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KVĚTEN 2017

VOŠ a SOŠ
sport  inzerce

Svátky jara
Svátky jara a Velikonoce jsme na Květnou neděli přivítali programem v bývalé jezuitské koleji. Na návštěvníky čekalo tržiště
s drobnými řemeslnými výrobky a dobrotami, vyzkoušet si mohli pletení pomlázek, podívat se na zdobení kraslic. K dobré náladě
zahráli Petra Fabiánová a Petr Ježek. Vrcholem celého odpoledne bylo představení Divadla Víti Marčíka „Moravské pašije“, které
nadchlo diváky všech věkových kategorií. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra spojená s příchodem jara a pěkného počasí.
Petra Bartoníčková, foto František Slaník

Vážení spoluobčané,
počátek května je obdobím, kdy si připomeneme ukončení
2. světové války. Pietním aktem 5. května na březnickém hřbitově vzdáme čest všem padlým, kteří za mír a svobodu položili
to nejcennější, své životy. Tak jak jsem již řekl při novoročním
setkání na Stráži, jsem velmi rád, že žijeme v Evropě bez válek, i když to není ve světě samozřejmost. Ač čelí Evropská unie
mnohé kritice, je to právě ona, která je zárukou míru, pro nás
všechny tolik důležitého.
S nástupem jara se vracíme opět k práci v rámci rozvoje města.
Na začátku dubna proběhla výměna povrchu v prvním úseku
v loňském roce zrekonstruované komunikace I/19. V tomto úseku na náměstí byla po odfrézování doplněna nízkohlučná vrstva živičného povrchu. V současné době je tato vrstva v celé délce opravovaného úseku. Zbývá tedy provést trvalé vodorovné
značení a nejdéle do konce června tohoto roku musí být stavba
zkolaudována. Celý nově vybudovaný úsek této komunikace je
od konce dubna vystaven zatěžkávací zkoušce, nebo je součástí
objízdné trasy Příbram - Milín - křižovatka Lety - Rožmitál
p. Tř. v důsledku uzavírky silnice I/18, tedy Příbram – Rožmitál p. Tř. Předpokládaný termín ukončení prací je srpen 2017.

Také v loňském roce zahájená výstavba přivaděče vody
je v celé délce provedena. Započaly práce na nové úpravně vody
přímo na Stráži. Na základech nového vodojemu vznikne
patrová nástavba, ve které bude umístěna kompletní technologie úpravy vody. Součástí této stavby je vybudování páteřní
kanalizace pro budoucí zástavbu v této lokalitě.
OSM využilo dotačních výzev v rámci Středočeského kraje
a zpracovalo ve velmi krátkém termínu tři žádosti o poskytnutí
dotace, a to na Osazení sportoviš herními prvky, Oprava křížové cesty na Svatou Horu – kaplička II a pro SDH Březnice –
vybavení jednotky dýchacími přístroji. Rád bych připomenul,
že v současné době jsou také vypsány první dvě výzvy na poskytnutí dotací v rámci MAS Podbrdsko. Na dubnovém zastupitelstvu bylo schváleno přidělení dotací z rozpočtu města jednotlivým žadatelům.
Jaro je již podle kalendáře v plném běhu a i když nás měsíc
duben přesvědčoval o opaku, doufáme, že květen vše napraví.
Věřím, že nic není ztraceno, užívejte si probouzející se přírodu
a jaro, pro mnohé z nás nejkrásnější období roku.
Petr Procházka, starosta
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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 ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice,
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 7. 2. 2017
a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápisy ze schůzí finančního výboru ze dne 21. 6. a 13. 12. 2016.
3. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2017.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11099/16/LCD ze dne
26. 9. 2016 dle přílohy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 11099/16/LCD ze dne 26. 9. 2016.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka). Návrh byl přijat.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č. 1/2017 o stanovení systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 1 (Kovář). Návrh byl přijat.
3. Bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 1471/88 dle
geometrického plánu č. 1396-234/2016 od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o nově oddělený pozemek parcelní
číslo 1471/112, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
37 m2 a nově oddělený pozemek parcelní číslo 1471/114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci
Březnice. Na pozemcích se nachází místní komunikace. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

konaného dne 14. 3. 2017

5. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej parcely p.č. 872, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, včetně objektu čp. 37, vše
v k.ú. a obci Březnice za cenu 850.000 Kč paní P. K., Tochovice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od
14. 2. 2017 do 2. 3. 2017. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitého majetku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 13, proti 1 (Nepivoda), zdržel se: 3 (Chochola, Ovsík,
Pinkava). Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 398/1 – zahrada, o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 398/1 - zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. a obci Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na část pozemku
p.č. 943/1 – ostatní plocha, o výměře cca 622 m2, v k.ú. a obci
Březnice.
Pro: 17, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Krajmerová Jana v.r.
Paprštein Jaroslav v.r.

Město Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 2/2017,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březnice
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 4. 2017 usnesením č. 170411/2 usneslo vydat na základě
ust. § 178 odst. 2 písm. c) a ust. § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
Školské obvody mateřských škol zřízených městem Březnice se
stanovují takto:
a) školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává
1. mateřská škola Březnice, 9. května 510,
262 72 Březnice, IČ: 75034778,
tvoří:
Březnice, část obce Březnice, ulice: Borská, Hlubyňská, Chrástecká, Lihovar, Ludvíka Kuby, Na Kloboučku,
Na Odboji, Na Spořilově, Na Tržišti, Na Výsluní, Nad Vodárnou, Nádraží, Nádražní, Petra Bezruče, Pod Nádražím, Rožmitálská, Tochovická, U Blatenky, U Nádraží, U Remízu,
U Špýcharu, Zahradní, Za Lihovarem, Zámecký obvod,
Za Nádražím, Za Oborou, Za Sokolovnou
Březnice, část obce Bor
Březnice, část obce Dobrá Voda
Březnice, část obce Přední Poříčí
Březnice, část obce Zadní Poříčí

b) školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává
2. mateřská škola Březnice, Obránců míru 467,
262 72 Březnice, IČ: 75034786,
tvoří:
Březnice, část obce Březnice, ulice: 9. května, Blatenská, Bubovická, Dolní valy, Drahenická, Dr. Jurenky, Hluboká cesta, Horní valy, Jana Švermy, Kamenická, Lokšany, Náměstí, Nový mlýn, Obránců míru, Počapská, Pod Stráží,
Sadová, U Židovského hřbitova, V Koleji, Za Cihelnou,
Za Lokšany
Březnice, část obce Martinice
Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
Jiří Štěrba v.r.
místostarosta

Ing. Petr Procházka v.r.
starosta
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INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA na rok 2017
SPORTOVNÍ SPOLKY
název organizace
Základna airsoftu Březnice z.s.

název projektu - účel využití
celkem za spolek
velká AS bitva Taškent Oldřichov
airsoftová soutěž o pohár Žoldáka Březnice
třídenní Outdorový pochod Brdy 32 km
ostré střelby střelnice Přeštice
účast na dětských táborech
vzdělávání členů v oblasti vojenství
koupě vozidla Praga V3S

SK Březnice 1918, z.s.

celkem za spolek
zajištění činnosti družstva dospělých - ročník 1998 a starší
zajištění činnosti družstva dorostu - ročník 2001 - 1998
zajištění činnosti družstva žáků - ročník 2005 - 2002
zajištění činnosti družstva starší přípravky - ročník 2007 - 2006
zajištění činnosti družstva mladší přípravky - ročník 2008 - 2011
zajištění amatérského volejbalového klubu
zajištění provozních nákladů - stadion města Březnice

282 770,00
22 370,00
19 860,00
14 410,00
11 480,00
14 670,00
19 980,00
180 000,00

Tenisový klub Březnice, z.s.

celkem za spolek
sportovní činnost družstva dospělí A
sportovní činnost družstva dospělí B
sportovní činnost družstva dospělí C
sportovní činnost družstva dospělí D
sportovní činnost družstva dorost A
sportovní činnost družstva starší žáci A
sportovní činnost družstva mladší žáci A
sportovní činnost družstva mladší žáci B
zajištění provozu tenisového klubu
zlepšení vzhledu, prostředí budov a přilehlých prostor

194 780,00
17 100,00
14 900,00
10 820,00
11 790,00
15 990,00
13 790,00
13 790,00
13 790,00
61 480,00
21 330,00

TC Vitality Březnice, z.s.

podpora sportu na Březnicku

94 000,00

SK Březnice, z.s.

zajištění sportovní činnosti stolní tenis

36 780,00

celkem

schváleno ZM v Kč
28 160,00
3 920,00
3 780,00
490,00
1 430,00
2 330,00
870,00
15 340,00

636 490,00

OSTATNÍ SPOLKY
Kulturní gang Březnice, z.s.

celkem za spolek
SKLEP 2017, vč. Akce čertovské hrátky
filmová setkání 2017
KOLA KOLEČKA 2017
Rockfest Březnice 2017
neckiáda na Vlčavě 2017
kreativní prázdninové dílny na kluzišti

23 220,00
2 040,00
1 290,00
2 470,00
8 540,00
6 800,00
2 080,00

Svaz tělesně postižených
v České republice, z.s.

kulturní akce, vč. poznávacích zájezdů

40 000,00

BOZEŇ - spolek rodáků a přátel
města Březnice, o.s.

podpora vydání knihy o bratrech Stockých, zajištění programu
pro rodáky města

9 000,00

SH Čech a Moravy
a Slezska okr. 8 Březnice

příspěvek na činnost a zajištění provozu Okrsku č. 8

6 500,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bor

příspěvek na činnost a zajištění provozu SDH Bor

20 330,00

SDH Březnice, o.s.

celkem za spolek
podpora činnosti kolektivu mladých hasičů v r. 2017
podpora činnosti družstva žen
podpora činnosti soutěžního družstva "B" a družstva mužů nad 35 let
podpora činnosti SHD Březnice v roce 2017
podpora činnosti soutěžního družstva "A"

72 220,00
12 310,00
8 940,00
2 780,00
14 190,00
34 000,00

Rodinné centrum Pampeliška, z.s.

celkem za spolek
zaostřeno na rodinu 2017
narozeniny Pampelišky 2017
jednorázové akce rodinného centra v roce 2017
provozní náklady rodinného centra v roce 2017

47 440,00
13 840,00
4 800,00
9 440,00
19 360,00

Český svaz včelařů, z.s.
Český kynologický svaz - ZKO
Březnice - 254, pobočný spolek

činnost spolku - provoz a rozvoj
celkem za spolek
letní závod o putovní pohár města Březnice
dětský den v zámecké zahradě
celkem za spolek
údržba spravovaného objektu
pořádání rybářských závodů pro dospělé a děti
provoz dětského rybářského kroužku
podpora kultur. divadelních aktivit v roce 2017

7 560,00
6 110,00
5 290,00
820,00
23 890,00
12 000,00
4 430,00
7 460,00
8 440,00

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Březnice

Březnický a rožmitálský
divadelní spolek
ROSENTHAL z.s.
celkem

Třemšínský poklad 2017

4 780,00
269 490,00
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Po požití marihuany usedl za volant 21letý motorista. Hlídka
policie ho zastavila dne 17. března navečer na náměstí v Březnici. Další jízda byla muži zakázána a na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat 39letý muž, který dne 20. března krátce po půlnoci jel
od obce Bor na Nestrašovice. Na displeji přístroje se při dechové zkoušce objevila hodnota 2,44 promile alkoholu. Navíc
u sebe dotyčný neměl ani žádné doklady.
Dne 22. března krátce po poledni se stala mezi obcemi Březnice - Počaply dopravní nehoda. Dvacetiletý řidič dostal v zatáčce
na mokrém povrchu vozovky smyk a poté vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde se auto přetočilo přes střechu a zůstalo v konečném postavení na kolech. Dva spolujezdci utrpěli lehká poranění. Způsobená škoda je ve výši 50 tisíc korun.
Na Březnicku zmizela dvě kalová čerpadla. Pro první si přišel
zatím nezjištěný pachatel během noci z 24. na 25. března
do kolny u domu v Březnici. Kromě čerpadla zde ukradl i dámské horské kolo. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 8,5 tisíce
korun. Dne 26. března vzal kdosi neznámý další čerpadlo. Byla
jím přečerpávána voda do obecního rybníku v obci Chrást.
V tomto případě činila škoda 26 tisíc korun.

V katastru obce Tochovice havaroval dne 25. března v ranních
hodinách 57letý motorista. Za obcí Lazsko přejel v zatáčce
do protisměru a bočně se střetl s protijedoucím autem. Následně vyjel mimo komunikaci, kde narazil do silničního příkopu.
Ke zranění osob nedošlo. Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní. Na displeji přístroje se objevila hodnota 1,84 promile
alkoholu. Hmotná škoda byla stanovena na 45 tisíc korun.
Neznámý zloděj vykradl během noci z 25. na 26. března dům
v Leleticích. Zcizil zde litinová kamna, elektromotor, plotová prkna, zednické nářadí, posilovací stroj a kuchyňského robota. Majiteli objektu vznikla škoda, která byla vyčíslena na 29 tisíc korun.
Jakýsi nenechavec vnikl dne 9. dubna navečer do automobilu,
který byl zaparkován na hrázi rybníku v obci Chrást. Z vnitřních prostor odcizil peněženku s doklady a finanční hotovostí
ve výši 2,5 tisíce korun. Celkem způsobená škoda činila sedm
tisíc korun.
Srna zavinila nehodu, ke které došlo dne 10. dubna ráno mezi
obcemi Chrást a Březnice. Po střetu zůstala lesní zvěř na místě
usmrcena a následně byla předána mysliveckému sdružení.
Škoda je ve výši 50 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené, bude ve středu
7. června 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.

INFORMUJEME
Dne 11. dubna 2017 se konala od 14.30 hodin v KD Březnice
za účasti 212 osob jarní členská schůze MO STP Březnice. Jak je naším zvykem, schůzi řídila paní Věra Ježková. Přivítala všechny přítomné v sále a poté následoval kulturní program ve kterém nejprve vystoupily děti 1.MŠ Březnice se svým
roztomilým vystoupením s tanečky, říkánkami a písničkami
zaměřenými na přivítání jara. Následovalo hezké vystoupení
pěveckého souboru ZŠ z Březnice za vedení paní učitelky Ottové. Vystoupení dětí sklidilo zasloužený potlesk. Děkujeme dětem a paním učitelkám za zpestření našeho kulturního programu. Následovalo vystoupení předsedkyně MO STP Březnice,
paní Vlasty Forejtové. Seznámila přítomné s bohatou činností
naší organizace za uplynulé období a s hospodařením za rok
2016. Přivítala mezi námi nové členy, vzpomněla zemřelých
členů a vyzvala přítomné, aby jim povstáním a tichou vzpomínkou vzdali úctu. Poděkovala jak členkám výboru, tak i úsekářkám za jejich obětavou práci v organizaci. Zvláš poděkovala
paní Ludmile Feitové, kulturní referentce, za její pestrý výběr
akcí, perfektně připravených, pro naše členy.
Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění, roznesli ho studenti VOŠ a SOŠ Březnice v rámci praxe. Svojí přítomností, hlavně svým mládím, nám oživují programy schůzí. Moc
děkujeme!
Zprávu revizní komise přečetla paní Ježková. Následovala
obšírná zpráva kulturní referentky paní Feitové za rok 2016
a část z roku 2017. Následovala diskuze. Vystoupili v ní a zároveň pozdravili naši členskou schůzi: paní Marie Fišerová z poradenského centra SNN Příbram, pan Jiří Štěrba, místostarosta města Březnice a vrchní sestra Bc. Lenka Labudová. Násle-

dovalo usnesení z členské schůze, které přečetla paní Ježková
a na závěr poděkovala všem za účast, popřála přítomným hodně zdraví a členskou schůzi ukončila. Příští členská schůze
bude na podzim 10. října 2017.

PŘIPRAV UJEME
Dne 11. května 2017 (čtvrtek) - HOBBY 2017 – Navštivte s námi 26. ročník výstavy HOBBY 2017 (zahrada, domov,
volný čas), která se uskuteční v areálu Výstaviště České Budějovice.
Cena zájezdu: 160 Kč člen, nečlen 200 Kč.
Odjezd: Tochovice 7.00 hodin, KOVO Březnice 7.10 hodin, autobusové nádraží Březnice 7.30 hodin, Mirovice 7.45 hodin.
Předpokládaný příjezd mezi 17.30 – 18.00 hodinou.
Dne 20. května 2017 (sobota) – Český rozhlas 2 Praha
nás zlákal na Den otevřených dveří. Zájemci mohou navštívit komentované prohlídky rozhlasových budov. Jelikož musíme vyčkat na harmonogram organizátorů, kteří nám vydají
časové pokyny k našemu přijetí, čas odjezdu a příjezdu se stanoví až dodatečně! Proto sledujte vitrínku na domečku, nebo
se informujte u svých úsekářů, či na telefonu paní Feitové.
Cestou zpět bude zřejmě zastávka na občerstvení.
Cena: člen 400 Kč, nečlen 430 Kč včetně vstupů.
Dne 23. května 2017 (úterý) – Dostupná Šumava I.
Jarní okruh.
Cena zájezdu: pro členy 430 Kč, nečlen 460 Kč.
Odjezd: Mirovice 6.15 hodin, KOVO Březnice 6.25 hodin,
autobusové nádraží Březnice 6.30 hodin, Hvožany 6.45 hodin.
Předpokládaný příjezd: 17.30 – 18.00 hodin.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně nebo
na tel. č. 318 682 050, 721 603 455, večer na č. 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice
připravila
Jana Štefanová
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Noc literatury 2017 v Březnici
Co je kniha? Řada znamének, nic víc.
Na čtenáři je, aby z nich vyvodil
tvary, barvy a city s nimiž se tato znaménka kryjí.
Anatole France

Po čtvrté si vás město Březnice - odbor kultury dovoluje pozvat na

„Noc literatury“ ve středu 10. května 2017 v 17 a v 18 hodin.
Čtení probíhají v hodinových intervalech a místa jsou situována
nedaleko od sebe –

bývalá jezuitská kolej a restaurace Špejchar.
Profesionálním účinkujícím je v letošním roce

Zdeňka Žádníková Volencová členka Dejvického divadla.
Celkově 11. ročník literárního happeningu proběhne tento den v 54 městech v ČR
a 25 v zahraničí.
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních
institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z účastnických zemí představí
v rámci večera dílo jednoho svého současného autora.
Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice
- Svět knihy.
Na Špejcharu si můžete zakoupit občerstvení.
Na setkání s vámi se těší Alena Heverová a Petra Bartoníčková

Zdeňka Žádníková-Volencová
Česká herečka se narodila v Ústí nad Orlicí v roce 1974.
Otec Karel Volenc byl vědec a matka Zdeňka pracovala jako učitelka.
Zdeňka má dvě sestry. Už od dětství navštěvovala dramatický kroužek
na Základní umělecké škole v Hradci Králové. Po absolvování Gymnázia
Boženy Němcové studovala na pražské DAMU obor loutkoherectví.
V roce 1996 se stala členkou pražského Dejvického divadla. Pro televizi
hrála v několika televizních pohádkách a inscenacích různých žánrů.
Objevila se v pohádce O ZLÉ A DOBRÉ VODĚ, TAJEMSTVÍ MOŘSKÉ
PANNY, O PYŠNÉM PANOVNÍKOVI nebo ZVONÍCÍ MEČE.
Zahrála si i v několika seriálech, její první televizní vystoupení bylo
v seriálu LÉKÁRNÍKOVIC HOLKA. Do diváckého povědomí se
ale nejvíc zapsala rolí v seriálu RODINNÁ POUTA,
později VELMI KŘEHKÉ VZTAHY.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Květen 2017
. . . nejen jednou větou. . .
před 90 lety byl jmenován březnický průmyslník Emil Kučera (správní rada čokoládovny Orion-Maršner) rytířem I. třídy suverénního Maltézského řádu ve stavu velkopriorátu Československa a Rakouska. Diplom byl vydán v Římě a podepsán velmistrem.
7. 5. 1843 před 174 lety byla pokřtěna v kostele sv. Ignáce židovka Rosalie Bondyová z Konětop na jméno Františka Březnická.
9. 5. 1559 před 458 lety v mandátech daných v Augšpurce oznámeno, že některým vyjmenovaným židům, kteří
byli vypovězeni ze země, je zdejší pobyt prodloužen, aby mohli vyupomínat dluhy. Z Březnice jsou zde
uvedeni Josef (dům čp. 55) a Šalamoun (čp. 3).
9. 5. 1937 před 80 lety o Svátku matek bylo v předvečer toho dne rozzářeno množství elektrických žárovek,
které lemovaly velké srdce, umístěné na balkonu spořitelny a obecního úřadu na náměstí. Na hřbitově vzpomenuto pietně zemřelých matek. Promluvil pan děkan Suda a žákyně měšanských škol
zarecitovala případnou báseň. Po 2 hodině odpolední sestaven byl průvod s hudbou a alegorickým
vozem. V sokolovně byl předveden zásluhou obou škol na jevišti velmi pěkný program. Buffet velmi
bohatě zásobený skýtal občerstvení všem.
17. 5. 1975 před 42 lety vystoupilo na okrskové spartakiádě v Březnici 1161 cvičenců z Březnice, Rožmitála, Příbrami, Milína, Petrovic, Obecnice, Něčína, Nové Vsi a Bohutína.
27. 5. 1927 před 90 lety Sdružení okresů a měst pro regulaci řeky Vlčavy a Lomnice konalo v hotelu Karlův Týn
druhou schůzi, na které zvolen stálý výbor ze zástupců měst Březnice, Mirovice a Rožmitál pod
Třemšínem, jakož i zástupců okresu zmíněných měst a zástupců Jihočeského národohospodářského
sboru.
27. 5. 1930 před 87 lety bylo provedeno sčítání zemědělských závodů. Spravovědný odbor Zemědělské jednoty
vyzval všechny zemědělce, aby ochotně splnili povinnost vyplnění všech rubrik příslušného formuláře, nebo výsledek tohoto statistického sčítání bude sloužit k obhajobě zájmů výroby zemědělské.
Zbytečné obavy a domněnky, že je možno údajů zneužíti hlavně pro účely daňové. Podle vyhlášky
a obsahu sčítacích listin, jakož i všech soukromých údajů, zvláště majetkových, jest povinen každý,
kdo jakýmkoli způsobem sčítání se zúčastnil zachovati naprostou mlčenlivost vůči úřadům berním.
Porušení této povinnosti trestá se podle zákona pokutou do 10.000,- Kč, neb vězením do 2 let. Jest
třeba, aby všichni zemědělci v zájmu svém vlastním uvědomili si význam a důležitost konaného šetření a přispěli svou ochotou a spoluprací k plnému zdaru této akce.
květen 1927 před 90 lety vydal odbor Klubu československých turistů v Březnici svým nákladem tyto publikace:
„Dobrá Voda a okolí“ (14 ilustrací a mapka)
„Malý průvodce po Březnicku“ (4 obrázky a mapka)
Pohlednice (10 různých pohlednic)
Mapka okresu březnického.
Publikace doporučujeme vřele turistům i příchozím do města našeho. V Malém průvodci najdou vše,
co potřebují k orientaci v městě i kraji.
1. 5. 1927

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

Město Březnice - odbor kultury
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
pořádají

v bývalé jezuitské koleji

MĚSTSKÉ MUZEUM
a GALERIE LUDVÍKA KUBY v Březnici
Květen 2017

DEN pro UMĚNÍ

1. května - 30. srpna
sezónní výstava fotografií

3. června 2017

10. května v 17 hodin | Noc literatury

Komentované prohlídky zdarma

13. května v 10 hodin | Férová snídaně RC

v 11.00 hod. muzejní expozice Loutkářství na Březnicku
v 16.00 hod. stálá expozice Galerie Ludvíka Kuby

v 16 hodin pohádka pro děti
Jak šlo vejce na vandr
divadelní společnost Koňmo

Promítání dokumentárního filmu
v 16.30 hod. ve společenském sále promítneme film
z roku 1955 o Ludvíku Kubovi

16. května v 11 hodin
Setkání matrikářek Příbramska
- prohlídka expozic a svatebních prostor

(námět a scénář Jiří Lehovec a Oldřich Stříž, režie Jiří
Lehovec, komentář Jiří Lehovec, kamera Pavel Hrdlička,
hudba J. Pauer, odborný poradce Miroslav Míčko)

18. května v 16 hodin | Literární kavárna

Alena Heverová

Alena Heverová
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Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
v roce 2017
Dovolujeme si Vás pozvat do stálých expozic
Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici.
V bývalé jezuitské koleji vystavujeme pátým rokem obrazy
nejen Ludvíka Kuby, druhým rokem muzejní sbírky
o loutkářství na Březnicku.
Městské muzeum
a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji 1
262 72 Březnice
muzeum 326 531 594
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz
www.breznice.cz

květen, září
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 hodin
červen, červenec, srpen
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
úterý – neděle
(poslední prohlídka
11.30, 15.30 nebo 16.30 hodin)
pondělí zavřeno

Infocentrum
V Koleji 1
prodej vstupenek do expozic
tel. 326 531 595
info@breznice.cz
www.breznice.cz

říjen – duben
pondělí, středa
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hod.
květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
bývalá jezuitská kolej
(na náměstí vedle kostela sv. Ignáce a Františka Xaverského)

sezónní výstava

Nature in Picture

1. 5. - 30. 8. 2017
Proč v českých rybnících na jaře modrají žáby jako zralé švestky? Který
krokodýl by si mohl zlomit čelisti, kdyby si troufl na člověka? A kterým ostrovům v malebném Karibiku vládnou dvoumetroví zelení „draci“? Příroda
je neuvěřitelně rozmanitá a těm, kteří se jí snaží trochu podívat pod pokličku, nachystá vždycky víc otázek než odpovědí. Přesto se prostřednictvím výstavy s názvem Nature in Picture pokusíme některým z jejích tajemství přijít na kloub.

Na vekoformátových fotografických obrazech o formátu 120x80 centimetrů se během prohlídky setkáte
například s nejvzácnějšími nosorožci světa, kteří se do své africké domoviny vrátili z Česka. Zjistíte,
kteří pavouci přišli do našich zahrádek ze slunného Středomoří, nebo se na vlastní oči přesvědčíte,
že v českých rybnících žijí příbuzní medúz. Na moravských vinicích se poohlédneme po teplomilných
hadech a zjistíme, proč u nás žijí francouzští hlemýždi.
Autor výstavy Michael Fokt (1975) spolupracuje s mezinárodním časopisem GEO, on-line vydáním National Geographic,
s českým geografickým magazínem Lidé a Země i dalšími cestovatelskými periodiky, s Českou televizí a také s Českým
rozhlasem 2. Mívá cestovatelské diskusní pořady na televizním kanálu HD Plus. Michaelovo srdce patří fotografování
zvířat a makrofotografii. Své materiály o přírodních krásách světa díky přírodovědnému vzdělání zpracovává se smyslem pro souvislosti a vysvětlení vzájemných vztahů. Mnoho let se také věnuje popularizaci vědeckých témat, především
z lékařských a přírodovědných oborů.
Se svými sériemi fotografií získal v soutěži Czech Press Photo první místo – Cenu Zlaté oko – v kategorii příroda a životní
prostředí, cenu dětí UNICEF, dvě ceny Academic za nejpůsobivější makrofotografii a několik čestných uznání. Je autorem
mnoha publikací o přírodě určených malým i velkým čtenářům. U předních českých vydavatelství každoročně vydává
kalendáře převážně s přírodní tématikou. Pořádá též vlastní fotografické kurzy a besedy s promítáním a přednáší obor
fotografie na vyšší odborné škole v pražských Vysočanech.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

■

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

5/2017

KNIHOVNA

do 26. 5. 2017 – putovní výstava „Ztracená
generace“
Tematická výstavka knih – Světová kuchyně

Městská knihovna bude u z a v ř e n a
ve středu 10. 5. 2017

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Květen v dětské knihovně
■ Kdo to ví, odpoví – znalostní kvíz pro prvňáky
■ Malování na chodník – termín podle počasí
K. Štěrbová, M. Burdová, H. Fořtová

V městské knihovně můžete do 26. května navštívit velmi zajímavou putovní výstavu „Ztracená generace“.
Foto Městská knihovna

V úterý 28. března proběhla
v Městské knihovně
cestopisná beseda
s promítáním
„Toulky Českou Kanadou“
s Liborem Drahoňovským.
Foto Městská knihovna

Závacká Irena – Šaty pro bohyni – historický román z období starověkého Egypta zachycuje dramatické události několika postav a věrně evokuje atmosféru tehdejší civilizace…
Taylor Patrick – Doktore, to je ale kotrmelec – doktor se
bude ženit, jenže přípravy na svatbu se komplikují a potíže se
rojí jako v detektivce; vítejte ve světě humoru, pochopení a lásky
Ashworth Adele – Hříšný vévoda – romantický příběh plný
tajemství, nebezpečí a nečekaných odhalení v němž nechybí
láska, touha a vášeň
Cartland Barbara – Netušená láska; Podivné varování –
historické milostné romány známé autorky
Laffertyová Linda – Krvavá hraběnka – prokletí Čachtické paní se táhne napříč staletími…
Tomek Jiří – Královna Zenobie – královna Zenobie, potomek Kleopatry, vládla ve třetím století v Palmýře v Syrské
poušti a po smrti manžela Odaenatha dobyla mnohá území
(Sýrii, Palestinu, Arábii, Malou Asii a porazila i perské vojsko)
Rogaková Lisa – Stephen King, mistr strachu – poutavý
životopis úspěšného amerického spisovatele, kterého má většina čtenářů spojeného s horory
Braun Jackson Lilian – Kočka, která zpívala ptáčkům
– bezstarostnou pohodu idylického městečka Moose County
naruší série nešastných událostí, které se řítí jedna za druhou…ještě, že je tady Koko
Morfia Howard J., Lee Jenny – Ženy jsou šílené, muži
jsou zabedněnci – že jsou muži ve vztahu k ženám naprosto
natvrdlí, se jasně prokázalo už na úsvitu věků a zároveň odnepaměti platí, že i sebechytřejší a sebezkušenější ženu dokáže
muž neomylně přivést k šílenství…
Erben Václav – Poslední pád Mistra Materny – herec
Boris Materna je zavražděn rukou trénovaného parašutistyprůzkumníka v prostorách antikvariátu před mnoha lidmi; kapitán Exner zjišuje, že maximálně pracovně vytížený herec
vedl ještě další, velmi náročný život
Horáková Na a – Falešná kočička – nevěra mladé dívky
a movití pánové – to vše spojuje tři napínavé detektivní příběhy odehrávající se v Brně, které vyšetřuje Adam Vonka se svým
týmem
Rozkovec Patrik – Téměř dokonalý zločin – detektivní
román z edice Česká detektivka
Černucká Veronika – Chu na hřích – detektivní příběhy
Češka Stanislav – Arcibiskupova smrt – soukromého detektiva Berku požádá o pomoc kamarád archeolog Černý, který
vede vykopávky velkomoravského sídliště ve Starém městě
a kterému zmizí brigádník…
Jirounek Petr – Pro hrst diamantů – agentka českých tajných služeb sleduje dva podezřelé; ve vlaku kterým cestuje se
objeví mrtvola jednoho z pasažérů…
Kepler Lars – Stalker – napínavá detektivka, která neztrácí
na intenzitě
Palková Libuše – Za chlapem a tramvají neběhej –
za pět minut je tu další – konečně pravda o ženách, mužích
a sexu…
Haggard H. R. – Kleopatra – egyptský román
Quick Amanda – Oči plné stínů – smrt přítelkyně a učitelky Evelyn zavede paranormální poradkyni Gwen zpátky do
malého městečka Wilby v Kretonu a ke vzpomínkám, na něž
by raději zapomněla…
Prager Aleš – Štika v rybníce aneb jak ukrást českou
miliardu – kradu, abych měl na to, být poctivým…
Baldwin Rosecrans – Paříž – má zhouba a láska – Paříži
se nedá nikdy říci sbohem, leda nashledanou…
Quick Barbara – Stíny noci – milostný román
Greenová Niamh – Deník matky na pokraji šílenství –
jedna žena v domácnosti, jeden rok a jedna brilantní a neuvěřitelně vtipná sonda do života moderní rodiny…
Připravila Kateřina Štěrbová
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KNIHOVNA

Městská knihovna Březnice
Vás zve na

putovní výstavu

„ZTRACENÁ
GENERACE“
Výstava je adjustována na 11 rolovatelných
panelech o rozměru 145 x 80 cm.

prostory Městské knihovny
do 26. května 2017
Město Březnice – Městská knihovna V á s z v e n a

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 Březnice v 16.30 hod.,
po domluvě i z Rožmitálu p. Tř. a Příbrami
vstupenky v předprodeji
v Městské knihovně Březnice (tel. 318 682 453)
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JIŽ PO ŠESTNÁCTÉ JSME NOCOVALI S ANDERSENEM
Tentokráte nás provázel časopis Čtyřlístek...

Na drumbeny se nejen bubnuje

Takhle nás Čtyřlístek zmohl

Na Stráži po bojové hře, kterou se nám někdo snažil
pokazit. Nedali jsme se.

Sluníčko se nás snaží probudit

Foto Městská knihovna

Poděkování patří třem pomocnicím: Veronice Kostínkové,
Kláře Polívkové, Žanetě Hrušovské. Příjemnou hodinku
plnou legrace nám připravila paní učitelka Erika Feitová. V neposlední řadě patří též poděkování paní Treglerové, která pro děti upekla koláč.
Hedvika Fořtová

Město Březnice – odbor kultury
pořádá

TANEČNÍ KURZ
Už máme hlad

PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola
GREGORIADES Plzeň

Začínáme 9. 9. 2017

ve 14 hodin.

Lektoři:
Jana Gregoriadesová
a Nikola Gregoriades
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
Pomocnice na které bylo spolehnutí

5/2017

KULTURA / VOLNÝ ČAS

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Nastává ta krásnější polovina roku, kulturní a sportovní
akce nás budou lákat ven, do přírody, za sluníčkem.
Přejeme všem organizátorům krásné počasí a mnoho
spokojených návštěvníků.

Skupina Slza natočila v Březnici nový videoklip
Populární kapela, která prorazila v posledních letech,
natáčela videoklip v našem městě. Štáb přijel do Březnice ve středu ráno a natáčení trvalo do čtvrtečních večerních hodin. Zájemci si mohli zahrát v komparzu. Autogramiáda skupiny proběhla v kulturním domě, kde Petr
Lexa a Lukáš Bundil rozdali své podpisy a s fanoušky
se vyfotili. Videoklip písně Ani vody proud měl premiéru
23. dubna.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Gazpacho
Ingredience: 500 g rajčat, 1 paprika,
1 salátová okurka, 1 šalotka, 3 stroužky
česneku, 3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce
červeného vinného octa, bylinky podle
chuti (bazalka, petrželka, šalvěj...), sůl,
mletý pepř
Postup: Rajčata krátce spaříme (shora
lehce nařízneme do kříže a na 1 až 2
minuty vložíme do vroucí vody) a oloupeme, papriku zbavíme jádřinců a společně s oloupanou okurkou, cibulí, česnekem a olivovým olejem rozmixujeme dohladka. Dochutíme
podle potřeby solí, pepřem, červeným octem, čerstvými bylinkami a případně i špetkou cukru a znovu rozmixujeme. Pokud
je třeba, zředíme trochou vody nebo rajčatové šávy. Polévku
necháme v lednici důkladně vychladit a podáváme spolu s krutony z bílého chleba a kousky papriky a oloupané okurky, přidat můžeme i kostičky šunky, oliv či nahrubo nasekaná vařená
vejce.

Paella
Ingredience: 400 g kuřecího masa, 250 g králičího masa,
1
/2 hrnku rajčatového pyré, 2 papriky, 1 litr drůbežího nebo zeleninového vývaru, 300 g kulatozrnné rýže, špetka šafránu, hrst
hrášku, snítka čerstvého rozmarýnu, 3 lžíce olivového oleje,
mořská sůl
Postup: Rozpálenou pánev pokapeme olejem, přidáme větší
špetku soli a nakrájené maso. Smažíme asi 5 minut, dokud
nebude maso opečené. Přidáme rajčatové pyré, nakrájenou papriku a promícháme. Přilijeme vývar a vsypeme rýži. Rozmícháme a přidáme šafrán a rozmarýn. Pánev přiklopíme, vložíme do vyhřáté trouby a pečeme na 170 °C asi 35 minut. Pár
minut před koncem přidáme hrášek. Paella by měla být shora
pěkně zbarvená, uvnitř musí být šavnatá.

Koncerty ZUŠ Březnice

Sangria s ovocem

Výchovný koncert pro děti základní školy uspořádala
ZUŠ podruhé. Jeho hlavním cílem je rozvíjet spolupráci
se ZŠ a podnítit v dětech lásku k hudbě a hře na hudební nástroje. Tentýž den, ale v podvečerních hodinách,
byli pozváni rodiče. Žákovský orchestr potěšil svojí hrou
nejen je, ale i širokou veřejnost.

Pojte do kina
Dětem v předstihu k jejich červnovému svátku budeme
promítat dva celovečerní animované filmy. Zatímco ten
první Trollové je určen spíše menším dětem, film Kubo
a kouzelný meč je pro děti starší a zvídavější. Na své si
přijdou i dospělí diváci. Další z filmů Jima Jarmusche
Mrtvý muž zve na nevšední podívanou. Podrobný program najdete na zadní straně BN. Na viděnou v březnickém kině se těší všichni jeho zaměstnanci.

Taneční kurzy pro mládež
Také v letošním roce pořádá odbor kultury města Březnice taneční kurzy pro mládež. Lektory zůstávají zástupci plzeňské taneční školy Gregoriádes. Základní
kurzovné činí 1 200 Kč + 200 Kč na speciální lekci
o správném stolování. Tato lekce se setkala s velkým
ohlasem a rádi bychom ji do kurzu opět zařadili.
Petra Bartoníčková
foto odbor kultury

Ingredience: 1 lžíce šávy z pomeranče, 1 lžíce šávy z citronu,
směs ovoce dle chuti (pomeranč, limetka, citron, broskev, hroznové víno, nektarinka, meloun), 750 ml červeného vína, 500 ml
sody, 1 lžíce brandy, 1 lžíce triple secu
Postup: Ve džbánu rozmícháme šávu z pomeranče a citronu,
víno, sodu, brandy, triple sec, přidáme nakrájené ovoce vše zamícháme. Sangrii podáváme vychlazenou s ledem.

Churros
Ingredience: 300 g hladké mouky, špetka soli, 2 lžíce moučkového
cukru, nastrouhaná kůra z 1/2 pomeranče, 75 ml olivového nebo slunečnicového oleje, 300 ml vody,
1 vejce, slunečnicový olej na smažení, 100 g skořicového cukru
Postup: Mouku, sůl a cukr prosejeme do mísy, přidáme kůru
z pomeranče. V kastrolu rozehřejeme šálek vody s olejem, přivedeme k varu a za stálého míchání zvolna vsypeme mouku
smíchanou se solí, cukrem a pomerančovou kůrou. Mícháme
tak dlouho, dokud se nám nevytvoří tuhá pasta. Necháme tak
2 minuty odstát, vmícháme rozšlehané vejce a zapracujeme.
Těsto dáme do zdobicího sáčku se špičkou ve tvaru hvězdy
a stříkáme kousky přímo do rozpáleného oleje ve vyšší pánvi
nebo kastrolu, smažíme dozlatova. Necháme okapat na papírovém ubrousku, a ještě teplé obalíme ve skořicovém cukru.
Podáváme s horkou čokoládou nebo silnou kávou.
Připravila Marcela Burdová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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a odbor kultury města Březnice v á s z v o u n a

VEČER PRO ŽENY

ke Dni matek

Předtančení LINE DANCE • Módní přehlídka
Chvilka pro krásu • Poradna líčení • Přednáška Žena a sebevědomí
Hostem večera známá kosmetička Elen, školitelka zn. Germaine De Capuccini pro ČR

KD Březnice • 12. května 2017 od 18 hodin
vstupné 100 Kč (v ceně šálek kávy)
slosovatelné vstupenky
předprodej vstupenek v Infocentru
(v Koleji č.p. 1)

Přijte si odpočinout... Zasloužíte si to!

Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 19. května 2017 od 17 hodin v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky
a k tomu samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Přij te si posedět do příjemného prostředí
zámecké kavárny, dát si něco dobrého a jen tak si při pletení popovídat.
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.

5/2017
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N O V É INFOCENTRUM
ulice V Koleji 1, 262 72 Březnice
bývalá jezuitská kolej
Infocentrum a pokladna Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
tel.: 326 531 595 | e-mail: info@breznice.cz | www.breznice.cz

říjen – duben
pondělí a středa
8.00 – 12.00
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hodin
12.30 – 16.00 hodin

květen – září
pondělí – neděle

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hodin

Bezbariérové infocentrum najdete za vstupními dveřmi
do bývalé jezuitské koleje.

Poskytované služby: černobílé a barevné kopírování,
skenování, laminování, kroužková vazba,
veřejný internet.
V Infocentru si můžete zakoupit mapy, pohlednice,
propagační materiály, upomínkové předměty,
turistické známky, vizitky, suvenýry, vstupenky,
Březnické noviny a další…
V době turistické sezóny je otevřeno o svátcích,
sobotách a nedělích.

DĚTEM K SVÁTKU
17. 5. středa v 18.00 hodin

31. 5. středa v 18.00 hodin

TROLLOVÉ

KUBO A KOUZELNÝ MEČ

Animovaná rodinná komedie, české znění
Trollové jsou vždy veselí a šastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí,
že můžou být šastní jedině tehdy, pokud budou mít
Trolla v žaludku. Vstupné 36 Kč.

Animovaný dobrodružný film, české znění
Umí vyprávět
příběhy tak, že
to bere dech.
Chlapci Kubovi
tenhle talent pomáhá uživit sebe
a nemocnou matku. Den co den
opouští jeskyni,
ve které společně přebývají, a
v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním,
které končí vždy před západem slunce. Domů se musí
vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla
stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit
nedokáže. Vstupné 36 Kč.

A andělé půjdou každý den vedle tebe
Hangely Ann, vlastním jménem Hana Stehlíková je rodačkou z nedalekých Mirovic. K vlastnímu psaní se dostala teprve před pár lety. Zpracovávala všední příběhy svého života a publikovala je zábavnou formou nejprve
na svém blogu. Pozitivní ohlasy čtenářek ji v psaní utvrzovaly, a tak se časem vydala na spisovatelskou dráhu.
Zatím Hana Stehlíková vydala čtyři knihy, tou poslední je kniha A andělé půjdou každý den vedle tebe, kterou
v načeradském kostele požehnal nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk, dávný rodinný přítel. Přijte se ve čtvrtek 18. května zasmát a poslechnout si životní příběhy této ženy, která je obdařena nevšedním darem – vynikající
výřečností. Více informací získáte na www.angelyann.cz.
Petra Bartoníčková
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Odbor kultury města Březnice

zve na LITERÁRNÍ KAVÁRNU

AUTORSKÉ ČTENÍ
A VYPRÁVĚNÍ

HANGELY ANN
čtvrtek 18. května 2017
od 17 hodin
prostory bývalé jezuitské koleje v Březnici

veselé příběhy, motivační, plné naděje
KNIHY:
A andělé půjdou každý den vedle tebe
Kam se poděla sedmá rota
milujících mužů
Všechny ženy v Čechách jsou dámy
Šílená hudebka
Knihy je možné koupit si na místě.
www.hangelyann.cz
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Rodinné centrum Jarní hrátky
Pampeliška Březnice , z.s. v 1.MŠ Březnice
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

KVĚTEN 2017
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9:00 – 12:00 hodin

Velikonoční svátky, které každoročně potvrzují nástup
jara, tentokrát nenašly shodu s počasím. Přestože nás
provázely nevlídné chladné dny, nenechali jsme se odradit a hned po Velikonocích jsme prohledali školní zahradu. Zajímalo nás, jestli velikonoční zajíček v ní někde
neukryl svůj poklad. A ač mu asi zima zalézala do kožíšku, přece jen na děti nezapomněl a nachystal jim překvapení, které nezůstalo skryto. Košíček plný čokoládových
vajíček vykouzlil úsměvy na tvářích dětí.

pondělí
od 10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA pro nejmenší děti
s Katkou Hadačovou
od 15:30 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 19:30 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 08:00 CVIČENÍ ŽENSKÉ KRUHY s Luckou Ryjáčkovou

Jazykové kurzy
úterý
od 14:30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
– se Zuzkou Klímovou
středa
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:
úterý 9. 5. 2017 od 9.00 Háčkování s Jiřkou Nešvarovou - kurz háčkování pro začátečníky
čtvrtek 11. 5. 2017 od 16.00 hodin odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou – opékání buřtíků, soutěže,
sázení stromu na kopci Stráž
sobota 13. 5. 2017 od 10.00 Férová snídaně - posnídejte s přáteli dobroty vyrobené z lokálních a fairtradových surovin a užijte si ráno plné dobré nálady na nádvoří bývalé jezuitské koleje
pondělí 15. 5. 2017 od 9.00 Zdravé stravování – cyklus
oblíbených přednášek o zdravém stravování s Markétou
Dvořákovou
čtvrtek 18. 5. 2017 od 10.00 – Zelené potraviny –
přednáška a ochutnávka zelených potravin a mladého
ječmene Green Ways
čtvrtek 25. 5. 2017 od 9.00 Manufaktura – výroba náušnic
pondělí 29. 5. 2017 od 9.00 – Láska prochází žaludkem
aneb pečeme s herou
Připravujeme: Den dětí, Den otců, Chy te vlny aneb
neckiáda na Vlčavě
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Jarní počasí si už moc přejeme. Čeká nás mnoho zajímavých akcí, ke kterým slunečné dny patří. Děti
po zimním odpočinku mají připravena jízdní kola, a proto je potřebné také „oprášit“ dovednosti s tím spojené.
Trénovat budeme na dopravním hřišti v Příbrami a následně si své dovednosti a vytrvalost vyzkoušíme na polodenním výletu na kolech po okolí našeho města.
Po roce opět zavítáme do Centra ochrany fauny ČR
v Hrachově u Sedlčan, kde bude pro děti připraven výukový program a exkurze do záchranné stanice pro zvířata.
Zvířata, konkrétně koně, budou cílem i našeho dalšího
výletu, tentokrát pěšky do Xaverova.
V prostorách březnického zámku děti shlédnou divadelní představení „Princ Bajaja“, jehož neobvyklým přídavkem je možnost vyzkoušet si pracovní aktivity charakteristické pro dřívější dobu: ruční mletí obilí, lámání
a vyčesávání lnu, praní prádla na valše apod.
Cílem našeho výletu do Prahy na letiště a do Národního technického muzea je přiblížit dětem vývoj a současnou úroveň technických prostředků spojených s životem
lidí.
Školní rok zakončí závěrečná besídka v kulturním
domě, na níž se mimo jiné budeme loučit s dětmi odcházejícími do základní školy.
Budeme se těšit, že uvolněná místa v mateřské škole
zaplní noví kamarádi, které mezi sebou rádi přivítáme.
Možnost zápisu dětí na další školní rok je v pátek
12. května.
Za kolektiv 1.MŠ Březnice
Mgr. Jaroslava Zelenková
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2.MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEZNICE
V zemi malé semínko spinká jenom malinko.
Sluníčko, když zasvítí, začne pěkně klíčiti.
Klíčí stále výš a výš, až poupátko uvidíš.
A pak z toho poupěte nádherný květ vykvete.

Tato básnička je krásnou metaforou pro naše děti ze školky.
Po jarním zápisu k nám v novém školním roce přicházejí už i dvouleté děti, pro které je připravená adaptační
třída nejen s paní učitelkami, ale i chůvou, která je nápomocná s veškerou péčí o ně. Jako základ výchovně-vzdělávací péče je práce s pohádkou, prolínající se po celý den
v mnoha podobách. Po získání základních poznatků o jevech nejbližšího společenského a přírodního prostředí,
sebeobsluhy a samostatnosti přecházejí dalším rokem do
třídy pro děti 3-5 let, kde si rozšiřují vědomosti a získávají kompetence k učení, k řešení problémů, komunikace
apod. Posledním přestupem se stane třída pro děti ve věku
6-7 let, kde se připravují na zápis do základní školy a
z poupátek se, jako v této básničce, stanou krásné květy.
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce, pestrostí
barev a do naší školičky přináší spoustu aktivit, které lze
v tomto ročním období naplnit. Pro nás začíná vynášením
Moreny spolu s jarními říkadly a písničkami, barvením
vajíček a připomenutím velikonočních zvyků.
V měsíci březnu jsme pro děti připravili spolu se záchranáři program první pomoci. Děti se měly možnost seznámit s poskytnutím 1. pomoci, jak se zachovat v případě
úrazu, jak jim předcházet a také mohly shlédnout sanitku s jejím funkčním vybavením a nastoupit si do ní.
Zaujala je i beseda „o myslivosti“ včetně názorných
ukázek. V dubnu nás navštívili strážníci městské policie
a seznámili děti s bezpečným chováním v dopravních situacích.
Prošli jsme si filipojakubskou nocí plnou kouzel, čarodějnic a čarodějů formou zábavného odpoledne společně
se skupinou „FUN ACTIVITY“ a na závěr opekli buřtíky.
V měsíci květnu nás čeká výlet do Prahy s návštěvou
PLANETÁRIA, filmová představení, sportovní centrum
Vitality a hlavně se těšíme na nové kamarády, kteří
k nám přijdou k zápisu.
V červnu oslavíme Den dětí, pojedeme se podívat na
výcvik psů a školní rok zakončíme výletem na Tvrz
Hummer s doprovodným programem.
Čeká nás krásná a tvořivá práce a největší odměnou
jsou pro nás spokojené děti.
Za kolektiv 2.MŠ
Petra Haštavová a Ilona Čapková

Pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání
do 1. a 2.mateøské školy Bøeznice
na školní rok 2017/2018
se koná v

pátek 12. kvìtna

Doba konání zápisu:

2017 v budovách MŠ.

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin.

Potøebné doklady k zápisu: rodný list dítìte, obèanský prùkaz rodièe.
Tìšíme se na setkání s Vámi.
Øeditelka 1.MŠ Bøeznice Mgr. Jaroslava Zelenková

Øeditelka 2.MŠ Bøeznice Miroslava Macháèková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
4. místo v krajském kole Konverzační
soutěže v německém jazyce
Dne 21. března 2017 se konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce v Kladně, kde soutěžili
vítězové 12 okresů Středočeského kraje. Náš žák 9. ročníku Adam Otta získal 4. místo! Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Přejeme hodně
studijních úspěchů na střední škole.

Basketbal dívek
Dne 28. 3. 2017 se konalo okresní kolo v basketbalu
dívek III. kategorie. Naše děvčata byla nalosována do
těžké skupiny, soupeřkami jim byly hráčky ze ZŠ Školní, ZŠ Pod Svatou Horou a 1. ZŠ Dobříš. Holky skončily ve skupině na druhém nepostupovém místě s bilancí
jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. Děvčata se
prala jako lvice a v takto těžké skupině je druhé místo
krásným umístěním.

Naší úspěšné olympioničce děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a do budoucna jí přejeme mnoho
(nejen) zeměpisných úspěchů.
Za vyučující zeměpisu Martin Zárybnický

Okresní kolo v minikošíkové
Na přelomu března a dubna vyrazila družstva 5. tříd
na okresní kolo minibasketbalu do Příbrami. Chlapci
odjeli porovnat své síly ve čtvrtek 30. března ve složení:
F. Dušek, L. Felt, T. Flíček, J. Kott, L. Mikeš, A. Mkhitaryan, M. Vitík a J. Vrátný. Přestože jsme se v každém
zápase bodově prosadili, na soupeře z jiných škol to nestačilo a celkově jsme obsadili 5. místo ve skupině. I tak
to pro chlapce byla obrovská zkušenost a velký sportovní zážitek.
O týden později ve středu 5. dubna vyrazily dívky
ve složení: T. Bělková, K. Černá, A. Češková, E. Krepopová, J. Sousedová, A. Tesková, Z. Tesková a K. Treglerová. Dívky na turnaj odjížděly s velkou nervozitou,
která byla znát na prvním i druhém zápase. Velký obrat
přišel ve třetím souboji, kdy jsme hravě porazili ZŠ Milín. V posledním zápase jsme již neměli co ztratit.
ZŠ Rožmitál pod Třemšínem bojovala o postup ze skupiny, my jsme však její naděje pokazili a ve velmi napínavém zápase jsme Rožmitálské porazili. Dívky se tak
umístily na třetím místě ve skupině a odjížděly z Příbrami ve velké euforii.
Všem sportovcům gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Lenka Jorová

Předškoláčci navštívili Základní školu
Březnice

Školu reprezentovaly tyto žákyně: V. Brotánková,
D. Kadlecová, T. Krotká, S. Lakomá, K. Rychterová,
L. Spendra, K. Šebelová, P. Šoffrová a A. Veselá.
Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a do
budoucna jim přejeme mnoho
(nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV
Martin Zárybnický

Krajské kolo zeměpisné
olympiády
Dne 23. 3. 2017 proběhlo v Benešově krajské kolo zeměpisné
olympiády. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 27 studentů základních škol a gymnázií Středočeského kraje. Jindřiška Zíková
úspěšně reprezentovala okres
Příbram a obsadila krásné
10. místo. Z negymnaziálních
škol obsadila skvělé druhé místo.
K tomuto krásnému umístění jí
gratulujeme.

V úterý 28. 3. 2017 se do základní školy přišly podívat
děti ze školky. Po škole je provedli členové školního parlamentu. Děti se rozdělily na dvě skupinky. První skupinka se šla podívat do prvních tříd. Tam prvňáčci ukázali, co už všechno umí, jak hezky čtou, píší a počítají.
(pokračování na str. 18)
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Předškoláčci navštívili Základní školu
Březnice
(dokončení ze str. 17)

Druhou skupinku jsme my, parlamenáci, provedli
po škole. V učebně hudební výchovy jsme si společně zazpívali a zatančili. V učebně angličtiny se předškoláčci
naučili anglicky pozdravit a zazpívali si anglickou písničku. V tělocvičně jsme pro děti měli připravenou lehkou „opičí“ dráhu. Podívali jsme se do školní jídelny
a družiny. V učebně přírodopisu se děti mohly podívat

do mikroskopu a prohlédnout si kostru člověka. Vše
jsme zakončili návštěvou dětské knihovny, kde si děti
mohly poskládat jednoduchá zvířecí puzzle. Poté se obě
skupinky vyměnily.
Doufáme, že se dětem ve škole líbilo a že se sem budou
těšit.
S přípravou programu nám pomohly paní učitelky –
P. Ottová, J. Doulová a L. Karasová, v knihovně nás přivítala paní knihovnice Hedvika Fořtová. Všem za pomoc
moc děkujeme.
Katka Češková, Ája Tuháčková

4. ročník ZŠ Březnice v Zoo Plzeň
V pondělí 10. dubna jsme se vypravili v rámci akcí ke Dni Země do Zoo v Plzni. Počasí se nám opravdu vydařilo,
bylo krásně a teplo, sluníčko svítilo celý den.
V zoo nám paní učitelka rozdala pracovní listy, které jsme ve skupinkách vyplňovali podle výkladu paní učitelky
Karasové. „Šéf“ skupiny zapisoval. Viděli jsme spoustu krásných zvířat. Postupně jsme šli ke hrochům, žirafám,
zebrám. Dále jsme se zastavili u medvědů, tygrů, nosorožců, hadů a dalších. V zoo se nám všem líbilo.
Při projektovém vyučování ke Dni Země budeme ještě tyto pracovní listy zpracovávat.
D. Majerová a F. Janota 4.a ZŠ Březnice

ZEMĚDĚLSKÁ EXKURZE - Vaněčkův statek a Statek Adámek
Dne 29. 3. 2017 se uskutečnila exkurze, kde jsem mohli porovnat ekologické a konvenční zemědělství.
První farma, kterou jsme navštívili, byl Vaněčkův statek, kde nás uvítala paní Hrubá a seznámila s historií jejího
statku. Následovala prohlídka pastvy, kde paní Hrubá chová 180 kusů ovcí. Hlavní produkty tohoto chovu jsou
maso a vlna. Kromě chovu ovcí se také věnuje myslivosti a má svůj zemědělský obchod, ve kterém prodává potřebné věci pro
hospodaření.
Po této zajímavé a krásné exkurzi jsme
pokračovali na Statku Adámek, který byl
tentokrát konvenčního charakteru. Chovají zde masný skot, pěstují plodiny, ubytovávají turisty a nově mají postavenou bourárnu masa. Paní Židová nám vyprávěla
o historii celého statku. Ukázala nám kapli, která je klenotem parku a je přístupná
pro veřejnost.
Tato exkurze byla velmi poučná, zajímavá a přinesla nám mnoho informací. Bylo
vidět, že obě majitelky tato práce baví a je
pro ně koníčkem.
David Sýkora a Kristýna Vaňková
4.AV
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BESEDA S PAMĚTNICÍ HOLOKAUSTU EVOU LIŠKOVOU
Jestli se o někom dá říci, že je skutečně vzácným hostem, pak je to paní Eva Lišková, pamětnice událostí
holokaustu, která přežila Terezín, Osvětim i dva pochody smrti. Paní Lišková přijela v doprovodu historika
Vojtěcha Kyncla v pondělí 10. dubna 2017 a před studenty hovořila o svém dětství i o životě na pokraji smrti.
Beseda byla určena pro studenty 3. a 4. ročníků, kteří
jsou prostřednictvím hodin dějepisu a literatury seznamováni s dějinami 20. století, a mají tedy všechny předpoklady k pochopení této problematiky. Musím říct,
že žáci byli úžasní, tiše naslouchali, telefony nechali
na chvíli odložené a společně s paní Liškovou prožívali
události 40. let. V místnosti převládaly pocity úcty,
empatie, smutku a obdivu. Obdivu k paní, která je
ve svých 87 letech neuvěřitelně vitální a která vypráví
a bude vyprávět svůj silný životní příběh, dokud jí bude
někdo naslouchat. A až nebudou žádní žijící svědkové
otřesných válečných událostí,
my budeme moci říct: „Ale
my jsme tu paní viděli na
vlastní oči a mluvili jsme
s ní.“ Protože na některé
události se zapomínat zkrátka nesmí. Nebo „kdo nezná
svou minulost, je odsouzen ji
opakovat“ (George Santayana).
Mgr. Eliška Houzimová

TRADIČNĚ NETRADIČNÍ EXKURZE V PRAZE
Jako každý rok i letos vyrážíme se žáky
3. ročníku do Prahy,
abychom si prošli nejzajímavější místa a
nejvýznamnější historické památky. A jelikož je nám jasné, že
z obyčejného chození
po památkách by naši
studenti zrovna neskákali nadšením, pojali
jsme celou akci soutěžní formou. Žáci rozdělení do skupinek obdrželi pracovní listy, ve
kterých měli vepsané
úkoly provázané s jednotlivými místy v srdci
Prahy. Některé otázky byly poměrně snadné, ovšem některé jim daly docela zabrat a v týmech bylo třeba dát
vskutku všechny hlavy dohromady, aby se soutěžící
dobrali správných odpovědí. Počasí nám bohužel příliš
nepřálo, byla takříkajíc zima jako v morně a slunce se
ukázalo až po obědě, kdy už jsme byli téměř na konci
naší trasy (takže tak trochu sluneční výsměch). Nicméně i přesto jsme si to užili, utužili jsme vzájemné vztahy

a po vyhlášení výsledků čekala na studenty odměna –
nikoliv sladká, ale zato vysoce efektivní. Jako v předchozích letech totiž žáci získají žolíky, které mohou použít v jednotlivých předmětech v případě, že by zcela náhodou nebyli připraveni na zkoušení. Mocná to zbraň
v rukou studentů! Nezbývá než doufat, že ji budou užívat moudře.
Mgr. Eliška Houzimová
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Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

koncert

Správa státního zámku Březnice
Základní umělecká škola Březnice
Vás zve na koncert

Koncert sólistů z pěvecké třídy ZUŠ

CAPELLA
FLAUTA
10. května

5/2017

„NA VLNÁCH KLASIKY“

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

ve středu
od 18 hodin

KULTURA

Účinkují:
Petra Prýmková
Libuše Fořtová st.
David Cizner
a hosté

2017

v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkují:
Klára Polívková a Jindřiška Zíková (klavír)
ze třídy pana ředitele Přemysla Zíky

BŘEZNICE
STARÉ KLUZIŠTĚ

SOBOTA 10. 6. 2017
PROGRAM NA ŘECE:
14.30 – 15.30 PŘEJDI LÁVKU
překonání překážek na lávce přes řeku
o atraktivní ceny
15.30 – 18.00 NECKIÁDA
ZAPOJTE SE LETOS I VY A ZAČNĚTE
S PŘÍPRAVAMI PLAVIDLA UŽ NYNÍ…
Postavte lo a kromě zážitků a zábavy
získáte možnost vyhrát zajímavé ceny
(více v příštím vydání novin)

PROGRAM NA KLUZIŠTI:
po celé odpoledne (VSTUP VOLNÝ, WIFI FREE)
• doprovodný program pro děti i dospělé
• divadelní soubor ZALEZLÍCI – pohádka PANÁČKOV
• občerstvení
KAPELY VEČER OD 20.00 HOD: na kluzišti
BRUTUS A THE METUZALÉM
VŠECHNY ČASY JSOU ORIENTAČNÍ, MŮŽE DOJÍT K POSUNU.
www.kgbbreznice.cz
facebook/rockfest.breznice

Klavírní doprovod: Přemysl Zíka
Nastudování: Květa Ciznerová
Na programu:
G. Fr. Händel, G. Rossini, W. A. Mozart,
J. Offenbach, A. Dvořák a další

Sobota 13. 5. 2017 - začátek v 17.00 hodin
Březnice, Židovská synagoga

5/2017

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

21

Spolek Kulturní Gang Březnice zve všechny malé i velké
příznivce jízdy na bicyklech na akci KOLA-KOLEČKA.

Kromě oblíbených závodů na kolech a odstrkovadlech
v prostoru starého kluziště můžete v rámci akce pomoci
darováním již nepotřebného kola do sbírky "Kola pro
Afriku".
Pravidelně se v rámci tohoto odpoledne představují
na skateparku místní bikeři. Z důvodu rekonstrukce skateparku se tato exhibice uskuteční pouze v případě,
že již budou všechny práce v areálu ukončeny. Věříme,
že se vše podaří a místní bikery v tomto termínu uvidíte.

N o v i n k o u letošního ročníku je

SPOLEČNÁ KVĚT(I)NOVÁ
CYKLOJÍZDA ,
kterou symbolicky zahájíme nejen akci samotnou,
ale i novou cyklistickou sezónu.
Vyzdobte své kolo či odstrkovadlo květinou nebo barevnými
fáborky a společně se vydáme na krátkou cyklojízdu z Náměstí přes ulici V koleji a následně Sadovou až na místo akce
(na staré kluziště). Jet mohou rodiny s dětmi i jednotlivci,
na věku a sportovní kondici nezáleží. V naší cyklojízdě nejde
o výkony, ale o radost ze svobodného pohybu. Cyklojízdou
chceme také připomenout, že jízda na kole je jedním z efektivních a ohleduplných způsobů dopravy.

Sraz 27. 5. 2017 ve 14.30 hod.
u kašny na Náměstí.
Naleštěte kola, oprašte sedla, seřite brzdy a vyražte do ulic.
Těšíme se na vás...

LETNÍ ANIMÁK
NA STARÉM KLUZIŠTI
14. 8. – 18. 8. 2017
Vymýšlíte pro děti program na prázdniny?
Zkuste letos náš ANIMÁK …
- tvůrčí workshopy animované tvorby
- pro děti od 7 do 13 let (mladší i starší dle zájmu
a individuální dohody)
- program na každý den od 9.00 do 15.30 hod.
- účastnický poplatek 1.300 Kč zahrnuje stravu,
pitný režim, úhradu výtvarného materiálu a dalších
potřeb
Děti si vymyslí a vyrobí vlastní krátký animovaný
film, který v závěru týdne představí veřejnosti
v rámci letního filmového festivalu FILMOVAR
konaného na starém kluzišti.
Zábavnou formou se seznámí se základy animované tvorby,
ale vyzkouší si i jiné výtvarné techniky.
Většinu času budou trávit venku (v areálu starého kluziště
a okolí), takže se budeme společně věnovat také pohybovým hrám a dalším venkovním aktivitám.
Lektor plenéru: Michaela Černá
absolventka studia animované tvorby
Projekt organizuje spolek Kulturní Gang Březnice
– více info: Dáša Nesvedová
rockfestbreznice@seznam.cz,
tel. 606 115 251
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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
PANNA MARIA FATIMSKÁ
Moji milí. Je 13. květen léta Páně 1917.
V jednom zapadlém a neznámém koutě
Evropy, v Údolí míru - Cova da Iria v blízkosti portugalské vesnice Fatimy, se třem prostým pasáčkům, Lucii,
Hyacintě a Františkovi, poprvé zjevuje Panna Maria.
V tomto roce vzpomínáme 100. výročí, kdy se Panna Maria poprvé začala zjevovat těmto skromným pasáčkům.
Proto moje úvaha na měsíc květen, o kterém se říká,
že „je to měsíc máj – lásky čas“, ale který je také zasvěcený Panně Marii, bude věnována právě Fatimě. Vrame
se v tento den na malou chvíli do Fatimy v roce 1917
a k tomu, co se tam stalo. Sestra Lucie hovoří: „Hráli
jsme si s Františkem a Hyacintou na hoře Covada Iria.
Postavili jsme zídku kolem křoví, když jsme pojednou
uviděli něco jako blesk. „Pojme raději domů,“ řekla
jsem bratranci a sestřenici. „Blýská se, přijde asi bouřka.“ „Dobře.“ Začali jsme sestupovat po svahu a vést
ovce k silnici. Když jsme byli přibližně v půli svahu,
uviděli jsme nový blesk. Po několika krocích jsme spatřili nad dubem paní oděnou v bílém šatu, zářící více než
slunce. Vycházelo z ní jasnější světlo, než jaké rozlévá
křišálový pohár čisté vody. Zastavili jsme se překvapeni
tímto zjevem. Byli jsme tak blízko, že jsme stáli uvnitř
světla, které tu paní obklopovalo, či, které se z ní rozlévalo. Byli jsme vzdáleni asi metr a půl a ona k nám promluvila. „Nebojte se, neublížím vám.“ „Odkud přicházíte?“, zeptala jsem se jí. „Přicházím z nebe.“ „A co si ode
mne přejete?“ „Přišla jsem vás požádat, abyste na toto
místo přicházeli po příštích šest měsíců, vždy třináctého
dne ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem a co
chci. Pak se sem vrátím ještě po sedmé.“ „Přijdu i já
do nebe?“ „Ano.“ „I Hyacinta?“ „Ano.“ „A František?“
„I on, ale bude se muset pomodlit ještě mnoho růženců.“
Tu jsem si vzpomněla na dvě děvčata, která před nedávnem zemřela. Byly to mé přítelkyně a chodily se učit
tkát k mé nejstarší sestře. „Je sestra Marie už v nebi?“
„Ano.“ „A druhá Marie?“ „Ta zůstane až do konce světa
v očistci“.
13. květen je historický den. Panna Maria se poprvé
zjevila ve Fatimě. Zjevuje se a svěřuje své poselství, které
se dotýká tak vážných záležitostí Církve i světa, malým
dětem, Františkovi, Lucii a Hyacintě. Nejsou to biskupové, profesoři teologie, ani politici. Lidé, kteří rozumí
těmto problémům, mají moc i zkušenosti a rozhodují.
Ale Panna Maria sděluje svou prosbu malým, nezkušeným a bezbranným dětem. Má se konat pokání za všech-

ny hříchy, jimiž je Bůh urážen, a lidé mají prosit za obrácení hříšníků. Vybízí také k denní modlitbě svatého
růžence. Je to hlas milující Matky, která varuje své děti,
když vidí, že jdou k záhubě. Byly předpovězeny události,
které se měly stát, ale vždy s připojenou podmínkou:
„Nebudete-li činit pokání, neobrátíte-li se…“ Cestou
k pokání má být úcta k Neposkvrněnému srdci Panny
Marie. „Na konec mé Neposkvrněné srdce zvítězí“, říká
Panna Maria závěrem svého zjevení 13. července. Ve zjevení Maria rovněž hovoří o potřebě zasvěcení Ruska
Jejímu Neposkvrněnému Srdci a obětování smírného
svatého přijímání o prvních sobotách, protože na tom
závisí mír pro svět i pro Církev. Toto zasvěcení obnovil
Svatý Otec Jan Pavel II. 25. března 1984 na svatopetrském náměstí v Římě před sochou Panny Marie Fatimské. Předtím vyzval Svatý Otec jednotlivě každého biskupa, aby provedl rovněž zasvěcení téhož dne. Poselství
Fatimy k pokání platí stále. Poselství modlitby svatého
růžence platí stále. Dnes i pro budoucnost až do konce
času světa. Nebo pokání je stále nutností, pokud budou
lidé proti Bohu hřešit. A opravdu nemůžeme očekávat,
že lidstvo upustí od hříchu.
Podívejme se na dnešní svět, na Evropu, na náš národ
a na naše rodiny. Podívejme se, co se děje. Jak člověk
žije bez Boha, bez víry a v hříchu. Ani se nebojí vztáhnout ruku na posvátnou věc, jako byla socha Panny
Marie. Ani nemají v úctě posvátné věci, hřbitovy, kostely, obrazy, kříže, sochy. Milosrdná nabídka Ježíše a Marie, že se úctou k Mariinu Neposkvrněnému Srdci mohou zachránit duše, nemá časové omezení. Byla darována pro všechny časy, pro dnešek a natrvalo platí i do
budoucnosti. Také závažný požadavek, a už nikdo Boha
více neuráží.
Fatima nám na jedné straně ukazuje hříšnost a vinu
lidí vůči Bohu a na druhé straně Milosrdenství a dobrotu Boží skrze vykoupení, odpuštění a milost. Cestou
k Bohu je víra, obrácení, modlitba a pokání.
Jeden ze zakladatelů evropské unie Konrád Adenauer
nazval poutní místa hlavními městy světa, kde se rozhoduje o osudu lidí národů i světa. Jednou z těchto hlavních měst světa se stala Fatima. Svatý Otec, svatý Jan
Pavel II., při návštěvě Fatimy prosil Matku Krista v kleče před Její sochou o přímluvu u Boha: „Tobě, jitřenko
spásy, svěřujeme svou cestu, aby pod Tvým vedením
všichni lidé nalezli Krista, světlo světa a jediného Spasitele.“ Amen. Aleluja!
P. Mariusz Klimczuk

Pietní akt k uctění padlých ve 2. světové válce
březnický hřbitov

5. května 2017 v 17 hodin
slavnostní slovo – PhDr. Jaroslav Kozlík
Položením věnců a květin si připomeneme památku všech, kteří za mír a svobodu
položili své životy.
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PhDr. Jaroslav Kozlík oslaví
v květnu významné životní jubileum
2. května 2017 oslaví 80. narozeniny! A jak sám přiznává – necítí se na ně.
„Je to jenom číslo. Cítím se dobře, jsem relativně zdráv, denně se snažím udělat
si radost a těšit se z maličkostí,“ usmívá se oslavenec.
Svůj profesní i soukromý život s Březnicí natrvalo spojil v roce 1960. To, že není březnickým rodákem, se nám
ani nechce věřit.
PhDr. Jaroslav Kozlík vyrůstal v rodině, která soukromě hospodařila. Od dětství byly jeho zájmy spíše
humanitní. Zajímal se o historii, literaturu, byl a stále
je náruživým čtenářem. Po ukončení povinné školní
docházky v Mirošově se chystal na gymnázium. Politické poměry v 50. létech ovlivnily také rodinu Kozlíkovu.
Otec byl neprávem odsouzen a uvězněn. Studium
na gymnáziu nepřicházelo v úvahu. Přesto se podařilo
mladému a nadanému Jaroslavu Kozlíkovi nastoupit
v roce 1952 na březnickou ZTŠ a v roce 1956 ji ukončit
maturitou. Svůj profesní život zahájil jako zootechnik
v okrese Podbořany, kam se po skončení vojenské
základní služby také vrátil. V roce 1960 nastoupil
v Březnici jako vychovatel v Odborném učilišti Středočeských dřevařských závodů při Sublimě. V témže roce
se také oženil a začal studovat na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. V roce 1976 nastoupil jako středoškolský profesor na Střední zemědělskou školu v Březnici, jeho oborem byl dějepis a český jazyk. Vychoval
celou řadu studentů, s nimiž se podělil o své znalosti
a zkušenosti.
PhDr. Jaroslav Kozlík byl a stále je veřejně činný.
Dlouhá léta byl členem zastupitelstva, v letech 1993–97
byl zároveň i členem rady a místostarostou. V roce 1997
byl zvolen starostou a v této funkci setrval do roku
2002.

Jeho velkým koníčkem, a dá se říci i láskou na celý život, je literatura. Pravidelně
přispívá do sborníku
Podbrdsko, kde je také
členem redakční rady.
Je autorem textu výpravné publikace o Březnici.
Ve svých textech se také věnuje významným březnickým
osobnostem, např. zapomenutému kantorovi Janu Koutovi, Ludvíku Kubovi...
Vřelý vztah má PhDr. Jaroslav Kozlík také k přírodě.
Doslova mu učarovalo rodiště jeho manželky, nedaleké
Stražiště. S ním souvisí i další jeho koníček – včelaření.
Celou řadu let je pan Jaroslav Kozlík také březnickým
kronikářem. Pro další generace zachycuje historické
události a pořizuje k nim bohatou fotografickou dokumentaci. Jeho poslední vydanou publikací je kniha
Počaply a Stražiště v historickém vývoji. Na 175 stránkách je vylíčena minulost obce, jejíž součástí je i Stražiště.
„Nemám rád negativní věci. Nepřipouštím si, nebo
snažím se nepřipouštět si, nějaké černé myšlenky a nezabývám se věcmi, které nemohu ovlivnit,“ říká PhDr. Jaroslav Kozlík.
Popřejme mu hlavně pevné zdraví, hodně životního optimismu a duševní svěžesti do dalších let.
Tak všechno nejlepší!
Připravila Petra Bartoníčková

Výlet OB Bozeň - Březnice vlakem do Rožmitálu pod Třemšínem
se vydařil - 1. 4. 2017
Navštívili jsme nové Podbrdské muzeum, které se nachází v historickém jádru města ve zrekonstruovaném
areálu továrenského komplexu AGROSTROJ. Hlavní
expozice je umístěna ve dvoupatrové budově, navazující
na továrenskou halu, ve které se nachází galerie. Součástí muzea je expozice historických automobilů
(32 vozů AERO).
V muzeu jsme viděli dřívější život na PODBRDSKU,
muzeum hasičstva, expozici Jana Jakuba Ryby - byl to
kantor a skladatel, pěknou výstavu erbů, model chrámu
Sv. Víta 1:60 z žitné slámy (výroba trvala autorovi
8 let). Zaujala také výstava osobností z ROŽMITÁLU houslista VÁCLAV HUDEČEK, hudební skladatel Miloš
Nedbal a lékař, profesor EMANUEL VLČEK.
Mě nejvíce zaujalo vyprávění o poselstvu do západní
Evropy. Dne 26. 11. 1465 opouštělo PRAHU poselstvo
pana Lva z Rožmitálu významného českého šlechtice,
tvůrce zahraniční politiky krále JIŘÍHO z PODĚBRAD.
Navštíví dvory německých knížat, putují BELGIÍ, přepraví se do ANGLIE, při zpáteční cestě je přijme král

FRANCOUZŮ, pak je cesta povede do ŠPANĚLSKA
a PORTUGALSKA. Odtud přes BENÁTKY a ŠTÝRSKO
návrat do PRAHY. Záměrem byl plán společné obrany
proti Turkům.
Těšíme se na další výlet za naší historií a památkami.
Tetička Kocourková
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Místní akční skupina Podbrdsko v y h l á s i l a

1. Výzvu MAS na finanční podporu z Operačních programů
dne 13. 4. 2017.
Výzva MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření I.
č. výzvy 081/03_16_047/CLLD_16_01_036
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 15. 4. 2017 od 8.00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 5. 2017 ve 12.00 hodin
Výzva na Prorodinná opatření I. je pro zájemce, kteří by rádi zrealizovali příměstské tábory
nebo dětskou skupinu. Jedná se o podporu z Operačního programu zaměstnanost pro subjekty působící
na území MAS Podbrdsko.

Více informací na www.maspodbrdsko.cz – sekce DOTACE A VÝZVY.

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH
V měsíci březnu, o víkendu, proběhlo v Praze na Zbraslavi školení-kurz hlavních vedoucích letních táborů.
Akci pořádal odbor mládeže Středočeského územního
svazu. Sjeli se zde vedoucí rybářských kroužků a jejich
asistenti pracující s naší rybářskou mládeží z celého
Středočeského územního svazu. Nechybělo ani naše zastoupení okresu Příbram. Vedoucím rybářského kroužku ČRS MO Příbram Petrem Poláčkem s kolegy, Juliusem Nassem za ČRS MO Březnice a vedoucím rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem Alešem
Haluskou s jeho asistentkami Veronikou Kapounovou
a Jaroslavou Nassovou. V celkovém počtu 32 účastníků
a 9 účastníků z jiných územních svazů. Přítomné za
Středočeský územní svaz přivítal a kurz zahájil předseda odboru mládeže pan Jiří Eichler, který byl přítomen
po celou dobu školení. Kurzu se účastnil i sám předseda
Středočeského územního svazu pan Dušan Hýbner. Pod
jeho vedením SÚS silně podporuje činnost s mládeží.
Odbor mládeže si je vědom důležitosti takovýchto kurzů
a seminářů, pro doplňování vzdělání vedoucích v práci
s mládeží a bude do budoucnosti taková školení pořádat
pravidelně, tak abychom pomohli vedoucím k dosažení
kvalifikovaného vzdělání, a tím i snadnější práci s mládeží. Nyní již k samotnému kurzu. Od složitých paragrafů zákona, přes pedagogiku, až po různé praktické hry,

zaměřené na pedagogiku s dětmi. Bylo řečeno opravdu
mnoho. O táborech, bezpečnosti, hygieně, různých zákonných normách atd. Bylo to velmi zajímavé
a poučné. Celým kurzem nás provedli lektoři Jiří Veverka a Vlaka Lukešová z RC Radovánek z Plzně. Během
kurzu představili i zajímavou literaturu v pedagogické
činnosti s dětmi. Závěrem všichni účastníci složili
písemnou zkoušku. Všichni absolventi tohoto školení
tak obdrží akreditovaný certifikát Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy, jako hlavní vedoucí letních táborů. Účastníkům kurzu popřejeme do další práce se Středočeskou mládeží hodně zdaru. Petrův zdar.
Za odbor mládeže SÚS vedoucí rybářského kroužku
ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem
Aleš Haluska
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
III. část hry Plamen
V sobotu 25. března proběhlo v obci Občov třetí kolo
hry Plamen, kde se plnily disciplíny štafeta dvojic a závod požární všestrannosti. Na soutěž jsme museli vzít
dva nováčky a ještě ráno před startem je doučit potřebné věci, aby soutěž zvládli. Přes narychlo složené družstvo jsme si dokázali v okresní tabulce udržet krásné
deváté místo a nezbývá nám než pilně cvičit a zkusit
v závěru plamene atakovat sedmou příčku okresní tabulky na kterou nám schází uhájit 4 body.
SDH

Trestné
body
I. část

Pořadí
I.část

Trestné Pořadí Trestné Pořadí
body II. část body III. část
II. část
III. část

Petrovice
3
1
4
1
7
1
Počepice
3
1
7
2
11
2
Kojetín
13
6
16
5
24
3
Sestrouň
8
3
13
4
27
4
Zalužany
11
5
17
6
31
5
Skalice
8
3
10
3
31
5
Bohostice
21
10
30
9
42
6
Rovina
19
9
30
9
48
7
Kosova Hora
15
7
25
7
51
8
Březnice
16
8
30
9
52
9
10. Vysoký Chlumec, 11. Nečín „A“, 12. Březové Hory,
13. Nechvalice, 14. Rožmitál p. Tř., 15. Starý Rožmitál,
16. Podlesí, 17. Malá Hraštice, 18. Občov, 19. Nečín „B“,
20. Pňovice, 21. Březnice „B“, 21. Orlov, 22. Suchodol.

Mrázek Antonín Březnice
Marcín Michal
Kos. Hora
Nádvorník Lukáš Bohutín

6
5
7

6
5
7

10
12
13

5
6
7

Turek Tadeáš

8

8

X

8

Kos. Hora

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Začátkem měsíce dubna proběhlo
základní kolo literární a výtvarné
soutěže SH ČMS. V místním kole
byla vystavena necelá stovka prací
ve čtyřech kategoriích. V kategorii
M2 (mateřské školky) se na prvním
místě umístil Hynek Mareček, na
druhém Klára Štěrbová a na třetím
Bibiana Kocíková. V kategorii ZŠ 1. se na prvním místě
umístila Julie Kocíková, na druhém Karolína Zobalová
a na třetím Václav Šejna a Petr Fencl. V kategorii ZUŠ
1. se na prvním místě umístil Pavel Pavlík, na druhém
Bára Poslušná a na třetím Jakub Štěpánek. A v poslední
kategorii ZUŠ 2. vyhrála první místo Martina Sýkorová, druhé místo Antonie Pešková a třetí místo Kristýna
Kurfiřtová.
Všem výhercům gratulujeme a ocenění proběhne
po skončení krajského kola začátkem měsíce června.

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM
Na Velikonoční
pondělí proběhlo po několika
letech putování
za velikonočním
zajíčkem. Znovuoživení tohoto
putování bohužel nepřálo počasí, a proto jsme
museli spustit mokrý program, který se odehrával v sále
hasičského domu. I přes tuto nepřízeň se dostavilo devět
dětí, které zápolily v několika disciplínách, a nakonec si
i ty vytoužené buřty opekly, tedy ugrilovaly na elektrickém grilu.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni

II. část celoroční činnosti dorostu

Vás srdečně zve na

V sobotu 25. 3. proběhla v Občově i druhá část celoroční činnosti dorostu, ve které startují i tři naši jednotlivci. V závodě požární všestrannosti, který je oproti
Plamenu obohacen o azimutový úsek, skončili naši závodníci na třetím, čtvrtém a pátém místě.

8. ročník požární soutěže
O pohár starosty
obce Hlubyně,
která se koná v sobotu 3. června 2017

Jméno

SDH

Hrabák Adam
Lesák Aleš
Novák Tadeáš
Koňas Matěj

Skalice
Petrovice
Březnice
Březnice

Trestné Pořadí
body
I. část
I. část

1
2
4
3

1
2
4
3

Trestné Pořadí
body II. část
II. část

2
4
7
8

1
2
3
4

od 13.00 hodin v Hlubyni na louce
pod bývalým obchodem.
Pití a bohaté občerstvení zajištěno.
Večer od 20.00 hod. zábava v KD Hlubyně,
hraje kapela PATEX.
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REVITALIZACE
SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ

SPORTOVNÍ KLUB ČÁPATA
BŘEZNICE

Dne 10. 4. 2017 byla zahájena revitalizace skateparkového hřiště v lokalitě ul. Sadová mezi bazénem a městským stadionem.
Hřiště bude rozšířené o in-line dráhu v délce 200 m
a šíři 3 m s asfaltobetonovým povrchem. Dále bude
vytvořena nová zpevněná plocha s asfaltobetonovým
povrchem o rozměrech 14x15 m s košem pro basketbal.
Stávající kovové prvky pro skateboard budou opraveny, nově natřeny a doplněny o jednu street-bednu s pyramidovým rohem. Předpokládaná doba realizace duben
až červen 2017. Revitalizace je spolufinancována z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst
a z rozpočtu města Březnice.

Je tomu téměř rok, kdy parta rodičů několika březnických dětí předškolního věku založila sportovní klub.
Samy děti si vybraly název Čápata. Tento sportovní
klub nemá jinou ambici než vést děti k všeobecnému
pohybovému rozvoji zábavnou formou, k respektu
k druhým a ctění zásad fair play. Trenéři chtějí děti seznámit s co nejvíce sporty a třeba je i připravit na jejich
další působení v některém z březnických klubů s konkrétním zaměřením. To je ale věc až druhá, tou hlavní
je sportovat, hýbat se, hrát si. Tátové se snaží na každou hodinu připravit dětem program, který si ale Čápata mohou často upravovat podle toho, co je zrovna baví.
Nikdy se nezapisují výsledky soutěží, nerozdávají se
medaile za první místa. Rodiče, kteří se chtějí hodiny
účastnit, musí sportovat společně s dětmi, stejně jako
trenéři. To jsou jednoduchá pravidla našeho klubu.
V létě sportujeme na přírodním plácku u zámeckého
parku nad Lihovarem a případně na jiných sportovištích
v Březnici. V zimě využíváme tělocvičnu Základní školy,
nebo se učíme bruslit. Za možnost využívat tělocvičnu
mnohokrát děkujeme vedení zdejší ZŠ. Hlavním hodnotícím kritériem naší práce mělo být po čase to, zda bude
sportování s námi naše Čápata bavit, a to se, zdá se,
podařilo.
Jan Liebner

61. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU ROŽMITÁL – BŘEZNICE
Na start 61. ročníku silničního běhu na 10 km Rožmitál – Březnice se na Velikonoční neděli 16. dubna 2017
sjelo do Rožmitálu pod Třemšínem rekordních 358 běžců
a běžkyň. 273 mužů a 85 žen závodilo v sedmi věkových

Vítěz závodu právě probíhá cílem

kategoriích. Závod byl odstartován za chladného a větrného počasí v 10.30 hodin před stadionem TJ Spartak
Rožmitál pod Třemšínem a cíl běhu byl na městském
stadionu v Březnici. Pořadatelé opět zvolili možnost přihlašování závodníků on-line a měření času čipovou technikou. Velmi ceněnou novinkou bylo loňské uzavření
dopravy po trase závodu, a tak i letos byla doprava
odkloněna.
Vítězem závodu se stal závodník Jan Kreisinger (SK
Studenec Adidas Boost Team), který časem 31,00 minut
obhájil své loňské prvenství a v ženách Ivona Rejsková
(Dobříš) časem 37,17 minut. Nejrychlejším běžcem
z Březnice byl Michal Burian časem 34,19 minut.
Kompletní výsledy je možné najít na www.sportt.cz
Absolutní pořadí závodu:
1. Jan Kreisinger - SK Studenec Adidas Boost Team
2. Milan Hochmut - Spartak Rožmitál
3. Petr Minařík - Bennon Zlín
Za pořadatele závodu
Ing. Jiří Nepivoda
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 21. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
TJ Sokol
Daleké Dušniky
Sobota 13. 5. 2017 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP mladší přípravka
čtvrtek 11. 5. 17.00 1.FK Příbram – SK Březnice 1918
OP dorost
neděle 14. 5. 10.15 Rožmitál – SK Březnice 1918
III. třída st. žáci
neděle 14. 5. 13.45
III. třída st. přípravka
neděle 14. 5. 14.00
Následující týden:
III. třída st. žáci
sobota 20. 5. 14.45
III. třída st. přípravka
neděle 21. 5. 10.00
OP dorost
neděle 21. 5. 10.15
I.B třída dospělí
neděle 21. 5. 16.00
OP mladší přípravka

Pičín – SK Březnice 1918
Spartak Příbram – SK Březnice 1918

Kamýk – SK Březnice 1918
Jesenice – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Dolní Hbity
Rožmitál – SK Březnice 1918
o víkendu 20. - 21. 5. volný los

Přijte povzbudit naše fotbalisty
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 23. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
AFK Loděnice
Sobota 27. 5. 2017 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
III. třída st. přípravka
středa 24. 5. 17.00
OP mladší přípravka
středa 24. 5. 17.00
OP mladší přípravka
sobota 27. 5. 10.30
III. třída st. žáci
sobota 27. 5. 14.45
III. třída st. přípravka
neděle 28. 5. 10.00
OP dorost
neděle 28. 5. 10.15
Následující týden:
III. třída st. přípravka
sobota 3. 6. 10.30
OP mladší přípravka
sobota 3. 6. 13.00
I.B třída dospělí
sobota 3. 6. 17.00
OP dorost
neděle 4. 6. 10.15
III. třída st. žáci
úterý
6. 6. 17.30

SK Březnice 1918 – Kosova Hora
1.FK Příbram – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Spartak Příbram
Klučenice – SK Březnice 1918
1.FK Příbram – SK Březnice 1918
Malá Hraštice – SK Březnice 1918

SK Březnice 1918 – Rožmitál
Milín – SK Březnice 1918
Kosoř – SK Březnice 1918
Milín – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Podlesí

Přijte povzbudit naše fotbalisty

SPORTOVNÍ KLUB
na stadionu
stále v provozu
adresa: Sadová 513, 262 72 Březnice

SK Březnice 1918, z.s. Vás zve
na příjemné posezení v areálu městského stadionu
Na čepu pivo HEROLD, drobné občerstvení pro děti
i dospělé zajištěno

otevírací doba květen – červen 2017:
PO zavřeno
ÚT 17.00 - 20.00 hod.
PÁ
ST 17.00 - 22.00 hod.
SO
ČT 17.00 - 20.00 hod.
NE

17.00 - 24.00 hod.
17.00 - 24.00 hod.
17.00 - 20.00 hod.

- rezervaci akcí (drobné srazy atd.), cca 40 míst,
lze domluvit na tel. 737 953 040
- rezervaci lze dopředu dohodnout i mimo otevírací dny
- je možné sledovat fotbalové přenosy anglické Premier
League a španělské La Ligy
- sportovní klub bude otevřen i v případě zajímavých
sportovních přenosů zejména fotbalu, hokeje i v zavírací
dny (zda je sportovní klub otevřen lze ověřit
na tel. 723 474 659)

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!

Drobná řádková inzerce pro občany
– první řádek 40 Kč
a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč
(jeden řádek cca 50 znaků).

P Ř Í J E M IN Z E R C E :
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz
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Čas plyne jak řeky proud,
jen bolest nad Tvou ztrátou nedá zapomenout.

Životní výročí oslavili:
89 let – Anastazie Novotná
Březnice 457
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 26. května 2017 uplyne již 10 dlouhých let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Vlas z Bubovic.
Stále vzpomínají manželka Marie,
dcery Jana a Lenka s rodinami.

Dne 22. dubna 2017

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

oslavili své 50. výročí svatby
manželé Antonín a Marie Tuháčkovi
z Březnice.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to,
co jste společně dokázali.
Přejeme vám, nech vám život stále přináší jen to krásné.
Zdraví a lásku do dalších společných let

Dne 18. 5. 2017 uplyne 10 let
od úmrtí pana Jana Kristka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Pavlína
a syn Tomáš s rodinou

přeje dcera Jitka s dětmi a syn Petr s rodinou.
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2017 ve 12 hodin
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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budou zveřejněny v následujícím čísle.
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Děkujeme. Redakce BN
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BŘEZNICKÉ NOVINY také na www.breznice.cz
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UZÁVĚRKA červnového čísla BN
19. 5.

KAVÁRN
A U Bylinkové zahrádky
KAVÁRNA
na zámku Březnice
www
.kavarnazamekbr
eznice.cz
www.kavarnazamekbr
.kavarnazamekbreznice.cz
info@kavarnazamekbreznice.cz

otevřeno:
do 15. května
16. květen – červen
červenec – srpen
září – říjen

sobota - neděle
úterý - neděle
úterý - neděle
sobota - neděle
pondělí

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
10.00 - 18.00
11.00 - 17.00
zavřeno

h.
h.
h.
h.

Dne 3. 5. 2017 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Karel Tetaur.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
vakcinace proti vzteklině
proběhne

ve čtvrtek 18. května 2017
od 16.15 do 17 hodin
Březnice – Lokšany

V době státních svátků je otevřeno.
Otevírací dobu lze přizpůsobit požadavkům
a potřebám zákazníka.

Nezapomeňte očkovací průkazy!

Zabouchli jste si dveře od bytu,
nebo si zlomili klíč v zámku?

Potřebujete opravit jízdní kolo?
Vyměnit pláště nebo duše?

Otevírání zámků provádíme
bez poškození vlastního
zámku nebo dveří.

Prodej součástek na jízdní kola pláště,
duše, lepení, světla, odrazky, ventilky,
zvonky,...

S výběrem zámku, štítku a bezpečnostní vložky
Vám rádi poradíme a následně i namontujeme.
Služba NON STOP

Tel. 732 217 023

Cena vakcinace je 100 Kč.

ŽELEZÁŘSTVÍ
Náměstí 10
Březnice
tel. 734 103 055

5/2017
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PRODEJ SLEPIČEK

Cukrárna Kavárna Segafredo

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.

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

Prodej:

16. května

a

16. června

2017

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

Traktorista
Ošetřovatel masného skotu
Požadujeme pracovitost, spolehlivost, flexibilitu,
řidičský průkaz sk. T
Kladný vztah ke zvířatům a základní znalost
ošetřování zvířat – skotu
Místo výkonu práce: Rožmitál pod Třemšínem.
K o n t a k t : Jana Krejčíková, tel. č. 724 323 900
jana.krejcikova@mvagro.cz

PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč
• Nevyučené v oboru zaučíme.
• Mezi směnami možnost ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji. Po zapracování
možnost užívání zařízeného služebního
bytu 1+0, zdarma.
• Při špatné dostupnosti do zaměstnání,
možnost svozu.
• Po delší spolupráci možnost užívání
služebního auta.
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj.
SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech
i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní
poměr.
KONTAKT:
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

5/2017
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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“

KOUPÍM GARÁŽ
v Březnici
u autobusového
nádraží.
Tel. 602 124 563

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

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

INSTALATÉR
Z TUCHLOVIC

Vstupné 50 Kč



85 minut



Přístupno od 12 let

7. 5. neděle v 18.00 hodin

JACKIE
Životopisné drama, USA, 2016, české titulky
Drama Jackie je intimním portrétem jednoho z nejdůležitějších a nejtragičtějších okamžiků v amerických dějinách, viděného očima ikonické "první dámy" Jacqueline Bouvier Kennedyové.
Režie: Pablo Larraín
Hrají: Natalie Portman, Peter Sarsgaard,
Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, Caspar Phillipson a další
Vstupné 50 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let

10. 5. Klubová středa v 18.00 hod.

ZROZENÍ HRDINY
Životopisné válečné drama, USA, Austrálie, 2016, české titulky
Neobyčejný příběh Desmonda Dosse, který
během krvavé bitvy o Okinawu zachránil
75 mužů, aniž by jedinkrát vystřelil. Byl
jediným americkým vojákem bojujícím
ve druhé světové válce zcela beze zbraně.
Režie: Mel Gibson
Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer
a další
Vstupné 40 Kč



139 minut



Přístupno od 12 let

14. 5. neděle v 18.00 hodin

VIVA
Drama, Irsko, Kuba, 2015, české titulky
Mladý Jesus pracuje jako kadeřník v nočním
travesty klubu v Havaně a sní o tom, že se
jednou stane hvězdou. Pak se ale zjeví jeho
léta nepřítomný otec - bývalý boxer, dnes
agresivní alkoholik - a všechny Jesusovy
naděje zmaří.
Režie: Paddy Breathnach
Hrají: Héctor Medina, Jorge Perugorría,
Luis Alberto Garcia, Mark O'Halloran, Tomás Cao a další
Vstupné 55 Kč



100 minut

KVĚTEN 2017
šastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla
v žaludku.
Režie: Mike Mitchell
Vstupné 36 Kč

Komedie, ČR, 2016, české znění
Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér.
Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné
práce se nikdy nezalekne. Mobil nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která
mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví
a řídí chod celé domácnosti.
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra
Špalková, Filip Blažek, Jan Budař, Maruška
Page, Petr Čtvrtníček, Tomáš Matonoha
a další



Přístupno od 15 let

17. 5. středa v 18.00 hodin

TROLLOVÉ
Animovaná rodinná komedie, USA, 2016,
české znění
Trollové jsou vždy veselí a šastní skřítkové,
kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec
a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim
dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být

KULTURA



92 minut

Přístupno



21. 5. neděle v 18.00 hodin

TANEČNICE
Drama, Francie, Belgie, 2015, české titulky
Romantické drama se vrací do Paříže na
přelomu 19. a 20. století. L. Fullerová se
narodila na americkém Středozápadě a nic
z jejího původu nepředurčovalo tuto farmářskou dcerku k tomu, že jednou bude
tančit v pařížské Opeře.
Režie: Stéphanie Di Giusto
Hrají: Soko, Lily-Rose Melody Depp,
Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Louis Garrel a další
Vstupné 50 Kč



108 minut

Přístupno od 12 let



24. 5. středa v 18.00 hodin

MRTVÝ MUŽ
– Pět filmů Jima Jarmusche

5/2017

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Kavárna U Bylinkové zahrádky bude v měsíci
květnu otevřena do 14. 5. o víkendech od 11.00
do 17.00 hod. a od 16. 5. otevřena denně,
mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hod.

KONCERTY:
sobota 6. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert v rámci Hudebního festivalu
A. Dvořáka

Jose Mario Obeso – kytara
Patrycia de la Fuente Lorenzo
– violoncello
středa 10. 5., hudební sál od 18 hod.
koncert ZUŠ Březnice

Capella Flauta – flétnový soubor
um. vedoucí T. Bláha
sólisté K. Polívková, J. Zíková – klavír
vstup zdarma
sobota 13. 5., synagoga v Březnici od 17 hod.

koncert nejen židovské hudby
Na vlnách klasiky

Western, drama, USA, Německo, 1995,
české titulky
Bill Blake přijíždí na Divoký západ, aby nastoupil na místo účetního, a proti své vůli se
stává legendárním zabijákem. V příběhu
mísí nejasné události s podivnými figurami
westmanů, černobílou kamerou a jímavou
hudbou známého rockového muzikanta,
skladatele a kytaristy Neila Younga.
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Johnny Depp, Gary Farmer, Lance
Henriksen, Michael Wincott, Mili Avital, Crispin Glover a další

koncert sólistů a pěvecké třídy ZUŠ Březnice
účinkují: P. Prýmková, L. Fořtová st.,
D. Cizner a hosté, klavírní doprovod – P. Zíka,
um. vedoucí – K. Ciznerová
úterý 16. 5., hudební sál od 18 hod.
koncert ZUŠ Dobříš

Vstupné 55 Kč

P. Kšica – varhany, J. Sibera – sopran
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



121 minut

Přístupno od 12 let



28. 5. neděle v 18.00 hodin

MILUJI TĚ MODŘE
Romantická komedie, ČR, 2017, české znění
Život sympatického malíře a kunsthistorika
Davida by měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je však pravdou. A najednou je tu zlom! Ve výloze pražského klenotnictví objeví Terezu, krásnou aranžérku.
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová,
Tajana Medvecká, Vladimír Kratina, Marek
Vašut, Hana Vagnerová a další
Vstupné 55 Kč



90 minut

Přístupno



31. 5. středa v 18.00 hodin

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný dobrodružný film pro děti,
USA, 2016, české znění
Kubo žije poklidný život v malé vesničce, ale
jen do doby, než se vydá na odvážnou výpravu za nalezením magického brnění svého
otce, bájného samuraje. Jedině to může zachránit svět před invazí zlých duchů a sil.
Režie: Travis Knight
Vstupné 36 Kč



101 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:

3. 5. 2017 středa v 9.00 hodin –

Kytice pohádek IV.
P ř i p r a v u j e m e : Moonlight, Všechno
nebo nic, Strnadovi a další

Pěvecký sbor Krobáci
pod vedením S. Krobové a L. Totha
vstup zdarma
sobota 20. 5., zámecká kaple P. Marie od 19 hod.
varhanní koncert v rámci Hudebního festivalu
A. Dvořáka

AVE MARIA

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 5. Pietní akt
Hřbitov  17.00 hod.
10. 5. Noc literatury
Kolej, Špejchar  začátek 17.00 hod.
12. 5. Večer pro ženy
KD  18.00 hod.
13. 5. Férová snídaně
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
 10.00 hod.
13. 5. Pohádka pro děti –
Jak šlo vejce na vandr
Nádvoří bývalé jezuitské koleje
 16.00 hod.
16. 5. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici –
 16.30 hod.
18. 5. Literární kavárna
Kolej  17.00 hod.
19. 5. Taneční zábava – skupina
KEKS
KD  21.00 hod.

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 6/2017 vyjde 31. 5. 2017 –
uzávěrka čísla je 19. 5. 2017 (ve 12 hod.)  ročník XV.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
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

