způsobené vydrou říční. Jak

jsme se dozvěděli, dnes už o velkém nárůstu výskytu
vydry v celé ČR. Tím působící samozřejmě veliké škody
na rybí populaci většině MO, hlavně tocích (řekách, potocích), ale i rybnících. A možnosti čerpání náhrad
škod. Další zajímavá témata byla chov násad a střevlička východní. Problematika pstruhových revírů. Závěrečným velmi zajímavým tématem pro všechny byla činnost rybářské stráže. Ke každému bodu proběhla velmi
cenná a zajímavá diskuze. Během semináře nám byla
promítaná fotodokumentace ke každému tématu, což je
velice poučné. Semináře se účastnil a měl nám také co
říci i náš kamarád předseda středočeského územního
svazu Dušan Hýbner. Všechny srdečně přivítal a s každým rád ztratil nějaké to slovo či radu. Úspěšnost semináře vidím i v tom, že si zde můžou vyměnit své zkušenosti, rady, názory všichni hospodáři a rybáři celého
SÚS. A tím se i více mezi sebou seznámit a poznat v naší
velké rybářské partě. Petrův zdar.
Aleš Haluska
Člen výboru ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem

Valná hromada SK Březnice 1918, z. s.
se uskuteční v sobotu 4. března 2017 ve Sportovním klubu
na stadionu v Březnici od 17.00 hod.
Bližší informace na vývěsce SK Březnice 1918, z.s. na náměstí v Březnici
nebo na stránkách www.skbreznice1918.8u.cz
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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 (3,5 t) + příslušenství
• naklápěcí hlava
• bagrové lžíce 30, 40, 50, 60 a 80 cm
• svahovací lžíce 100 a 140 cm
• 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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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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří slepiček 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej:

7. 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, 728 605 840

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PŘEZUTÍ PNEU
Přijmeme do týmu kolegu na pozici
Zaměstnance a obchodního zástupce
Požadavky:
- příjemné a reprezentativní vystupování
- komunikační dovednosti
- chu pracovat na svém rozvoji
- cílevědomost, samostatnost
- časovou flexibilitu
- středoškolské vzdělání
Nabízíme:
- vynikající finanční ohodnocení
- finanční podporu měsíčně až 30 000 Kč
- zázemí silné, moderní a prosperující společnosti
- atraktivní systém vzdělávání
- pojistný kmen po zapracování
- nebo se chcete věnovat manažerské kariéře?
Životopisy zasílejte na
e-mail: allianzbreznice@seznam.cz
Kancelář: Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno: Po + St
Út + Čt
Pá

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 15:00

Telefon:

+420 608 981 204

E-mail:

allianzbreznice@seznam.cz
po dohodě kdykoliv

+420 777 988 898
Ladislav Sládek
vedoucí týmu

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PALIVA BŘEZNICE s. r. o.

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

Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

KOUPÍM pole, louku
v okolí Březnice,
nejlépe k. ú. Počaply,
Bubovice, Ráztely.
PLATBA V HOTOVOSTI.
Tel. 733 584 900.

Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili klíč?
Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.
S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.

Tel. 732 217 023

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.

Do restaurace v Březnici
přijmeme

ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL. 774 417 238

KUCHAŘE s praxí
a SERVÍRKU .

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

SO 8.00 – 12.00

Volejte 318 684 100
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PŘIJMEME řidiče
Vo l n é p o z i c e :

řidič na návěs s posuvnou podlahou
řidič na kontejnerovou soupravu
pro vnitrostátní přepravu dřevní štěpky.
Podmínkou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe
na kamionu. Férové jednání - dlouhodobá spolupráce.
Kontakt:

602 454 019

AUTOMATICKÉ
POHONY
VRATA A BRÁNY
Prodej • montáž • servis
Info na tel. č. 728 446 222
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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.

NOVĚ OTEVŘENO!
Klára Vestfálová, Dr. Jurenky čp.203, Březnice

Salon „Clare“ Masáže
klasické, sportovní, reflexní
lávové kameny, baňkování
SENIOŘI A STUDENTI 10% SLEVA
NA VYBRANOU MASÁŽ.
KAŽDÁ 10. MASÁŽ ZDARMA!
OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL. 723 887 028
www.salon-clare.cz

SALON „CLARE“
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CENÍK INZERCE v BN
1
1/2
1/4
1/8

strana A4
strany
strany
strany

2 400
1 200
600
300

Kč
Kč
Kč
Kč

Při objednání a zaplacení tří po sobě jdoucích inzerátů
TŘETÍ ZDARMA!

Firma v Blatné

přijme do pracovního poměru
na dobu neurčitou

Drobná řádková inzerce pro občany
– první řádek 40 Kč a každý další započatý 20 Kč.

řidiče sk. C

Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč
(jeden řádek cca 50 znaků).

P Ř Í J E M IN Z E R C E :

na obsluhu autodomíchávače
betonových směsí.

Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

Dobré platové podmínky,
závodní stravování.
Vyučení v technickém oboru vítáno.
POŽADUJEME pracovitost, spolehlivost
a flexibilitu.

Konkrétní informace
na telefonních číslech 603 242 710
nebo 603 258 299

PRODEJ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

PRODÁM rodinný dům 5 + 1 v Březnici.
Garáž, sklepy, půdní prostory + menší zahrada.
Cena 1.900 000 Kč. Volejte na tel. 605 392 813

■

PRONAJMU byt 2 + 0, Březnice, V koleji.
Tel. 606 842 009

■

KOUPÍM garáž v Březnici. Tel. 773 140 786.

KUŘIC
FIRMA

K
Á
V
O
N
šl

BŘEZNICE
12.00 hod. - U PENNY

Radom

y

dne:
2. 3. / 30. 3. / 28. 4. / 26. 5. / 23. 6. / 27. 7. /
24. 8. / 21. 9. / 20. 10. / 22. 11. 2017
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti
stáří 20 týdnů
Tel. 602 115 750

cena 155 Kč/ks
www.drubez-novak.cz
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KINO BŘEZNICE
NOVINKA – dětská představení
v neděli odpoledne!
1. 3. středa v 18.00 hodin

ZAČÍT ZNOVU
Drama, Francie, 2016, české titulky
Nathalie je profesorkou filozofie v jednom
pařížském lyceu. Jako vdaná matka dvou
dětí dělí svůj čas mezi rodinu, žáky a svou
značně majetnickou matku. Jednoho dne jí
manžel oznámí, že odchází k jiné ženě. Nathalie získává novou svobodu a přebuduje
svůj život od základů.
Režie: Mia Hansen-Love
Hrají: Isabelle Huppert, André Marcon, Edith
Scob, Roman Kolinka, Sarah Le Picard a další
Vstupné 50 Kč

98 minut

Přístupno od 12 let

5. 3. neděle v 18.00 hodin

JE TO JEN KONEC SVĚTA
Drama, Francie, Kanada, 2016, české titulky
Úspěšný spisovatel Louis byl od rodiny pryč
až příliš dlouho. Te je zpět, aby oznámil
svou blížící se smrt. Hned po příjezdu ale
zjišuje, že to nebude tak jednoduché.
Režie: Xavier Dolan
Hrají: Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion
Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel a další
Vstupné 50 Kč

97 minut

Přístupno od 12 let

8. 3. středa v 18.00 hodin

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie, Velká Británie, 2016, české znění
Bridget Jonesová je konečně téměř spokojená
žena. Má slušnou práci a postavení, hodného
přítele, ale k úplnému štěstí jí ještě chybí
děátko. Po nějaké době otěhotní, ale nastane
problém. Kdo je otcem dítěte?
Režie: Sharon Maguire
Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey, Emma Thompson, Shirley Henderson, Sarah Solemani a další
Vstupné 55 Kč

123 minut

Přístupno

12. 3. neděle v 18.00 hodin

INFERNO
Mysteriózní thriller, USA, 2016, české titulky
Věhlasný profesor symbologie Robert Langdon se probouzí se ztrátou paměti v italské
nemocnici. Tady spojuje své síly se Siennou
Brooks, doktorkou, která mu, jak Langdon
doufá, pomůže vrátit vzpomínky. Společně
se pouští do závodu s časem napříč Evropou, aby zastavili virus, který může vymýtit
polovinu světové populace.
Režie: Ron Howard
Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy,
Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen a další
Vstupné 55 Kč

122 minut

Přístupno od 12 let

15. 3. středa v 18.00 hodin

PATERSON
Komediální drama, USA, 2016, české titulky
Řidič autobusu Paterson žije se svou ženou
v Patersonu, někdejším městě básníků. Patersonovi je kolem třiceti a vede spořádaný
život po boku ženy, která ho miluje a má
plnou hlavu nápadů, jak zvýšit jejich omezený
rozpočet. Paterson je ale také básník a den-
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ně zapisuje své básně do sešitu, který má
stále při sobě.
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Adam Driver, Golshifteh Farahani,
Nellie, Barry Shabaka Henley, William Jackson Harper a další
Vstupné 50 Kč

118 minut

Přístupno od 12 let

19. 3. neděle v 18.00 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie, ČR, 2016, české znění
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého
Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu
čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od
nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce, kde potkává hyperaktivního starostu
a nerudného Božíčka, který pracuje ve vesnici jako hrobník.
Režie: Tomáš Hoffman
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Tereza
Kostková, Václav Postránecký a další
Vstupné 55 Kč

97 minut

Přístupno od 12 let

22. 3. Klubová středa v 18.00 hodin

Režie: Matt Ross
Hrají: Viggo Mortensen, George MacKay,
Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree
Crooks a další
Vstupné 55 Kč

118 minut

Přístupno od 12 let

29. 3. středa v 18.00 hodin

BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaná komedie pro dospělé, USA,
2016, české titulky
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin,
které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom,
co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni
a opustí supermarket.
Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan
Vstupné 50 Kč

89 minut

Přístupno od 15 let

Dětské dopolední představení:
8. 3. středa v 9.00 hodin
Kytice pohádek II.
P Ř I P R AV UJ E M E : Za láskou vzhůru,
Nechte zpívat Mišíka a další

EGON SCHIELE
Životopisné drama, Rakousko, 2016, české
titulky
Počátkem 20. století patří Egon Schiele
k nejprovokativnějším umělcům ve Vídni.
Jeho život i práce se nesou ve znamení erotiky a pomíjivosti. Jeho obrazy rozpoutají
skandál a přivedou Schieleho až před soud.
Inspirací pro jeho umění jsou ženy, zvláště
jeho mladší sestra Gerti a také Wally, jeho
jediná velká láska.
Režie: Dieter Berner
Hrají: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Larissa Breidbach, Thomas
Schubert a další
Vstupné 40 Kč

109 minut

Přístupno od 15 let

26. 3. neděle v 16.00 hodin

ANGRY BIRDS
Animovaná rodinná komedie, USA, 2016,
české znění
V ostrovním ráji, který je obýván šastnými
nelétavými ptáky, se těžko ovladatelný
Ru ák, neposedný Žluas a náladový Bombas vždycky cítili jako outsideři. Když ale na
ostrov zavítají záhadná zelená prasátka,
musí právě tahle nesourodá trojice kamarádů zjistit, co mají noví návštěvníci za lubem.
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Vstupné 36 Kč

98 minut

Přístupno

26. 3. neděle v 18.00 hodin

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Komediální drama, USA, 2016, české titulky
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává
svérázný a charismatický otec svých šest
dětí podle vlastních představ. Jejich život
připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých
pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která
všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám
našeho světa.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
4. 3. Maškarní bál RC Pampeliška
KD
15.00 hodin
4. 3. Koncert BHV –
Bennewitzovo kvarteto
Radnice
19.00 hodin
10. 3. Expediční kamera
KD
19.00 hodin
11. 3. Sportovní zábava
KD
20.00 hodin
14. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hodin
17. 3. Dětský divadelní soubor
Láz
KD
19.00 hodin
18. 3. Oldies
KD
21.00 hodin
19. 3. Odpoledne s hudbou
KD - vinárna
15.00 hodin
25. 3. Kačeři
KD
20.00 hodin
28. 3. Toulky Českou Kanadou –
cestopisná beseda
s promítáním
Městská knihovna
16.30 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 4/2017 vyjde 31. 3. 2017 –
ročník XV. distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
uzávěrka čísla je 21. 3. 2017 (ve 12 hod.)
k zakoupení v Městské knihovně a Infocentru - cena 5 Kč registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717 připravil odbor
kultury e-mail: infobreznice@volny.cz redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout vydané číslo BN neprošlo
jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků tisk: PBtisk a. s., Příbram

