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Město Březnice - odbor kultury,
Pivovar Herold
a Baráčnická obec „Bozeň“
Vás srdečně zvou na tradiční

MÁJOVÝ
KONCERT
1. května 2014 ve 14 hodin
Náměstí
Březnice - Náměstí

Tradiční krojovaný průvod
Hraje Žákovský orchestr ZUŠ Březnice
Foto F. Slaník

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

Usnesení ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 11. 3. 2014
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 11. 2.
2014 a zprávu o plnění usnesení.
2. Rezignaci na členství v redakční radě Březnických novin
sl. M. K., z důvodu pracovního vytížení.
3. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 13. 12.
2013.
4. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 12. 2.
2014.
5. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 25. 2. 2014.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3. 3. 2014.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Závazné ukazatele rozpočtu Města Březnice na rok 2014:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 85.060.280,- Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 84.406.160,- Kč
Rozpočet je sestaven jako přebytkový.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
2. Přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ve
výši 200.000,- Kč (to znamená, že příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ je 200 tis. Kč a příspěvek města také
200 tis. Kč). Dále schvaluje doporučení pracovní skupiny pro

oblast Programu regenerace MPR a MPZ použít přidělené
finanční prostředky k opravě kostela sv. Rocha.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
3. Zhotovení nového vodního zdroje veřejného koupaliště
ve volné přírodě v Březnici. Zastupitelstvo města ukládá
OSM ve spolupráci s odd. TS provést poptávku na zhotovení
nového vodního zdroje veřejného koupaliště ve volné přírodě
v Březnici.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
4. Podání žádosti o dotaci do 60. výzvy z fondu OPŽP pro prioritní osu 3 a závazek spolufinancování akce města ve výši cca
30 % z celkových nákladů. Zastupitelstvo města Březnice
čestně prohlašuje, že akci ,,Kulturní dům Březnice“ zařadí
do rozpočtu města. Dále zastupitelstvo města schvaluje zadat komplexní zpracování žádosti na zateplení a opravy
střešního pláště KD Březnice do 60. výzvy OPŽP firmě JSP
Consult, s.r.o., Praha.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v. r.
místostarosta města
Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Doul v. r.
Roman Vácha v. r.
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Jaro 2014

Významné životní výročí oslaví

Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad

89 let Marie Truhlářová, Březnice 62
91 let Marie Zdeňková, Březnice 132

Město Březnice oznamuje rozmístění kontejnerů
na bioodpad dle níže uvedeného harmonogramu.

Sňatek v Březnici uzavřeli

Sobota

Neděle

Sobota

Neděle

5. 4. 2014

6. 4. 2014

12. 4. 2014

13. 4. 2014

Sadová
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany
U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice
9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy
Drahenická

Prosíme, aby do kontejnerů byl ukládán pouze
bioodpad. Děkujeme.
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod.

22. 3. 2014
zámek Březnice
Michal Bátovský, Příbram
Michaela Šandorková, Příbram
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vážení rodiče!
Na KVĚTEN 2014 připravujeme VÍTÁNÍ
DĚTÍ.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2014) zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na
podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 12. 5. 2014.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.

Petr Bartuněk, vedoucí oddělení technických služeb

Dne 9. dubna 2014 uplyne 9 let,
kdy nás opustil tatínek a dědeček,
pan Karel Sýkora.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova

Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz

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

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

Je tomu 33 a 35 let, co nás opustili

Anastázie a Karel Hovorkovi .
Za tichou vzpomínku děkují děti
a vnoučata s rodinami

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

Bydliště – ulice:
Obec:

5. dubna 2014 již uplyne 10 let,
co nás opustil náš milovaný manžel,
táta, děda a strýc Bohumil Kučera.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Vzpomíná rodina Kučerova,
Kottova a Spendrova

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Preventivně informační skupina Příbram

MĚSTO BŘEZNICE

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA

VYHLAŠUJE

Krádeže
Peněženku s tři sta korunami, s doklady a platební kartou kdosi
neznámý odcizil poškozené ženě dne 15. února navečer v prodejně
potravin na náměstí v Březnici. Při nákupu ji zde pravděpodobně
vytratila a při jejím následném hledání ji už nikde nenašla.
V obci Chrást ukradl zatím nezjištěný pachatel někdy mezi
15. a 20. únorem z pracovního stroje, který stál v areálu skládky, autobaterii. Navíc přeřezal a odcizil i kabeláž k ní. Celkem
byla vzniklá škoda vyčíslena na 15 tisíc korun.
Stodolu v Drahenicích navštívil v období od 5. ledna do 23. února neznámý zloděj. Zcizil odtud štípačku na dřevo a zahradní
traktůrek. Škoda činí 57 tisíc korun.
Ze tří traktorů, které stály 28. února v oploceném areálu
ve Hvožanech, kdosi odcizil celkem 400 litrů pohonných
hmot. Vzniklá škoda je ve výši 13 tisíc korun.
Škodu ve výši deseti tisíc korun způsobil zatím nezjištěný zlodějíček, který dne 15. března ukradl na diskotéce v Březnici
peněženku. V té měl poškozený doklady, platební kartu a osm
set korun. Dále si vzal pachatel ještě mobilní telefon v hodnotě
osmi tisíc korun. Věci měl okradený v kapse bundy, kterou měl
odloženou přes opěradlo židle.

SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1 m2,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní

Nehody
Dne 17. února ráno se stala v katastru obce Březnice dopravní
nehoda. Třicetiletá žena při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládla na mokrém povrchu komunikace řízení, najela na krajnici a poté sjela na pole, kde se po ujetí několikametrové vzdálenosti automobil převrátil přes střechu. Hmotná škoda byla
stanovena na 60 tisíc korun.
V ranních hodinách dne 12. března se odehrála v Březnici
v Tochovické ulici havárie. Dvacetiletý řidič felicie se při příjezdu na křižovatku silnic zřejmě plně nevěnoval řízení a nedodržel bezpečnou vzdálenost. Následně narazil do jiné felicie,
jejíž řidička zastavila a dávala přednost vozidlům jedoucím po
hlavní. Při havárii utrpěli lehké zranění dva spolujedoucí z automobilu, který karambol zavinil. Škoda činí 20 tisíc korun.

Ničení věcí
Fasádu domu v Březnici poškodil neznámý vandal mezi 14.
a 16. únorem. Vzniklá škoda je ve výši dva tisíce korun.
Zařízení chalupy v chatové oblasti Planiny poničil v době od
30. listopadu do 15. března nezjištěný pachatel. Neznámým
ostrým předmětem poškodil výplň okna, poté i čalounění gauče pod ním a bok lednice. Do vnitřních prostor se však nedostal
a nic neodcizil. Způsobená škoda však činí 18 tisíc korun.

Silniční kontroly
Dne 20. února večer policisté zkontrolovali v Rožmitálské ulici
v Březnici 23letého řidiče. Při prohlídce vozidla nalezli v přihrádce skleničku se sušenou rostlinou. Motorista uvedl, že se
jedná o marihuanu, kterou má pro vlastní potřebu. Hlídka věc
zajistila. Muž se nyní bude zpovídat z přestupku na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, hrozí mu
pokuta do výše 15 tisíc korun.
Čtyřiadvacetiletého muže zastavila hlídka policie dne 2. března navečer v ulici Ludvíka Kuby v Březnici. Motorista měl pozitivní test na drogy, tester vykázal přítomnost látky amfetamin
a metamfetamin. Na místě byl řidiči zadržen řidičský průkaz.
Další motorista jel pro změnu dne 4. března v noci přes Březnici bez řidičského oprávnění. Až do léta roku 2015 má ještě
platný zákaz řízení. Svým jednáním se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Obdobného jednání se dopustil i 29letý muž dne 14. března navečer. Zákaz řízení má vysloven do července letošního roku.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram
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V Ě C I , KT E R É V Z Í T N E M Ů Ž E M E :
ledničky, televize, počítače
a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
■

■

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí
■

znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

dne:

24. dubna 2014

čas: od 8.00 hod. do 16.00 hod.
místo: GARÁŽ KOTELNY
(sídlo MĚSTSKÉ POLICIE)

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

tel. 318 403 166, mob. 733 656 855,
318 403 161, 605 789 992

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Mateřské centrum

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

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 7.45 ANGLIČTINA pro pokročilé s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 17.30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17.00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Libuší Fořtovou
středa
od 17.00 ANGLIČTINA pro začátečníky s Mgr. Jitkou Bartákovou
pátek
od 16.45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Fritzie Černou
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

MC
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz
Mimořádné akce

JARNÍ BURZA dětského oblečení
a sportovních potřeb / 22. 4. – 28. 4. 2014
úterý 22. 4. 8–12 hod. PŘÍJEM
13–17 hod. PŘÍJEM
středa 23. 4. 8–12 hod. PŘÍJEM
13–17 hod. PŘÍJEM
čtvrtek 24. 4. 8–12 hod. PRODEJ
13–17 hod. PRODEJ
pátek 25. 4. 8–12 hod. PRODEJ
13–17 hod. PRODEJ
neděle 27. 4.
18–19 hod. VÝDEJ
pondělí 28. 4. 8–12 hod. VÝDEJ
13–17 hod. VÝDEJ
Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského,
kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby (odrážedla, kola,
kolečkové brusle, helmy, apod.)
7. 4. od 10:00 Vynášení Morany
Loučení s paní Zimou, společný program s 1. MŠ Březnice, sraz
v herně MC nebo před budovou školky, program Patláníčko
v tento den odpadá.
8. 4. Péče o citlivou dětskou pokožku aneb prevence
je lepší
Další z cyklu přednášek ambasadorky Zuzky Kocíkové.
10. 4. od 16:00 Velikonoční dýchánek
Velikonoční posezení s výtvarným tvořením, mazancem a dobrou náladou.
15. 4. od 10:00 Výroba malých čarodějnic
Dopolední tvoření pro děti i maminky, vyrobíme si nejen malé
čarodějnice, ale i čarodějnici Kanimůru.
20. 4. Velikonoční setkání v koleji
Malá výtvarná dílna pro děti.
29. 4. od 16:00 Odpoledne s čarodějnicí Kanimůrou
na Stráži
Zábavné odpoledne v přírodě, veselé čarodějné úkoly a kouzelný
lektvar pro získání síly, sraz na Stráži, dobrou náladu s sebou,
akce se koná jen za příznivého počasí bez trvalého deště.
Připravujeme:
Férová snídaně, Velký závod na malých strojích
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Víte, co Vaše dítě jí a pije?
Stravování současných žáků na základní škole je v posledních
měsících častým tématem odborných periodik i veřejných diskusí. Nový ministr školství ČR Marcel Chládek dokonce uvažuje o návratu k vařené stravě a o zákazu nápojových a stravovacích automatů v českých školách. Také v naší základní škole se
často setkávám s dotazy či výhradami k pravidlům stravování
dětí. I přes občasné názorové neshody mne však zájem rodičů
o stravování žáků těší, nebo je nadějným krokem k řešení alarmující situace v oblasti zdravotních problémů a obezity dětí.
Každý měsíc jsou publikovány výsledky výzkumů a empirických šetření v ČR, Evropě a potažmo celém světě. By lze
občas o relevantnosti dat v některých ohledech pochybovat,
je zřejmé, že dětská populace v moderních zemích tloustne.
S tím přirozeně souvisí zvýšený výskyt chorob a onemocnění,
s nimiž jsme se dříve setkávali spíše u starších lidí (diabetes,
srdeční a cévní onemocnění aj.). Řada zemí sahá k silně restriktivním opatřením ve snaze snížit obezitu nastupujících generací. Švýcarsko jedná o omezení prodeje energetických nápojů,
Velká Británie se snaží z jídelníčku dětí odstranit tradiční cocacolu a chipsy. Příkladů by mohla být celá řada. Rád bych zde
však přiblížil situaci v naší škole.
V ZŠ Březnice již řadu let platí řada stravovacích pravidel,
která se mohou zdát značně konzervativní, ale vedou děti
k tolik potřebným návykům a současně podporují jejich zdraví.
Ve škole žáci nemají (a nebudou mít ani v budoucnu) přístup
k nápojovým či jiným obslužným automatům, které by jim
umožňovaly nekontrolovatelný nákup nevhodných nápojů a pamlsků. K dispozici je naopak všem školní bufet, který před
hlavním vyučováním a v době velkých přestávek nabízí čerstvé
pečivo, obložené housky a bagety se zeleninou, zeleninové saláty, vodu a minerální nápoje aj. V omezené míře jsou zde nabízeny cukrovinky, jejichž prodej lze do určité míry regulovat. Škola je současně zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko
do škol. V loňském roce se škola navíc zapojila do projektu
Zdravá abeceda. Jeho cílem je ve spolupráci s mateřinkami
naučit děti vhodným stravovacím a pohybovým návykům.
V rámci prevence a osobnostního rozvoje, včetně ochrany zdraví
dětí, jsou tyto aktivity doplňovány projekty zaměřenými
na zdravý životní styl, specifickými předměty – výchova
ke zdraví, i zvýšenou časovou dotací pro výuku tělesné výchovy
od prvního do šestého ročníku. Jednoznačně správným krokem
bylo rozhodnutí o provozu školní kuchyně a jídelny v režii školy. Otevřela se tak možnost nabízet žákům rozmanitá, chutná
a především vhodná jídla za dostupnou cenu. V roce 2013 byla
navíc zřízena stravovací komise, která jako partner vedoucí
školní kuchyně napomáhá při naplňování koncepce školního
stravování a zvyšování jeho kvality.
Na první pohled idylická situace má však i své trhliny. Největší překážkou, s níž se škola v oblasti stravování momentálně potýká, je nepochopení výše uváděných pravidel ze strany
veřejnosti. Někteří rodiče mnohá doporučení a omezení, týkající se nošení energetických nápojů, coca-coly, chipsů, kávy aj.,
berou jako zásah do osobních práv a svobod. Tak tomu však
není. Naopak jde o projev zájmu o dítě a snahu mu ve světě
pokušení a reklamy pomoci. Právě zájem dítěte je a ve škole
vždy bude na prvním místě. „Náletům“ některých žáků
do blízkých obchodů a svobodnému nákupu potravin nelze
a snad není ani třeba zabránit. Je však důležité zajímat se o to,
co a v jakém množství kupují a konzumují. To však nemůže být
pouze úkolem školy, ale povinností rodičů (viz § 884 občanského zákoníku). V pozici ředitele školy stojím za stanovenými
pravidly a přirozeně trvám na omezení konzumace zdraví ohrožujících potravin a nápojů na půdě školy. Legislativně přitom
vycházím z odst. 1 § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
tzn. má-li škola odpovědnost, má právně také možnost o da-

ných věcech rozhodovat. Na druhou stranu se mi jako mnohem
efektivnější nežli zákazy a striktní nařízení jeví komunikace
školy a rodičů a vzájemná konstruktivní spolupráce. Žádný rozumný rodič svému dítěti ve školním věku nenabídne naráz tři
šálky silné kávy, v horším případě dokonce v kombinaci s nadprůměrným množstvím solí a cukrů. Takové množství však jedna plechovka energetického nápoje, velké balení coca-coly a sáček
chipsů obsahuje. Většina dětí přirozeně dříve sáhne po tom,
co se mu snadno nabízí a co chutná, než po tom, co mu v době
vývoje prospívá. Nehovořím přitom o vedlejších účincích. V době
slunného počasí, zejména v odpoledních hodinách, bývá pozornost a schopnost regulovat své chování u žáků běžně oslabena.
Natož po přísunu tak vysokého množství kofeinu a energetických zdrojů. Vést kvalitní výuku ve třídě „nadopovaných“ žáků
je obtížné, mnohdy dokonce nemožné.
Závěrem bych rád podotkl, že nemůžeme děti učit o tom,
co je zdravé, a současně jednat zcela v rozporu. Žáci jsou si sami
rizik dobře vědomi a jsou schopni správně jednat. Potřebují
však podporu a důsledné vedení. Proto škola a rodiče musí vždy
jednat v zájmu dítěte, a to ve vzájemné shodě. Teprve tehdy lze
hovořit o smysluplné, participativní výchově a možnosti něco
změnit.
Miroslav Bělka, ředitel školy

Paní Forejtová vypravovala…
V únoru letošního roku jsme se začali ve škole učit o 2. světové válce. Každý ze třídy si měl připravit nějaké vyprávění rodičů, babiček, dědečků, známých, příbuzných z této doby. Přinesli jsme si například: příběh rodiny Königsmarků z hájovny
na Dědku, vyprávění o Ing. Lízlovi, o atentátu na Heydricha,
o rodině Dlabačových z Boru, o p. Švankmajerové, konci války
v Březnici a další.

V pátek 21. února 2014 k nám do třídy přišla paní Vlasta
Forejtová z Březnice, aby nám vyprávěla o svém tatínkovi panu
Stanislavu Kolofovi, který byl za 2. světové války vedoucím
březnických hasičů. Gestapo ho zatklo a poslalo k výslechu do
Klatov. Ale on nic nevyzradil, a proto chtěli, aby s jeho ženou
přijela i malá dcerka. Mysleli si, že tak vše vyzradí. Paní Kolofová něco tušila, proto poslala dceru k příbuzným. A tak paní
Forejtovou nenašli. Pana Kolofu odvezli z Klatov do koncentračního tábora Terezín, kde 5. května 1945 v 9.30 hodin zemřel. V 10 hodin byl koncentrační tábor osvobozen. Pan Kolofa
se toho už nedožil.
Chtěli bychom za celou třídu moc poděkovat paní Forejtové
za zajímavé povídání. Sabina Boučková a Lukáš Šedivý
5.a ZŠ Březnice
Také já se připojuji k poděkování p. Forejtové za každoroční
poutavé vyprávění našim žákům.
Ivana Ševrová
(pokračování na str. 6)
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Zprávy ze ZŠ Březnice
Lyžařský zájezd 9. tříd
I přes letošní sněhovou bídu se koncem února uskutečnil tradiční lyžařský zájezd pro devá áky Základní školy v Březnici.
Díky rodičům, kteří jsou ochotni své děti na tuhle sportovní
akci poslat, si mohlo 16 žáků užít aktivního týdne v Železné
Rudě v areálu Belvedér.
Na sjezdovce barvy bílé kávy, kterou se provozovatelé snažili
ze všech sil udržovat v provozuschopném stavu, si naši sportovci mohli zopakovat dovednosti lyžařského a snowboardového
umění prakticky na všech druzích sněhu. Vlivem velkého střídání teplot jsme dopolední jízdy začínali na zmrzlém, jako beton tvrdém podkladu, pokračovali poledním jarním firnem
a odpoledne končili v tekoucí těžké břečce při teplotách kolem
+14°C.
řit i ve zdravotnickém středisku, kam jsme také zavítali. Naše
poslední cesta směřovala do ulic města. Překvapily nás reakce
občanů, kteří vše sledovali se zaujetím a nejraději by si zatančili s námi. To nás velmi potěšilo. Děti, které se zúčastnily, byly
odměněny sladkostmi a pochvalou za krásně provedený výkon.
Děkujeme rodičům za jejich ochotu a spolupráci.
Erika Feitová

6. 3. 2014 - Basketbal III. kat. - chlapci

Oddechová středa s krásným počasím zvala účastníky zájezdu na pěší túru na Hofmanky pod Pancířem. Výhled na Velký
Javor, Špičák a hřbet Jezerní hory stál opravdu za to. Ten den
jsme ještě stihli navštívit Muzeum Šumavy v Železné Rudě,
podívat se na výrobu piva v domácím pivovaru hotelu Belvedér
a poslechnout si zajímavé povídání člena Horské služby při
večerní besedě.
I když jsme s ředitelem školy do poslední chvíle uvažovali,
jestli zájezd na hory realizovat vzhledem k počtu přihlášených
žáků i klimatickým podmínkám, budiž nám zadostiučiněním
spokojenost těch, kteří se zájezdu zúčastnili. Patří jim všem dík
za aktivitu, bezproblémové chování i neustálý humor a dobrou
náladu. Moc děkuji i panu učiteli Zárybnickému, jak za jeho
denní instruktorskou činnost na svahu, tak i výchovnou po večerech. Nakonec všechno dobře dopadlo, a tak nashledanou,
Šumavo, v příštím roce.
Ing. Jozef Trangoš, vedoucí zájezdu

Dne 6. 3. 2014 se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců
6. a 7. tříd. Naši školu reprezentovali žáci šestého ročníku:
Rostislav Koňas, Lukáš Kurfiřt, Jiří Máša, František Mourek,
Matěj Petráň, Samuel Procházka, Vladimír Šafránek a Matěj
Zemek. Proti našim hráčům nastoupili žáci ze ZŠ Březové Hory,
1. ZŠ Dobříš, ZŠ Milín a ZŠ Rožmitál. V této konkurenci jsme
obsadili třetí místo ve skupině. Především prestižní zápas se
ZŠ Rožmitál se nám povedl. Všem zúčastněným žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický

Masopustní průvod
Březničtí občané mohli 4. 3. 2014 zhlédnout masopustní
průvod školáků. Nechyběly tradiční masky medvěda, báby
s nůší, kostlivce, koně, nevěsty a ženicha aj. Díky rodičům, kteří nás podpořili ve výrobě koláčů, koblih a jiných laskomin, náš
průvod sklidil velký obdiv a pochvalu. Nejprve jsme navštívili
1. stupeň ZŠ, kde jsme poukázali na tradici masopustu. I naše
paní kuchařky nezůstaly „na ocet“. Pohostili jsme je tak, jak
ony hostí nás ve školní jídelně. Průvod třídy 5. B navštívil
i místní Domov důchodců. Naše snaha pobavit a hlavně potěšit
seniory se setkala s obrovským úspěchem. Lidé nás mohli spat-

12. 3. 2014 - Basketbal III. kat. - dívky
Veliká pochvala za vzornou reprezentaci školy patří: J. Mikolášové, M. Stulíkové, D. Bastlové, N. Šilhavé, N. Čížkové,
A. Veselé, A. Cibulkové, D. Šimůnkové, J. Srokové a K. Adamové.
(pokračování na str. 7)

4/2014

ZŠ / VOŠ a SOŠ

12. 3. 2014 - Basketbal III. kat. - dívky
Přestože děvčata hrála dobře, nestačila na družstva - ZŠ Březové Hory a 2. ZŠ Dobříš. Zápasy se 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Bratří
Čapků byly velmi vyrovnané. Naše družstvo obsadilo krásné
3. místo ve skupině. Gratulujeme!
Petra Šoffrová

„V historii najdeme vždy poučení“
V hodinách dějepisu je naším prvořadým úkolem splnit učivo, které máme v ŠVP. Je rozděleno do jednotlivých ročníků
podle historických období – pravěk a starověk v 6. ročníku,
středověk v 7. ročníku, novověk v 8. ročníku a nejnovější dějiny
v 9. ročníku.

BŘEZNICKÉ NOVINY

7

Výuka dějepisu probíhá v učebně, která je vybavena novými
nástěnnými mapami, odbornou literaturou, atlasy, dataprojektorem, počítačem. Žáci mají k dispozici časopisy o historii,
jejichž předplatné hradí škola a SRPŠ.
Velkou část naší práce zaujímají projekty, prohlídky nebo
besedy. Mladší žáci poznávají historii našeho města a okolí –
návštěva židovské čtvrti včetně synagogy, kostel sv. Ignáce, Konvent s galerií L. Kuby, městský a židovský hřbitov… Probíhají
jednání s Ing. R. Bartákem o obnovení pravidelných návštěv
březnického zámku.
Zajímavé programy nás čekají v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem a v Čechově stodole u Dobříše.
Velice přínosná bývá návštěva Svaté Hory, kde jsme měli
možnost si poslechnout např. varhanní koncert, prohlédnout si
šaty svatohorské Madony.
Žáci vyšších ročníků pravidelně připravují prohlídku Pražského hradu. Často se k nim přidávají nahodilí návštěvníci
a pozorně poslouchají jimi připravený výklad.
Nezapomínáme na 2. světovou válku. Vždy počátkem května
jezdíme do koncentračního tábora Terezín a prohlédnout si
památník na Slivici u Milína.
Nedaleko obce Lešetice u Příbrami se nachází Památník Vojna. Je to bývalý pracovní komunistický tábor. Naše první
prohlídka byla vedena panem F. Bártíkem, rodákem z Březnice. Děti zde mají možnost pochopit život v naší vlasti po
2. světové válce.
V prosinci loňského roku naše škola hostila putovní výstavu
o práci a životě disidenta Pavla Tigrida. Žáci druhého stupně si
nejen prohlíželi fotografie, četli texty, ale především plnili předem připravené úkoly. Tato výstava byla otevřena i pro veřejnost.
Jana Čížková
vyučující dějepisu

VOŠ a SOŠ Březnice již po šesté pořádala Kurz pro výkon
obecných zemědělských činností
Dne 22. února byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných zemědělských činností. Osm přihlášených účastníků
absolvovalo v podzimním období roku 2013 a jarním období
roku 2014 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu.
Přednášky byly rozděleny mezi následující předměty: Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekologické zemědělství, Ekonomika,
Základy zemědělské techniky, Informační technologie, Právo.
Účastníci kurzu byli seznámeni i se zásadami bezpečnosti práce v zemědělství a několik přednášek bylo věnováno i metodice
vyhotovení absolventského projektu. Přednášky vedli učitelé
VOŠ a SOŠ Březnice a jeden externista ze SZIF v Praze.
Kromě provozní praxe, kterou zúčastnění písemně vykonali
a následně zaznamenali v deníku praxe, museli vyhotovit i již
zmíněný absolventský projekt. V něm se nejčastěji zabývali vlastní zemědělskou činností na farmě a možnostmi jejího rozvoje.
Při závěrečných zkouškách konaných 22. února 2014 nejdříve proběhlo přezkoušení formou didaktického testu, kde byly
prověřeny znalosti z výše uvedených odborných předmětů.
Potom následovala ústní zkouška před zkušební komisí, kde
obhajovali svůj absolventský projekt.
Všichni zúčastnění v závěrečném přezkoušení uspěli a získali
potřebný certifikát pro výkon obecných zemědělských činností.
Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci
i potřebné osvědčení pro výkon zemědělských činností, které
je dále i potřebné pro získání některých zemědělských dotací
a možností čerpání prostředků z fondů. Kurz byl tradičně pří-

nosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet
v tomto směru ze šestiletých zkušeností. Budeme moc rádi,
když nám bude umožněno v této tradici pokračovat i v příštím
roce.
Ing. Ladislav Pivoňka
Odborný garant kurzu
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STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V TV PRIMA
Televize Prima nabídla děvčatům a chlapcům VOŠ a SOŠ
Březnice účast na natáčení zábavného pořadu „Muži proti ženám“. Po počátečních rozpacích děvčata nabídku přijala, chlapci ve větším počtu zájem neprojevili.
Zástupkyně ředitele školy upřesnila s produkční TV Prima
konkrétní požadavky televize a v sobotu v 11 hodin vyrazilo
40 děvčat k nahrávacímu studiu TV Prima v Jesenici u Prahy.
Tam už na nás čekala produkční, která se o nás starala a informovala nás o tom, co se po nás jako divácích žádá. Poté jsme
se ocitly v jiném světě – nasvícené studio, kamery, technici,
kulisy. A než jsme se pořádně rozkoukaly, vše začalo – moderátor, soutěžící umělci. Otázky se týkaly života mužů a žen. Byly
vážné i humorné. Soutěžící ženy se často obracely na nás divačky, abychom poradily, tiply odpově. A najednou byl konec,
body byly sečteny a vyhráváme my, ženy.
Po přestávce, kdy jsme se mohly občerstvit v cateringu společně se soutěžícími umělci i dalšími pracovníky televizního štábu,
jsme byly vyzvány k zaujmutí svých míst a začal se natáčet další
díl soutěže. To, že jsme vyhrály zase my, ženy, nebylo důležité.
Pro nás všechny to byl skvělý zážitek. Viděly jsme z blízka
např. Terezu Kostkovou, Ivu Kubelkovou, Evu Farnou, Terezu
Černochovou, Dalibora Gondíka, Viléma Čoka, Petra Koláře,
Michala Novotného, Jakuba Koháka a další. Všichni byli úžasní, soutěží se bavili stejně jako my.
Až v podzimním televizním programu najdeme na TV Prima
soutěž „Muži proti ženám“, připomene se nám skvělá atmosféra a zážitek, na který jen tak nezapomeneme.
Michaela Žofková, Michaela Kvapilová
Studentky VOŠ a SOŠ Březnice

VOŠ a SOŠ
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POSTUP STUDENTŮ VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE
Letos už počtvrté se studenti naší školy zúčastnili celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“, jejímž cílem je u mladých lidí ověřit, ale i rozšířit znalosti v oblasti zdravého životního stylu, ochrany zdraví a životního prostředí. Avšak v letošním roce se jim
podařil obrovský úspěch a to postoupit až do celostátního kola soutěže, kde budou reprezentovat naši školu za celý Středočeský kraj.
Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s. Praha a letos také převzal záštitu nad soutěží ministr životního prostředí. Studenti
středních odborných škol a gymnázií soupeří ve třetí kategorii,
kdy vyplňují soutěžní test přes internet a o pořadí rozhoduje
nejen počet správných odpovědí, ale i rychlost vyplnění testu.
Školního kola soutěže se zúčastnilo celkem 125 studentů
naší školy s tímto umístěním:
1. místo Petr BARTÁČEK z 2. ročníku oboru Agropodnikání,
2. místo Lukáš NOVOTNÝ z 2. ročníku oboru Sociální
činnost,
3. místo Jaroslav KOLÁŘ ze 4. ročníku oboru Agropodnikání.
Tito studenti vytvořili tříčlenný soutěžní tým, který naši školu
reprezentoval v okresním kole, kde se jim za okres Příbram
podařilo obsadit 1. místo. Stejně tak v krajském kole soutěže
se umístili za celý Středočeský kraj na výborném 1. místě.
Nyní je čeká celostátní finálové kolo, které se uskuteční na Magistrátu hl. města Prahy. Přejeme jim bystrou mysl a štěstí.
A už bude jejich umístění v celostátním kole jakékoliv, k tomuto dosaženému úspěchu studentům moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Mgr. J. Horníková

SOŠ Březnice v Temelíně
V pondělí 3. 3. 2014 vyrazila naše třída 2. BS, obor Sociální
činnost, společně s 1. AV, obor Agropodnikání a Informační technologie, na exkurzi do Jaderné elektrárny v Temelíně.
O jaderné energetice se žáci a žákyně oboru sociální činnost
učí v předmětu Základy přírodních věd. Žáci a žákyně oboru
Agropodnikání a Informační technologie se seznamují s danou
problematikou při chemii a fyzice.
Po 75 minutách jsme byli v Temelíně, kde jsme si nejprve
v informačním centru prohlédli expozice, které pojednávají
o historii energetiky. Seznámili jsme se s modelem jaderné
elektrárny, vyzkoušeli jsme si na PC různé testy a kvízy, které
se energetikou zabývají.
Pak už nás paní průvodkyně pozvala do kinosálu s projekcí
3D, kde nás seznámila s principem fungování jaderné elektrárny. Takto vybaveni teorií jsme se po skupinách vydali do prostor jaderné elektrárny. Všichni jsme prošli podrobnou bezpečnostní kontrolou, kterou procházejí denně všichni zaměstnanci. Z každé skupiny byl jeden žák podroben dechové zkoušce na
alkohol. Vše bylo v pořádku a s průvodkyněmi jsme byli vpuštěni do areálu elektrárny.
Všechny paní průvodkyně se nám věnovaly s maximálním nasazením. První naše kroky vedly k chladícím věžím, pak jsme si
mohli prohlédnout turbínu, která byla připravena k výměně,
stáli jsme u parogenerátoru, mohli jsme sledovat momentální
elektrárny atd. Byli jsme všude, kam se lze podívat bezpečně.
Průvodkyně nám ukázaly a vysvětlily, jak se jaderné palivo
vyměňuje, kde a jak se potom skladuje.
Každá skupina měla na své průvodkyně řadu všetečných
dotazů, které byly zasvěceně odpovězeny.
Celá exkurze byla pro nás žáky velmi zajímavá jak z hlediska
fungování elektrárny, tak z hlediska zajištění její bezpečnosti.
O čem jsme se učili, jsme měli možnost i vidět. Po prohlídce jsme
znovu prošli bezpečnostní kontrolou na radioaktivitu a před
námi byla už jen cesta zpátky do Březnice.
Za 1. AV a 2. BS
Adam Fišer a Mgr. Jitka Čechurová

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOLA, BŘEZNICE, ROŽMITÁLSKÁ 340
pořádá PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST vzdělávací akci

„SPOLU PROTI NÁSILÍ“
ÚTERÝ 29. DUBNA 2014
Místo konání: sál VOŠ a SOŠ Březnice
na akci se podílí: VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM,
TILIUS, O. S. PŘÍBRAM / www.tilius.cz
PROGRAM:
PŘEDNÁŠKA – „Bezpečný pohyb po ulici, na rizikových místech, násilná
trestná činnost.“
UKÁZKY SEBEOBRANY – jak se bránit v případě přepadení, napadení,
obtěžování nebo jiného násilného kontaktu bez rozdílu věku, pohlaví,
hmotnosti.

8:00 – 13:00 hod. studenti VOŠ a SOŠ Březnice
a žáci ZŠ Březnice
14:00 – 16:00 hod. veřejnost
Na akci bude možnost koupit si prostředky sebeobrany.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Duben 2014
1924

5. 4. 1841

15. 4. 1928

19. 4. 1906

26. 4. 1940

29. 4. 1928

před 90 lety se běžel poprvé silniční běh Rožmitál - Březnice. Prvním vítězem v tomto roce byl Karel Nedobitý
z AC Sparta Praha, olympionik a vítěz Běchovic, který vyhrál ještě v letech 1926 a 1928. V roce 1974 při oslavě
50 let od založení silničního běhu se zúčastnil jako čestný startér. V tomto roce zvítězil Václav Mládek, přední
vytrvalec a olympionik a průběh natáčela Československá televize. V roce 1934 jako první z Březnice zvítězil
Mata Dražan člen SK Březnice. Po druhé světové válce byl závod obnoven v roce 1955, kdy se běžel XI. ročník.
V roce 1972 byl vítězem přední vytrvalec Václav Mládek, který vytvořil nový tra ový rekord 29,42,4 minuty.
před 173 lety byla stržena stará brána Písecká v Počápské ulici, když rok před tím byla zbořena brána Bubovická. V roce 1570, když nabyla Březnice samostatnosti, ohradila se zdmi, z nichž se nezachovalo na jihozápadní
straně nic, ale na místě, kde stály valy, vystavěny byly domky „na valích“. Ze strany severní chránil Březnici
hluboký příkop a hradební ze, ze strany východní řeka. Třemi branami a ulicemi - Podčápská, Blatenská
a Bubovická - vcházelo se na náměstí, kolem něhož stály domy zpočátku dřevěné a teprve v 16. století kamenné,
s kamennými značkami nad průjezdem. Podle nich jmenován dům „u hvězdy“, „u labutě“, „u koníčků“ nebo
číslování domů začalo později.
se konala schůze výboru důvěrníků z obcí všech okrsků Místního sdružení republikánského dorostu. Bylo vzato
na vědomí, že za první čtvrtletí roku 1928 bylo pořádáno: 4 celodenní kursy vzdělávací, sehráno 6 divadel,
založen nový okrsek v Leleticích, pořádáno 11 odborných přednášek a 8 přednášek se světelnými obrazy, konáno
20 schůzí. Na jubilejní soutěž Ministerstva zemědělství s pšenicí přihlášeno 5 přátel, na soutěž s ovsem 8. Dívčí
odbor konal také členskou schůzi a zahájil přípravy na sjezd do Prahy, kam pojede hromadně v krojích.
před 108 lety se konala na radnici schůze, na níž jednáno o zřízení železniční dráhy do Sedlčan, o níž se ucházela
také Příbram. U Musilů po schůzi byla pro účastníky jednání připravena hostina (polévka, obložené hovězí,
telecí pečeně se salátem, losos s majonézou, buchtičky, sýr a káva). Požadavek dráhy Sedlčany - Březnice - Plzeň
se objevil o 33 let později v roce 1939. Spojení Plzně s východní částí Čech mělo pomoci městu Plzni, ale
i opomíjenému obdélníku mezi dráhou Praha - Protivín a Praha - Tábor. O správnosti a naléhavosti projektu,
který byl vypracován již v roce 1904, kompetentní místa přesvědčena nebyla.
před 74 lety zemřel poslední hrnčíř Bohumil Kutina ve stáří 76 let. Hrnčířství mělo v Březnici dlouhou minulost a s prvním hrnčířem v Březnici se setkáváme roku 1473. Hrnčířský cech byl zřízen na počátku 18. století,
artikule potvrdili 23. července 1712 příbramští mistři, kteří se jimi řídili od roku 1488. 26. 4. 1744 březničtí
hrnčíři Josef Kratochvíl a Jan Mls vydali rožmitálským mistrům výpis svých artikulí, aby si tito mohli ustavit
vlastní cech. Hrnčíři zhotovovali i kamnářské kachle, na kterých se objevuje mnoho cenných a zajímavých motivů náboženských, z měš anského života, záznamy krojů, rytířské turnaje, středověcí lovci, fantastická zvířata
i heraldické znaky. Fragmenty gotických kachlů byly objeveny v roce 1930 při kladení vodovodu před domem
čp. 65 a jsou dokladem toho, že některý panský dům byl vybaven gotickými kamny. V druhé polovině 15. století
vlastnila v těchto místech dům paní Anna ze Šternberka, manželka Petra ze Svojšína (1462).
před 86 lety pořádali první absolventi Odborné školy hospodářské věneček na rozloučenou, který se konal v sále
hotelu „Musil“. Čestným protektorem byl předseda kuratoria pan Josef Novotný, bývalý poslanec, statkář
v Hlubyni. Večírek prvních absolventů se stal dostaveníčkem celé zemědělské veřejnosti z březnického okolí.

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

Alena Heverová

Město Březnice a Nadační fond pro Březnici
Vás zvou na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stráž 30. dubna 2014
• Občerstvení
• Od 18 hodin hraje skupina
PŘESCENT
• Zapálení hranice ve 20 hodin
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

do 30. 4. 2014 – pokračování prodejní výstavy
MC Pampeliška „Vítání jara“
Tematická výstavka knih – Jaro na zahrádce

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

Velikonoce a my – beseda pro zájemce
Velikonoční dílnička
Nocování s Andersenem

Termíny budou upřesněny a vyvěšeny na nástěnce
knihovny

❦ LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO IV. ❦
Bříza bělokorá
- strom se štíhlým kmenem s výrazně bílou
kůrou a převislými větvemi s bradavičnatými žlázkami
- listy jsou střídavé, řapíkaté se srdčitě vejčitou čepelí
- květy jsou uspořádané do zvláštních samčích a samičích jehněd
- plody jsou křídlaté nažky
- roste v chladnějších oblastech Evropy a Asie
- sbírají se mladé listy, které se suší volně rozložené na provzdušněném místě
- listy obsahují saponiny, silici, minerální látky, fenoly, flavonové glykosidy, třísloviny, živici, vitaminy, sacharidy a další
Použití:
- na ledvinové kameny se používá jedna lžíce čerstvé vymačkané šávy 2-3x denně
- dvě až tři lžičky usušených listů na jeden šálek vody se používá třikrát denně při revmatismu, zánětlivých onemocněních
močových cest a při potížích s trávením
- odvarem ze 4-5 lžic sušených listů a jednoho litru vody, který
se vaří 15 minut se vyplachují ústa při zánětech dutiny ústní
- listy jsou také součástí urologických čajů a používají se při
výrobě kosmetických přípravků na vlasy

Česnek
- trvalá cibulovitá rostlina
- existuje mnoho odrůd - od malého česneku s narůžovělou slupkou (Francie) až
po gigantickou bílou odrůdu (Kalifornie)
- každou hlavičku tvoří stroužky, které
obaluje papírovitá slupka
- sklízí se koncem léta
Použití:
- je součástí mnoha pokrmů od Číny a Indie po Středozemí
- má antiseptické a antibiotické vlastnosti
- snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi
- používá se nasekaný, nastrouhaný nebo rozetřený
Připravily Kateřina Štěrbová
Marie Kováříková

KNIHOVNA / VOLNÝ ČAS
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Mazný Petr, Nykles František, Stránský Jan – Tajemství
šumavských vrcholů I., II. – obsáhlé publikace s mnoha fotografiemi od Jaroslava Vogeltanze
Hajšman Jan, Vogeltanz Jaroslav – Tajemství brdských
vrcholů I., II. – Milovníci Brd dobře vědí, že zdejší zdravé lesy, přírodní krásy i památky na dávnou lidskou přítomnost si pozornost
opravdu zaslouží. Publikace je určená těm, kteří chtějí poznávat
zadumanou, dosud nedotčenou brdskou krajinu. Těm, kteří doufají,
že to tak zůstane i v budoucnu.
Moravec Jiří – Procházka Amazonským pralesem – obsáhlá
publikace nejen o fauně a flóře Amazonského pralesa doplněná
mnoha fotografiemi
Toušlová Iveta, Podhorský Marek, Maršál Josef – Toulavá
kamera 14, 16, 17 – poznávání krás naší vlasti
Toušlová Iveta, Podhorský Marek, Maršál Josef – Toulavá
kamera speciál – 10 let – v roce 2013 oslavil televizní pořad Toulavá kamera 10 let
O Connor Ed – Leda – město Londýn obchází sériový vrah
a vraždí ženy…
Oden Scott – Káhirský lev – Egyptská říše se rozpadá, zachránit
ji může jediný muž…
Pick J. R. – Spolek pro ochranu zvířat – autorova novela je
světovým unikátem, snad vůbec jediným humoristickým spodobněním života v koncentráku v Terezíně
Stallwood Veronica – S vrahem za zády – Oxfordské zločiny
Ulč Ota – Návraty nenávraty – román o návratu dvou emigrantů po čtyřiceti letech do rodné země…
Bauer Jan – Hvězda Valdštejnova srdce – historický román
líčící poslední dějství života frýdlantského vévody
Bauer Jan – Krvavý cejch – pátrání novoměstského rychtáře
po vrahovi bohatého benátského kupce…
Black Benjamin – Anatomie strachu – irská detektivka; svérázný patolog pátrá po pravdě o údajné sebevraždě mladé ženy…
Bova Ben – Síň slávy II. B; Síň slávy II. C – výběr nejlepších
sci-fi novel od známých autorů, Asimova, Blishe a dalších
Bryson Bill – Appalačská stezka – čtyřicetiletý Bill se vydává
do nejrozsáhlejší spleti amerických lesů, které děsily lidi po tři století…
Conrad Joseph – Před očima západu – ruský příběh přináší
rozpravu o podivných formách tamního revolucionářství
Cotton Jerry – Třikrát Jery Cotton Past – slavný a zkušený
detektiv řeší zapeklité kriminální případy…
Crais Robert – Poslední detektiv – soukromý detektiv Elvis Cole
se ocitá uprostřed svého nejtěžšího případu…
Černucká Veronika – Noc, kdy jsem měla zemřít – Proč žena
probuzená z kómatu vzpomíná na mrtvé?
Davies Robertson – Krev se nezapře – romantický román sleduje předurčenou cestu hrdiny od dětství v zámožné kanadské
rodině s britskými kořeny…
Deveraux Jude – Vánoční příběh – vánoční příběhy, novely, čtyř
populární amerických spisovatelek…
Francome John – Cirkusák – Joey utekl od adoptivních rodičů
k cirkusu; po neštěstí na visuté hrazdě odchází do Newmarketu, kde
se stává žádaným žokejem, ale tím jeho problémy zdaleka nekončí…
Hunter Christie Craig – Vzkříšena za úsvitu – Kylie touží zjistit, jaké jsou její nadpřirozené schopnosti a jak svůj talent využít;
zjeví se jí duch, který tvrdí, že někdo, koho Kylie dobře zná má zemřít, kdyby jen věděla, kdo a jak ho má zachránit…
Ingólfsson Viktor A. – Pozdní pokání – islandská detektivka,
v níž vyšetřovatelé dostanou případ zavražděného vlivného muže
a hned ze začátku to vypadá na vraždu v afektu; později se ukáže,
že se jedná o daleko brutálnější čin…
Indridason Arnaldur – Seance smrti – v luxusním domě u jezera je nalezena oběšená mladá žena, zpočátku to vypadá na sebevraždu, ale když komisař Erlendur vyslechne záznam seance, kterou
žena krátce před smrtí navštívila, dostaví se jisté pochybnosti…
Kuba Ludvík – Čtení o Polabských Slovanech – Ludvík Kuba
díky kontaktům s muzikology a sběrateli ve všech slovanských regionech vytvořil skutečně celistvý obraz slovanských národních písní
Leeová Rachel – Před usnutím – z bývalé prokurátorky Carissy
se stala úspěšná rozhlasová moderátorka, ale jednoho dne ji zastihne zpráva, která jí otřese do morku kostí, jediný člověk, který jí
může pomoci je její přítel, policista Seamus…
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ –
1. 4. 1929 – před 85-ti lety - se narodil Milan Kundera,
básník, dramatik, překladatel, od roku 1975 žijící a tvořící ve
Francii. Svá díla píše jak česky, tak francouzsky. V roce 1979
byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo
v Československu zakázáno. Patří mezi nejznámější a nejpřekládanější české spisovatele. Byl nominován na Nobelovu cenu
za literaturu. Je autorem románů Žert, Směšné lásky, Valčík
na rozloučenou, Nesnesitelná lehkost bytí; poezie Poslední máj
a také mnoha esejí.
■ 6. 4. 1889 – před 125-ti lety - se narodil spisovatel a dramatik
Josef Toman. Po studiu na reálném gymnáziu v Praze a v Rokycanech vystudoval obchodní akademii v Praze. V letech 1920 –
1921 pracoval na velvyslanectví v Římě a poté u obchodní firmy v Palermu. Po návratu do Prahy působil v letech 1923 –
1945 ve Spolku výtvarných umělců Mánes, podílel se na činnosti Československé filmové společnosti a Klubu moderních
spisovatelů Kámen. Zemřel 27. 1. 1977. Mezi jeho díla patří
např. Po nás potopa, Řeka čaruje, Vichřice, Lidé pod horami,
Italská paleta, Slovanské nebe.
■ 7. 4. 1999 - před 15-ti lety - zemřel básník Ivan Diviš,
který je považován za jednoho z nejvýraznějších a nejoriginálnějších českých autorů 2. poloviny 20. století. Patří k básnické
generaci, která začala psát za doby protektorátu. V roce 1969
emigroval do tehdejšího západního Německa. Stal se spolupracovníkem Rádia Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově. Po sametové revoluci se vrátil do vlasti, kde žil až do své smrti.
Z jeho básnických sbírek jmenujme např. Průvan, Beránek
na sněhu, Eliášův oheň, Balada z regálu, Odchod z Čech.
■ 8. 4. 1914 – před 100 lety - zemřel Jakub Arbes, spisovatel a novinář. V letech 1851 - 1854 chodil do farní maltézské
školy u P. Marie Vítězné na Malé Straně, poté do nižší reálky
u sv. Jakuba, kde se seznámil s Juliem Zeyerem. Pokračoval
na novoměstské vyšší německé reálce v Mikulandské ulici, kde
poznal Jana Nerudu, který zde učil český jazyk. Na škole zůstal do roku 1859. Poté sice od roku 1859 studoval v Praze polytechniku, ale více se věnoval jiným oborům a stal se žurnalistou a spisovatelem. Začínal v redakci časopisu Hlas, byl odpovědným redaktorem Národních listů a později se stal jejich
majitelem. Zároveň psal do řady jiných listů na venkově. Za své
články a vedení Národních listů byl německou porotou odsouzen na 15 měsíců do vězení v České Lípě (1873 – 1874). Po propuštění se do redakce Národních listů již nevrátil. Krátce byl
v redakci staročeského časopisu Politik, ovšem i odtud byl propuštěn. V letech 1876 – 1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla. O toto zaměstnání také přišel a zůstal již jen svobodným spisovatelem a novinářem. Je autorem mnoha romanet
Ďábel na skřipci, Elegie o černých očích, Zázračná madona, Ukřižovaná, Šílený Job, Newtonův mozek; románů Adamité, Moderní
upíři, Štrajchpudlíci; monografií Karel Hynek Mácha, Český
Paganini (o českém houslistovi Josefu Slavíkovi).
■ 11. 4. 1769 – před 245-ti lety - se narodil František Ladislav Hek (Věk), český vlastenec, národní buditel spisovatel,
skladatel. Byl synem zámečníka z Dobrušky. Základní školu
začal navštěvovat v Dobrušce, ale dokončil ji roku 1782 v Praze, kde žil od roku 1779. Po té v Praze studoval na piaristickém gymnasiu. V této době také navázal první kontakty se
skupinkou českých vlastenců. V polovině osmdesátých let se
vrátil do Dobrušky, protože musel převzít kupecký obchod svého otce, v němž kromě prodeje zboží denní potřeby půjčoval
i české noviny a knihy. Později zde zřídil i externí pobočku Kramériova vydavatelství Česká expedice. Do roku 1806 nahromadil přes 3 tisíce svazků, obsahující mj. filosofická, přírodovědná
a historická díla. Snažil se o vznik českého divadelního představení, ale tento plán mu nebyl opočenskou vrchností povolen.
Poslední léta svého života strávil u své provdané dcery Ludmily v Kyšperku (dnešní Letohrad). Zemřel 4. 9. 1847. Spisovatel
Alois Jirásek použil jeho autobiografii jako předobraz hlavního
hrdiny svého románu F. L. Věk.
■

11

DUBEN 2014

11. 4. 1949 – před 65-ti lety – bylo zřízeno nakladatelství
Státní nakladatelství dětské knihy, nyní Albatros. Výnosem Ministerstva školství, věd a umění bylo rozděleno tehdejší
Státní nakladatelství na dva specializované tvůrčí týmy – Státní pedagogické nakladatelství a Státní nakladatelství dětské
knihy. Do konce roku zde pracoval kolektiv 17 lidí a bylo vydáno 18 titulů. V roce 1954 začala vycházet edice KOD – Knihy
odvahy a dobrodružství, která s přestávkami vychází dodnes.
V roce 1961 Začala vycházet edice OKO – jeden z nakladatelských evergreenů. Vlajkovou lodí této edice je Rozum do kapsy
(první vydání v roce 1964), který je v současnosti k dostání
i na CD-ROM. V roce 1964 zahájil svou činnost Klub mladých
čtenářů, který za 45 let své existence přivedl na základních
školách k literatuře a ke čtení několik generací dětí. V témže
roce SNDK bylo jedním ze 7 světových zakladatelů veletrhu
dětské knihy v italské Bologni. V roce 1968 získal nejvyšší
mezinárodní ocenění v oboru dětské literatury, cenu Hanse
Christiana Andersena, udělovanou IBBY, za celoživotní dílo Jiří
Trnka, kmenový autor Albatrosu. V roce 1980 se této pocty
dostalo spisovateli Bohumilu Říhovi. SNDK se s účinností
od 1. ledna 1969 přejmenovalo na ALBATROS nakladatelství
pro děti a mládež. Tentýž rok přesídlilo do budovy Na Perštýně. V roce 1969 Jiří Rathouský vytvořil logo Albatrosu. V roce
1973 začala vycházet edice První čtení, důsledně koncipovaná
pro začínající čtenáře. V roce 1987 nakladatelství vydalo největší počet publikací za rok – 250 titulů. V roce 1993 státní
nakladatelství Albatros skončilo a vznikla akciová společnost
Nakladatelství Albatros. V roce 1998 se Albatros stal dceřinou
společností holdingu Bonton. V roce 2000 – pod názvem Harry
Potter a Kámen mudrců vyšla v češtině první z knih J. K. Rowlingové o malém čaroději. Celkový počet prodaných výtisků
této ságy v češtině činí 1,5 milionů výtisků. V roce 2002 není
Albatros již jen pro děti. Začala vycházet edice Albatros Plus
pro dospělé čtenáře. V roce 2008 se novým majitelem Albatrosu stala společnost Narcia Consulting a.s.
■ 12. 4. 1944 – před 70-ti lety - se v Kroměříži narodil básník
a písničkář Karel Kryl, hlavní představitel československého
protikomunistického protestsongu v letech 1963 – 1989.
Po roce 1989 v médiích a ve své tvorbě komentoval dění ve společnosti. Psal si vlastní hudbu i texty, v jeho repertoáru byly
jak krátké úderné pamfletické písně, tak delší poetické a melancholické skladby. Někdy se mu přezdívá „básník s kytarou“.
Zemřel 3. 3. 1994 v Mnichově.
Připravila Kateřina Štěrbová
■

Kniha na mém nočním stolku
Román Kena Keseyho Vyho me ho z kola ven ,
který mi dělal společnost po několik březnových dní, je
notoricky známý hlavně svým filmovým zpracováním.
Námět pod názvem Přelet nad kukaččím hnízdem
do filmové podoby zpracoval Miloš Forman a získal za něj
celkem 5 Oscarů. Je těžké představit si hlavní hrdiny
jinak, než jak je známe z filmového plátna. Silný příběh
z prostředí psychiatrické léčebny je skutečně nadčasový.
Zpracovává témata, která jsou stále aktuální a nutí nás
k úvahám, kde je hranice mezi „šílenstvím“ a „normálností“. Rebel Randle McMurphy, jedinec pro společnost
nepřijatelný, přichází do léčebny. Rozhodnutí nepodrobit
se autoritám, končí pro něj i jiné pacienty tragicky.
Knihu ve výborném překladu Jaroslava Kořána si můžete půjčit v městské knihovně.
Krásné jarní dny s dobrou knihou přeje
Petra Bartoníčková
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Velikonoční slaninový pletenec
Ingredience: 1 – 2 lžíce oleje, 200 g libové anglické slaniny,
450 g hladké mouky, 1 balíček sušeného droždí (7 g), 1 a půl
lžičky soli, špetka cukru, 150 ml vlažného bílého vína, 150 ml
vlažného mléka
Postup: Na oleji vyškvaříme slaninu nakrájenou na kostičky
a necháme zchladnout. Do mísy dáme mouku, droždí, sůl, cukr
a promícháme. Přidáme slaninu i s vyškvařeným tukem, víno
a mléko. Vypracujeme těsto, které se nelepí. Je-li příliš tuhé, přidáme trochu mléka. Těsto poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme nakynout. Pak na pomoučněném vále těsto rozdělíme na tři stejné díly, z každého vyválíme váleček dlouhý asi
35 – 40 cm. Spleteme cop, položíme na plech vyložený papírem
na pečení a necháme ještě asi 20 minut kynout. Potřeme bílkem
a dáme péct do vyhřáté trouby (190°C, asi 35 – 40 minut).

Velikonoční masový chlebíček
Ingredience: těsto: 200 g polohrubé mouky, sůl, 100 g másla
nebo hery, 2 lžíce mléka, 1 vejce
náplň: 300 g mletého masa - vepřové s hovězím napůl, 1 vejce,
sůl, mletý pepř, majoránka, 2 stroužky česneku, 1 rohlík, 80 g
šunkového salámu, 1 barevná paprika (nebo dvě půlky různých
barev), zelená petrželka
Postup: Maso osolíme a okořeníme. Rohlík pokrájíme na kousky, navlhčíme mlékem a společně s vejcem přimícháme k masu.
Česnek rozmačkáme, petrželku posekáme nadrobno a všechno
promícháme s masem. Těsto zpracujeme rukama na vále. Přibližně třetinu oddělíme. Větší část rozválíme na obdélník, kterým vyložíme vymazanou a vysypanou formu na srnčí hřbet.
Do takto připravené formy urovnáme zhruba polovinu náplně.
Na ni naskládáme kolečka salámu a na proužky pokrájené papriky. Přikryjeme zbytkem masové směsi.
Zbytek těsta rozválíme na obdélník, kterým přikryjeme náplň
ve formě. Vložíme do trouby vyhřáté na 180°C a upečeme dozlatova, asi hodinu.

Medové jidáše
Ingredience: 500 g polohrubé mouky, špetka soli, 250 ml mléka, 2 lžíce cukru, 2 žloutky, 100 g másla, 100 g tekutého medu,
40 g droždí, 1 vejce na potření
Postup: Do mírně teplého mléka dáme cukr a rozdrobíme droždí. Na teplém místě necháme přikryté vzejít kvásek. V míse
utřeme máslo s medem a žloutky. Přidáme mouku se solí
a kvásek. Vařečkou vypracujeme vláčné nelepivé těsto. Přikryjeme utěrkou a necháme nakynout. Vykynuté těsto rozválíme

na pomoučněném vále na tlouš ku 1 cm a vykrájíme kolečka.
Skládáme je na papírem vyložený plech. Kolečka potřeme rozšlehaným vejcem a každé propícháme vidličkou. Necháme ještě
dokynout 15 - 20 minut a vložíme do trouby vyhřáté na 180°C.
Upečeme dozlatova. Podáváme s miskou medu, každý si namaže jak je libo.

Velikonoční linecká vajíčka
Ingredience: 300 g hladké mouky, 200 g tuku, 100 g cukru, 1 vejce, rybízová nebo malinová marmeláda, 1 sáček červeného dortového želé
Postup: Všechny suroviny rychle zpracujeme na vále v těsto
a uložíme na pár hodin do ledničky. Na pomoučněném vále
těsto po částech rozvalujeme na tenko asi 3 mm a tvořítkem
vykrajujeme tvary vajec. Do poloviny vajec vykrájíme menšími
tvořítky libovolné ozdoby. Ve vyhřáté troubě upečeme (180°C
asi 10 minut). Vychladlé slepujeme marmeládou. Želé připravíme podle návodu na sáčku a ještě teplé lijeme po troškách
do každého otvoru (ozdoby) na vejcích.

Rychlý smetanový beránek
Ingredience: 280 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 190 g moučkového cukru, 1 lžička citrónové kůry,
hrst rozinek, 4 celá vejce, 250 ml smetany ke šlehání
Postup: V míse smícháme všechny suché suroviny. Přidáme celá
vejce a smetanu, důkladně promícháme a těsto nalijeme
do vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Vložíme do
trouby vyhřáté na 150°C a pečeme asi hodinu (zkoušíme špejlí).

Beránek z pomazánkového másla
Ingredience: 200 g mletého cukru, 1 pomazánkové máslo, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 200 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva
Postup: Společně ušleháme cukr, pomazánkové máslo, žloutky
a mléko. Přidáme mouku s práškem do pečiva a sníh z bílků.
Ve vymazané a vysypané formě pečeme zvolna asi 30 minut.

Rumový beránek
Ingredience: 5 vajec, 250 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr,
150 ml oleje, 200 ml rumu, 250 g polohrubé mouky, 1 prášek
do pečiva
Postup: Celá vejce s cukrem ušleháme do husté světlé pěny.
Potom vmícháme olej, mouku smíchanou s práškem do pečiva
a rum. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy na beránka nebo jiné formy, případně více forem menších a upečeme
při 180°C. Do části těsta můžeme vmíchat lžičku kakaového
prášku a budeme mít těsta dvou barev.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

Město Březnice – odbor kultury zve na „CESTY ZA DIVADLEM“

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
úterý 27. května 2014

EVA TROPÍ
HLOUPOSTI
Divadlo Na Fidlovačce chce divadelní komedií Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch
jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích.
Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová, Aneta Krejčíková, Pavel Nečas, Martina Randová,
Daniel Rous a další
Odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin • Cena 350,- Kč (vstupné 200,- Kč, cena za dopravu 150,- Kč)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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MŇÁGA A ŽĎORP ZAHRAJE
V BŘEZNICI NA KAČERECH
Hudební festival a občanské sdružení Kačeři chystá na
19. duben opravdovou hudební lahůdku. Na další akci přiveze vskutku legendární českou kapelu.
Velikonoční svátky si lidé v Březnici a okolí zpestří koncertem tří hudebních skupin. Hlavním tahákem večera bude koncert známé české kapely Mňága a Ž orp, která se pohybuje
na hudebním poli již několik desítek let a patří k opravdovým
matadorům české scény. „Jsme rádi, že po Vypsané Fixe přivezeme do KD Březnice také Mňágu, která je spojena s hudebním
vývojem nejen našeho, ale i lidí a kamarádů z našeho okolí.
Tento večer však nebude jen o koncertě party z Valašského
Meziříčí,“ přiblížil jeden z organizátorů Jan Štika.
Kromě Mňágy a Ž orp vystoupí také objev letošní sezóny, kapela Doctor Victor, která získala na soutěži v Thajsku druhé místo mezi nejlepšími mladými kapelami z celého světa. Pokud vás
tito „Doctoři“ ještě neléčili, tak určitě přijte na jejich prohlídku.
Třetím vystupujícím do kačeří party bude mladá příbramská
kapela Uninvited, která zaujala organizátory i návštěvníky již na
letním festivale Kačeři. „Již tradičně jsme se rozhodli dát šanci
mladé kapele, která si zaslouží být viděna a slyšena. Uninvited
v létě prokázali, že mají obrovskou kvalitu a nyní se na ně opět
těšíme,“ přiblížil organizátor a fanoušek kapely Filip Matoušek.
Kromě hudebního programu čeká na fanoušky také řada doprovodných akcí. Již tradicí se stala fotostěna, stolní fotbálky,
zajímavé dekorace a prodej kačeřího merchandisingu. Po koncertě kapel zábava nekončí. Pokračovat bude afterparty s již
tradičním DJ Zbírym.
Kačeří kytary rozezní své tóny již v sobotu 19. dubna ve 20 hodin
v KD Březnice. A nezapomeňte, v pondělí je volno s pomlázkou
a vajíčky, takže se můžete řádně připravit! Více informací
naleznete na www.kaceri-festival.cz.
Lístky na koncert budou opět v předprodeji. Bližší informace
najdete na www.kaceri-festival.cz nebo volejte na 776 494 416.
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V neděli 20. dubna vás zveme na VELIKONOCE V KOLEJI,
odpolední program v prostorách nádvoří bývalé jezuitské koleje.

Od 13 hodin

můžete navštívit malé tržiště s originálními výrobky, koupit si tradiční
velikonoční pokrmy nebo obdivovat zručné ruce košíkáře. V přízemí budovy si můžete
prohlédnout výstavu o velikonočních a jarních zvycích, doplněnou o zvykoslovné předměty.
Během odpoledne vystoupí s krátkým programem Dětský pěvecký sbor sv. Ignáce,
který řídí paní Petra Ottová. Od 15 hodin vám k dobré náladě zahraje a zazpívá
Plzeňský malý lidový soubor. Skupina muzikantů a zpěváků se vytvořila kolem upravovatele
lidových písní a tanců Miroslava Šimandla. Soubor tvoří mladí lidé, převážně posluchači
či absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru věnují od dětství. Plzeňský MLS vychází
z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních
Čech – hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové obsazení - housle,
klarinety, kontrabas, dudy a niněra - společně se zpěváky vytváří pestrý krojovaný
program lidových písní a instrumentálních skladeb. V pořadu „POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ“
uslyšíte veselé velikonoční koledy s křístačkami a lidové písně s jarní tématikou. Během
vystoupení se dozvíte také něco o velikonočních zvycích a symbolech.
V případě nepříznivého počasí se celý program přesune do vnitřních prostor budovy.
Petra Bartoníčková

Město Březnice - odbor kultury zve na

„setkání“ s velikonočními a jarními zvyky a tradicemi

Velikonoce v koleji
neděle 20. dubna 2014
nádvoří bývalé jezuitské koleje

od 13 hodin

• malé tržiště s řemeslnými výrobky
• ukázka typických zvykoslovných předmětů
• 14.00 hodin – vystoupení Dětského pěveckého sboru sv. Ignáce,
řídí Petra Ottová
• 15.00 hodin – koncert Plzeňského malého lidového souboru
„Pomlázka se čepejří“
OBČERSTVENÍ

VSTUPNÉ 40 Kč, děti zdarma
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Rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské
vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského kraje zaujme každého návštěvníka zejména
krásnou přírodou a množstvím kulturních
památek. Již v dávné době byla této oblasti
přisouzena role důležitého dopravního koridoru. Význam původní obchodní stezky, která
kdysi protínala mimo jiné i dnešní město Zdice,
se tak postupem staletí přenesl na koleje a následně i na panelové plochy dálnice D5. Jako
technický odkaz našich předků byla vybudována v bývalém depu Českých drah stálá
dopravní expozice, zaměřená na historickou
silniční a železniční techniku. S využitím
letošní nové trasy Herold expresu, můžete
toto místo prozkoumat i Vy.
Výlet za historií dopravy pro Vás začne již
v sobotu 5. dubna dopoledne (odjezd z Březnice
v 9.00 hod), při nástupu do zvláštního výletního vlaku „Herold expres“. Připravena je historická vlaková souprava ze šedesátých let
minulého století, sestávající z osobních vozů
řady „Rybák“ (pojmenované jsou po známém
železničním konstruktérovi stejného jména)
s dřevěnými lavicemi. V čele vlaku stane letos
poprvé známá motorová lokomotiva řady
T 444 - “Karkulka“. Ve vlaku bude řazen vůz
s drobným občerstvením a točeným pivem
značky Herold. Jízdní kola a kočárky budou
přepravovány zdarma. Mezi nádražím ve Zdicích a muzejní expozicí dopravní techniky
Výtopna Zdice, bude zajištěna kyvadlová
doprava historickým autobusem. Pěší přístup
je pak podchodem z nástupiště (směrem k dálnici) a dále po veřejné komunikaci do areálu
depa (vzdálenost asi 600 metrů). V ceně zpáteční jízdenky je i vstup do expozice dopravní
techniky Výtopna Zdice.
Ze Zdic se výletní vlak vrací krátce po poledni,
s příjezdem do Březnice ve 13.30 hod. Zde však
tento vlak nekončí, nově tento rok pokračuje
ve 13.45 hod. lokálkou podél říčky Skalice
až do Rožmitálu pod Třemšínem. Zde je například možné navštívit nově otevřené Podbrdské muzeum nebo se můžete jen tak projít historickým centrem města a zámeckým parkem.
Zpět z Rožmitálu pod Třemšínem se vlak
vydá v 16.35 hod. Na tomto úseku platí úsekové
jízdné 50,- Kč.
Více informací a rezervace míst možno na:

www.saxi.cz
případně na telefonu: 777 209 817
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PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V BŘEZNICI 1914 - 1918
Často jsem přemýšlel, proč v Březnici stojí bezejmenný
památník obětem 1. světové války. Podivný se mi zdál
i nápis na něm: „Mrtvým vítězům!“ Nezodpovězeny zůstaly i otázky, proč byl památník zřízen až při výstavbě
nové budovy obecné a měš anské školy v roce 1934 (později přidán i letopočet druhé světové války) a proč zde
nebyla uvedena jména obětí této neobyčejně kruté války,
zatímco i malé obce postavily pomníky i s uvedením
jmen padlých. Již v roce 1920 vychází emotivní článek
(VMS, roč. XI, s. 9) vyjadřující pocity po skončené válce,
která za sebou zanechala neuvěřitelné množství nesmyslných obětí. Autor článku sděluje čtenářům povinnost
postavit „pomník, který potomstvu připomínati bude,
jak prostí občané budovali obrovské dílo Svobody – proto prostý, avšak mohutným dojmem působící.“ Místem
pro takový pomník měla být zřejmě Stráž. V roce 1925
(VMS, č. 2 - 3, s. 19) vyšel další článek pod názvem
„Pomník padlým vojínům v Březnici“. Zde je informace
o vzniklém sdružení, které si předsevzalo za úkol jeho
vybudování. Předsedou byl starosta J. Stehlík, jednatelem K. Pešek a pokladníkem V. Rajchart. Sdružení mělo
tehdy 60 členů. V. Fürst vytvořil návrh pomníku, který
byl skutečně výjimečný a kdyby se býval realizoval,
patřil by jistě mezi nejvýznamnější díla autora a mimořádné památky města.
Další snaha je z počátku 30. let. 5. února 1932 nechal
tehdejší starosta města Kropš rozeslat dotazníky tohoto
znění: „P.T. Pro obecní kroniku a úplný seznam padlých
vojínů ve světové válce je potřeba přesných dat o případných zraněních, resp. úmrtí Vašeho (otce, bratra, syna,
vnuka) … a dovolujeme si Vás požádati o laskavé vyplnění přiloženého dotazníku, z kterého budou data vyňata. Děkujeme Vám předem za pochopení, prosíme, neodkládejte Vám zaslaný dotazník, tento ve všech otázkách
vyplňte a urychleně vra te.
Městský úřad v Březnici, dne 5. února 1932. Starosta:
Kropš v.r.“ Následoval obsáhlý dotazník, kde měly být

vyplněny osobní údaje a místo, kde dotyčný padl, nebo
byl zraněn a vyhlášen za nezvěstného. Vyplněné dotazníky se zachovaly s těmito jmény: Adolf Musil, František
Jánský, František Hanzl, Josef Kovář, František Skřivan, František Žáček, Josef Šouna, Václav Motyka,
Rudolf Zajíček, Čeněk Suda, František Čermák, Josef
Beneš, Václav Vlas, František Melichar, Štěpán Knížek.
Dále se zachoval seznam Zemřelých ve světové válce
od r. 1914-1918. Zřejmě byl vyhotoven také na základě
vyplněných dotazníků.
Příště: Seznam padlých a nezvěstných vojínů z Březnice a prožitek války v Březnici na základě archivních pramenů.

PhDr. Jaroslav Kozlík

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude vždy ve středu
2. dubna a 11. června 2014 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna
baterií do sluchadel, malé opravy, rady, konzultace.
Schůze výboru je 2. dubna 2014 v domečku od 15.00
hodin.

Členská schůze je v úterý 8. dubna 2014
v KD Březnice od 14.30 hodin.
Pozvánku dostanete od úsekářky.

P Ř I P R AV UJ E M E
Jdeme do kina
16. dubna 2014 (středa) – DONŠAJNI. Nejnovější film
Jiřího Menzela Donšajni je prostopášnou komedií o vášni
k hudbě a vášni k ženám. Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková,
Martin Huba, Ivana Chýlková, Anna Klamo, Jiřina Jirásková ad.
Začátek představení je ve 13.30 hodin. Vstupné 30,- Kč,
občerstvení.
29. dubna 2014 (úterý) jedeme na jarní výlet – ŠUMAVA, LENORA.

Obec Lenora se nachází v údolí Teplé Vltavy na Šumavě asi
15 km jižně od města Vimperk v nadmořské výšce 765 m.
Lenora vznikla v roce 1834 jako osada kolem nové sklářské
huti. Sklářskou tradici připomíná expozice historického skla
v místním sklářském muzeu. Mezi významné turistické atrakce v obci patří veřejné pečení chleba v historické peci a technická památka krytý dřevěný most, který sloužil k manipulování
plaveného dřeva z okolních boubínských lesů. Zdroj: Internet
Odjezd 6.30 hod. KOVO, v 6.40 hod. autobusové nádraží Březnice. Na místě bude umožněn nákup mléčných výrobků ze soukromé farmy, navštívíme prodejnu se sklem (Skleněný sen) a poté program s pekařem při pečení chleba. Oběd je
zajištěn. Navštívíme lenorské muzeum a sklárnu v Mauthu
(Německo). Předpokládaný příjezd je v 18.00 – 19.00
hodin. Cena 220,- Kč člen a 250,- Kč ostatní.
PLÁNUJEME
Dne 3. 5. 2014 se připravuje koncert housl. virtuosa Václava
Hudečka v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem. Začátek je v 18.00 hodin. Vstupenky lze již objednávat
u p. Feitové na telefonu 721 603 455, 318 682 050, večer
na 318 682 483. Při větším zájmu bude zajištěn autobus.
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová
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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
MEZIFARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER V HLUBYNI BYL ÚSPĚŠNÝ
Dne 21. 2. 2014 se uskutečnil v Kulturním
domě v Hlubyni první mezifarní společenský
večer pořádaný Římskokatolickou farností
Březnice. Byl určen pro všechny věkové kategorie, jak pro rodiny s dětmi, tak i seniory. Sešli se zde lidé
z březnické farnosti i z okolních farností. Přítomni byli oba
naši páni faráři a dokonce se přišli pobavit i dva duchovní otcové z nedaleké Svaté Hory P. Stanislav Muzikář a P. David Horáček. Program byl připraven mládeží z našich farností. Večer byl
zahájen v 19.00 hodin. Mimo taneční zábavy byl zde i zábavný
program pro děti - Večerníček Pat a Mat, taneční soutěže dětí,
opičí dráha, židličkovaná, soutěž ve zpěvu posuzovaná dětskou
porotou. Nechyběl ani tanec dospělých. Společenský večer byl
velmi úspěšný. Naše poděkování patří otci Janovi a mládeži za
pěknou organizaci večera, také panu starostovi Pavlu Novotnému a obci Hlubyně za propůjčení sálu, muzikantům Richardu
Novákovi, Antonínu Novákovi a zpěvačce Táně Fousové. Podě-

kování patří ženám, které napekly velké množství dobrot k občerstvení, ale i těm, kteří se finančně podíleli, aby se akce
mohla uskutečnit. Těšíme se na příští společenský večer.
Březničtí farníci

HISTORIE PIVOVARU HEROLD (2. DÍL)
Z dávných majitelů osady a původního hrádku v Březnici je známý jistý Budislav z Březnice, jehož potomci
sídlili na Březnici až do počátku 15. století. Před vypuknutím husitských válek získal Březnici na přání krále
Václava IV. tehdejší nejvyšší zemský mincmistr Petr
Zmrzlík ze Svojšína, příznivec Husa a králův oblíbenec.
Po jeho smrti v roce 1421 panství zdědil jeho syn Václav.
Podle dobových pramenů již v této době byl při panském
sídle malý pivovar, což by posunovalo stáří pivovaru
oproti udávanému roku 1506 o necelé století nazpět.
Nakolik je zpráva o starší činnosti spolehlivá, je však
diskutabilní. Zmrzlíkové vlastnili Březnici až do zmiňovaného roku 1506, kdy ji od Václava Zmrzlíka za 4,500
českých grošů koupil Zdeněk Malovec z Chýnova a na
Vimperce, nejvyšší královský písař. Z té doby existuje
písemný důkaz o funkčním pivovaru, kterým byl činným
pro krčmy ve městě i na panství. Vyplývá z něj, že si
tehdejší majitel panství pochvaloval dobrý užitek z pivovaru, laciné dřevo na hvozdění sladu, a že pivovar třikrát
v týdnu koná várku a z každé vystaví po 30 věrtelích
piva. Dále poznamenává, že jakost u piva nerozhoduje,
nebo „chlapi musí píti všechno, co se navaří”. Za Malovce
staršího byl pivovar zvětšen a zřejmě zároveň přenesen
východněji od rovněž přestavovaného panského sídla,

které získávalo renesanční podobu. Petru Malovcovi
byla Březnice zkonfiskována v roce 1547 kvůli jeho
aktivnímu přístupu k rebelii vůči Ferdinandu I. Habsburskému. V roce 1548 byla Březnice předána Jiříkovi
z Lokšan, řezenskému hejtmanu a říšskému místokancléři. Jím nastává období, kdy byl historický, politický
i ekonomický význam Březnice významně pozdvihnut.
Za Spolek Herold
Tereza Šoltésová

Pomozte nám prosím s výstavou
o historii pivovaru v Březnici
– vzpomínkami i předměty
Spolek plánuje uspořádat výstavu o historii březnického
pivovaru. Za tímto účelem sháníme osobní vzpomínky
místních občanů na pivovar a život v něm.
Stejně tak předměty, které bychom si mohli vypůjčit
a zahrnout do výstavy - staré fotografie, lahve, články,
cokoliv, co má spojitost s historií pivovaru. Děkujeme!
Kontakt:
spolekherold@gmail.com, případně vrátnice pivovaru
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Třetí díl volného seriálu Březnických novin je věnován vzpomínkám pana Stanislava Mottla na život
ve 30. letech minulého století.
Na prázdniny jsme se všichni velmi těšili. Začátek prázdnin jsem
trávil v malebném rodišti mé maminky v Myslíně. Chodili jsme sbírat maliny, borůvky a houby. Koupali jsme se v řece Vlčavě, chytali
ryby a s bratranci jsme pásli krávy. Večer jsme si hráli různé hry,
nikdy jsme se nenudili a pořád jsme byli venku na zdravém vzduchu.
V polovině prázdnin se konala slavná březnická pou . Kolotoče
a ostatní atrakce jako houpačky a střelnice nebyly na náměstí, jak
je tomu dnes, ale byly postaveny u „stodol“. Na jejich místě se
v současnosti nalézá park a zdravotní středisko. Obec povolila
umístění kolotočů a střelnic na dobu čtrnácti dnů a my jsme nevynechali jediný den.
Kolotoče nebyly poháněny elektrickou energií, roztáčeli jsme je
my - chlapci, a za odměnu jsme se mohli svézt po uvedení kolotoče
do pohybu.
V den slavné poutě se objevily na náměstí krámky s pou ovým
zbožím (obrázky, obrazy, kříže, růžence) a cukrářskými výrobky
(perníková srdce, husaři, krojované panenky). Mezi návštěvníky
projížděl cukrář pan Jezbera s vozíkem obloženým ledem a prodával
zmrzlinu. Dále zde byly stánky se sekaným tureckým medem
a s cukrovou vatou. Vedle těchto stánků stáli potulní prodejci
s papoušky, kteří tahali obálky se „štěstíčkem“ a horoskopem. Sklenář pan Jezbera prodával půllitry, skleničky, vázy a hrnečky
s obrázkem březnického kostela a nápisem „pozdrav z Březnice“.
Na náměstí stály rovněž prodavačky nakládaných okurek a nabízely jak okurky k jídlu, tak lák na pití. Většinou jsme se zastavili
u všech krámků a ne u každého jsme si něco koupili
Ostatní občerstvení tj. pití a jídlo bylo nabízeno pouze v hostincích.
Nedílnou součástí a hlavní událostí poutě byly bohoslužby
v kostele bohatě navštěvované lidmi z širokého okolí.
Březnickou pou zmiňuje i spisovatel Ladislav Stehlík v knize
Země zamyšlená.
Březnickou poutí se dělily naše prázdniny a jejich konec se blížil
pro nás nepříjemnou rychlostí.
V záři jsem nastoupil do druhé třídy. Před zahájením školního
roku jsme šli do kostela. Vlastní vyučování zahájil v osm hodin ve
stejné třídě, do které jsme chodili před prázdninami, náš milý pan
učitel R. Pavlů. Vyzval nás, abychom vyprávěli o tom, co jsme během prázdnin zažili a my jsme o překot sdělovali naše zážitky leckdy lehce přibásněné.
Ve druhé třídě nás čekal velký úkol, osvojit si psaní perem
s inkoustem. Nejdříve jsme se učili držet pouze násadku s perem
v patřičném sklonu. Poté jsme obdrželi papíry a namáčeli jsme si
péra do kalamářů a začali psát.
Na každý předmět jsme měli dva sešity, jeden do školy jako pracovní sešit a jeden na domácí úkoly. Pracovali jsme s linkovanými
sešity, do kterých nám pan učitel předepisoval červeným inkoustem
písmena a číslice. Naším úkolem bylo doplnit řádku písmeny či číslicemi podle vzoru. Mně se to zpočátku velmi moc nedařilo. Ach těch
kaněk a škrabopisů. Spolužáci z vyšších tříd byli požádání, aby nám
pomáhali a vedli nám ruku při psaní. Postupem času jsem i tento
předmět zvládl docela dobře.
Ve druhé třídě nás pan učitel vzal na výlet do Nouzova, abychom
viděli odkud je dodávána pitná voda pro město Březnici. Voda byla
dopravována potrubím do vodojemu na Stráži a odtud samospádem
do jednotlivých domů ve městě. Na kratších výletech jsme poznávali krásy přírody a seznamovali jsme se s historií našeho města,
a tak v poklidu uplynul i druhý školní rok.
A tak naše dětská léta plynula a nastoupili jsme do 3. třídy obecné školy. Uměli jsme již číst, psát, počítat, zazpívat národní písně
a českou hymnu a učili jsme se o historických událostech naší
země. Znali jsme životopis pana presidenta T. G. Masaryka.
V rámci náboženství jsme se modlili a seznamovali jsme se
s biblickými příběhy. Pan děkan nám vštěpoval zásady desatera –
hlavně zásadu ctění našich rodičů. Tato zásada mi byla vlastní
po celý můj život. Měl jsme moje rodiče ve veliké úctě.
Při výuce náboženství jsme pracovali s učebnicí biblické dějepravy,
na zadní straně byla mapa biblických míst. Hledali jsme Jeruzalém,

Nazaret, Betlém, horu Sinaj a řeku Jordán, kde byl pokřtěn Pán
Ježíš svatým Janem Křtitelem.
Poučeni panem děkanem jsme mohli přistoupit k prvnímu svatému přijímání, které nás naplnilo radostí a blažeností duše. Tento
stav bych přál zažít každému dítěti.
Než jsme přistoupili k první zpovědi, šli jsme k rodičům požádat
o jejich odpuštění. Pro každou rodinu to byla velká událost. Maminky nás oblékly do svátečních šatů. Ozdobily bílou šerpou z organtinu ukončenou věnečkem z myrty. Děvčata byla oblečena do býlích
nadýchaných šatů. Ke svatému přijímání, které bylo při nedělní bohoslužbě, šli s námi rodiče a příbuzní. Po ukončení bohoslužby bylo
občerstvení ve škole (čaj s vánočkou). První příjímání se konalo
po velikonočních svátcích, a to před svátkem Božího těla.
Celý školní rok probíhal klidně a my jsme se snažili co nejvíce se
dozvědět a naučit.
Rád bych vzpomněl na to, že jsem spolu s ostatními spolužáky
navštěvoval pravidelně výroční trhy (jarmarky). Byla to pro nás
velká událost. V době hlavní přestávky jsme se vyhrnuli ze školy,
stejně jako po skončení vyučování, a vrhli jsme se do samého děje
jarmarku. Všude bylo plno lidí, trhovci nabízeli ve svých krámcích
roztodivné zboží – plechové vany (sedací vany či vaničky na koupání dětí), plechové hrnečky a hrnce, smaltované nádobí. V jiných
krámcích se prodával textil (výbavy pro nevěsty, záclony, plédy
z vlny, šátky pestré i jednobarevné cajkové zboží, manšestrové kalhoty, zástěry, nákupní tašky z plátna s dřevěnými držadly). V dalších krámcích se prodávalo proutěné zboží (nůše, koráby na seno
různých velikostí, malé i velké košíky), zboží ze dřeva (necky
na praní prádla, vařečky, kvedlačky, váhy, prkénka na maso, lopaty
na sázení chleba, válečky na těsto, paličky na maso, březová koš ata,
vědra na vodu, soudky na nakládání zelí, škopky na mytí, máselnice, lisy na tvaroh, kosiš ata, hrábě a dřeváky). Dále se nabízely
výrobky jako mašlovačky z husího peří, mlýnky na mák, strouhanku
či maso, valchy, struhadla, sekyry a pily všech rozměrů, kosy potřebných délek, brousky na kosy a zařízení na naklepávání kos.
Nožíři nabízeli nože všech velikostí, břitvy na holení, nůžky pro
švadleny a kapesní nože. Samozřejmě nechyběly stánky se sladkostmi, tureckým medem a praženými oříšky.
Rovněž tam byli prodejci optických brýlí a zákazník si vybral ty,
na které dobře viděl. Vedle nich nabízeli různí zaručení léčitelé
„zázračné vodičky“ proti bolesti zubů, na růst vlasů atd.
Celé náměstí bylo zaplněno krámky. Jednotliví trhovci byli zavedené firmy, které dlouhodobě zajížděli na jarmark s kvalitním zbožím, dobrou náladou a poctivými obchodními praktikami.
V Blatenské ulici byli ve čtyřech stáncích řezníci, kteří nabízeli
výrobky z koňského masa – vuřty, točený salám, sekanou a karbanátky. Jejich výrobky byly chutné, levné a byl o ně velký zájem.
U ostatních řezníků byly obdobné výrobky o 50% dražší. Pravidelně
jsem si kupoval koňskou sekanou za 50 haléřů.
Zemědělci prodávali med, máslo balené do křenových listů, tvaroh, mák, hrách a brambory, drůbež a vejce.
Místní kolář vystavoval kolečka s korbou používané zedníky,
žebříky různých délek, trakaře, kola k vozům a náhradní žebřiny.
Procházeli jsme tržištěm, okukovali výrobky a byli jsme ve svém
živlu. Trhy se konaly sedmkrát v roce a my jsme se nemohli dočkat
až se bude konat další.
Během našich školních let jsme zažili významné stavby ve městě,
a to budování vodovodu s vodojemem, kanalizační sítě s čističkou,
regulaci řeky s kamennými náplavkami včetně koupaliště, budování
závodu Sublima na impregnaci dřeva, nového mostu u Kottova
mlýna a především nové školy - nejmodernější v celém kraji.
Samozřejmě jsme u ničeho nemohli chybět a vhledem k rozsahu
a počtu staveb jsme měli pořád napilno.
Ze čtvrté třídy jsme všichni postoupili do 5. třídy. Nejvýznamnější
vzpomínkou z této třídy je návštěva lánské obory, ve které se projížděl pan president Masaryk v kočáře a mile nám odpověděl na naše
hlasité pozdravy.
Zpracoval
MUDr. Jiří Beran
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První akce z Tréninkové výzvy
již proběhla
V sobotu 8. 2. 2014 odpoledne se konala první akce,
která byla spolufinancována z Tréninkové výzvy MAS
Podbrdsko, o. s. Akci pořádalo Mateřské centrum Pampeliška Březnice. Na Balónkovém maškarním reji nechyběly soutěže pro děti, nezbytný balónkář i možnost řádně
si zatančit v úžasných maskách.
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Projekty vybrané ke spolufinancování
z tréninkové výzvy v rámci opatření
III. 4.1 vyhlášené MAS Podbrdsko
MAS Podbrdsko, o. s. vyhlásilo dne 1. 12. 2013 Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci
opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy byla
podpora jednorázových propagačních akcí na území
MAS Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci
byla 15 000,-Kč/1 projekt.
Příjem žádostí o podporu byl od 7. 1. do 14. 1. 2014.
Do Tréninkové výzvy se přihlásilo 11 žadatelů s projekty
za 155 984 Kč. Je veliká škoda, že se do této výzvy
o podporu nepřihlásilo více žadatelů.
Dne 30. 1. 2014 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožmitále p. Tř. sešla výběrová komise, aby posoudila a bodově ohodnotila projekty, které byly podány
do vyhlášené Tréninkové výzvy v rámci opatření III.4.1
Programu rozvoje venkova. Výběr výběrové komise
odsouhlasila správní rada dne 3. 2. 2014.

Vybrané projekty k finanční podpoře
Název žadatele

Název projekmtu

Částka

Body

Pořadí

Sbor dobrovolných hasičů
Rožmitál p. Tř.

Den hasičů spojený s 15. výročím
založení poloprofesionální JPO II.
při SDH Rožmitál p. Tř.

15.000 Kč

323

1

Město Rožmitál p. Tř.

Den dětí v Rožmitále p. Tř.

15.000 Kč

312

2

Kulturní gang Březnice, o.s.

KOLA KOLEČKA 2014 aneb velký
závod na malých strojích

15.000 Kč

310

3. - 4.

Mateřské centrum Rozmarýnek

Rožmitálské čarodějnice

14.850 Kč

310

3. - 4.

Obec Věšín

Den dětí ve Věšíně

15.000 Kč

308

5

Sdružení rodičů a přátel
VOŠ a SOŠ Breznice

Spolu proti násilí

15.000 Kč

307

6

Brdy nad zlato

Znovunalezení vacíkovské kroniky

13.482 Kč

301

7

Obec Milín

Podbrdskem na kole

14.701 Kč

299

8

Základní a Mateřská škola
Hvožany

Cesta za třemšínským pokladem
aneb po stopách pověstí
Bohuslava Fišera

14.851 Kč

296

9

Mateřské centrum Pampeliška
Březnice

Balónkový maškarní rej

15.000 Kč

290

10. - 11.

Obec Sedlice

Dětský den v Hoděmyšli

8.100 Kč

290

10. - 11.

Ing. Gabriela Jeníčková, Jitka Drechslerová
MAS Podbrdsko
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POZVÁNKA NA AKCE PODPOŘENÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU PODBRDSKO
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na nejbližší akce podpořené
Místní akční skupinou Podbrdsko (MAS), které byly vybrány na
základě žádosti o finanční podporu v rámci tréninkové výzvy
III.4.1. Ministerstva zemědělství ČR:
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 8.00 hodin pořádá Sdružení rodičů
a přátel VOŠ a SOŠ Březnice sportovně vzdělávací akci nazvanou
„Spolu proti násilí“. Akce je vhodná nejen pro žáky i studenty,
ale zároveň pro širokou veřejnost, a proběhne v prostorách VOŠ
a SOŠ Březnice. Dozvíte se např. jak řešit krizové situace při přepadení a jak se ubránit, informace o násilné trestné činnosti
a také informace z oblasti bezpečnosti a sebeobrany osob.
Na přednášku naváže ukázka sebeobrany pro občany bez rozdílu věku, pohlaví a hmotnosti. Akce je zaměřena nejen na prevenci proti napadení, ale také na podporu mezigeneračního setkávání v rámci města Březnice a okolí.
Ve středu 30. 4. 2014 od 17.00 hodin proběhne v prostorách
kolem rožmitálského koupaliště a u Sadoňského rybníka tradiční
akce „Rožmitálské čarodějnice“. Akci, kterou v minulých letech zajišovalo Město Rožmitál pod Třemšínem, bude
v letošním roce pořádat Mateřské centrum Rozmarýnek. Letošní

„čarodějnice“ budou zábavným odpolednem určeným pro širokou veřejnost – od nejmenších dětí až po prarodiče.
A do třetice, Obec Milín pořádá v sobotu 3. 5. 2014 od 8.00
hodin akci „Podbrdskem na kole“. Cyklotrasy povedou obcemi,
které jsou začleněny do MAS Podbrdsko. Záměrem je připravit
celodenní kulturně sportovní akci pro celou rodinu, která účastníkům přiblíží region Podbrdska. Delší cyklotrasa bude 70 km
dlouhá a je určena pro zdatnější cyklisty. Začátek v Milíně
a v Rožmitále pod Třemšínem u informačních center. Kratší
cyklotrasa měří 30 km a začíná pouze v Milíně. Jak podotýkají
organizátoři nejedná se o závod, ale o sportovně – kulturně –
poznávací výlet se zastávkami a volnými vstupy do velkých i malých památek.
Přij te se vzdělat, pobavit či strávit sportovní den v našem krásném kraji. Rádi Vás na všech akcích přivítáme a zodpovíme Vaše
případné dotazy k MAS Podbrdsko.
Veškeré informace naleznete také na internetových stránkách
www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko

ČTENÍ Z VACÍKOVSKÉ KRONIKY
Ve dnech 8. a 22. 3. 2014 vždy od 18.00 hodin proběhlo ve vacíkovské hospůdce U Lišáka posezení u Vacíkovské
kroniky. Akci uspořádalo občanské sdružení Brdy nad zlato, které pozvalo občany nejen z Vacíkova na povídání
o historii Vacíkova, čtení z znovunalezené Vacíkovské kroniky a o nedávné historii JZD Vacíkov. V hospůdce se sešlo
mnoho obyvatel a pamětníků, kteří přispěli k povídání i svými vzpomínkami a fotografiemi.
Tato akce byla vybrána na základě žádosti sdružení Brdy nad zlato o finanční podporu u Místní akční skupiny
Podbrdsko. Podpora je poskytována v rámci Programu rozvoje venkova a je určena začínajícím či „spícím“ místním
akčním skupinám, mezi které patří i MAS Podbrdsko. Jejím cílem je, aby se příjemci podpory díky ní naučili „být
místní akční skupinou“. Kromě zpracování strategického dokumentu, podle něhož by se vymezené území Podbrdska
mělo rozvíjet v nadcházejícím období 2015 – 2021, je podpora určena také na podobné akce, která byla uspořádána
ve Vacíkově.
Také díky této dotaci od Ministerstva zemědělství byly spuštěny internetové stránky www.maspodbrdsko.cz,
na kterých se vždy dozvíte aktuální informace.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko

Valná hromada MAS Podbrdska se sešla ve Hvožanech
Setkání členů Místní akční skupiny Podbrdsko (MAS) se uskutečnilo při valné hromadě v úterý 11. 3. 2014 v prostorách
Kulturního domu ve Hvož anech. Z celkového počtu 38 členů
našeho spolku se shromáždilo 29 členů a zároveň několik
pozvaných hostů.
Předsedkyně MAS Markéta Balková seznámila všechny přítomné s programem valné hromady, která se sešla především
k projednání nových stanov spolku v návaznosti na nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Valná hromada schválila změnu stanov a také schválila nový název původního občanského
sdružení na MAS Podbrdsko, z.s. (pozn. z.s. - zapsaný spolek).
Ředitelka kanceláře spolku Ing. Gabriela Jeníčková
seznámila přítomné s celkovou činností spolku v uplynulém
období, s vytvořením internetových stránek
www.maspodbrdsko.cz, s vývojem (rozšiřováním) územní působnosti MAS a především s prací na získání dotace z projektu
III.4.1. od Ministerstva zemědělství. Při plnění tohoto projektu se
naše MAS má za úkol stát se a fungovat jako skutečná místní
akční skupina. Dalším projektem, kterým se MAS v současné
době zabývá je „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS PODBRDSKO“ z Operačního
programu Technická pomoc (OPTP), poskytovatelem dotace
je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Koordinátor a zaměstnanec kanceláře MAS Jitka Drechslerová
přednesla členům spolku Výroční zprávu za rok 2013, kterou
můžete najít na internetových stránkách našeho spolku.

Poté předsedkyně Markéta Balková seznámila přítomné s plánem činnosti spolku na rok 2014, kdy hlavní činností spolku
bude přijetí dotace z OPTP a tvorba strategie na základě komunikace s obyvateli regionu o jejich potřebách.
Chtěli bychom tímto poděkovat členům našeho spolku za dosavadní práci a pomoc v činnosti MAS. Rádi srdečně přivítáme
nové členy do našeho spolku, jehož cílem je zkvalitnění života
občanů v našem regionu.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko
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KULTURA

Kulturní Gang Březnice, o.s. po zimní sezóně zve na sezónu
jarní a letní do areálu, který jsme svépomocí s podporou a pomocí přátel a příznivců našeho sdružení upravili a zpřístupnili
veřejnosti.

STARÉ KLUZIŠTĚ :
... MÍSTO, KDE UVIDÍTE,
CO JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI A USLYŠÍTE,
CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI
PŘIJĎTE, BUDETE S NÁMI ZA VODOU …

24. 5. 2014
KOLA KOLEČKA aneb Velký závod
na malých strojích – závody
na kolech pro děti i rodiče
EXHIBICE BMX-kola SKATEPARK
SBÍRKA KOLA PRO AFRIKU

14. 6. 2014
CHYŤTE VLNY aneb NECKIÁDA
na Vlčavě
- tradiční přehlídka originálních plavidel, které se může
zúčastnit opravdu každý - už nyní si můžete ke zkrocení vln divoké Vlčavy chystat lodě, pramice, vory,
plachetnice, ponorky i záchranné kruhy….
- doprovodný program
- večer HUDEBNÍ VLNY rozčeří

ZRNÍ, UŽ JSME DOMA, FAST FOOD
ORCHESTRA, POLETÍME?

28. 6. 2014
TAŠKAŘICE – rodinný festival
Chcete oslavit konec školního roku a pořádně přivítat
prázdniny? Tak tohle bude to pravé ….

PŘÍHODY KLUKA BomBarĎáka – hudebně-divadelní představení – krátké scénky, divoké struny,
bláznivé řeči, dance plné rance.
HUDEBNÍ POHÁDKA – v podání klientů Domova
pro osoby se zdravotním postižením OSEK
VESELÉ PÍSNIČKY Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře – v podání dětí ze Školní družiny Březnice

Doprovodné aktivity: soutěž v hodu školní aktovkou
a další zábavné disciplíny, psi canisterapeuti
a další postupně zveřejníme…
Činnost sdružení je spolufinancována mimo jiné také z příspěvku z rozpočtu Města Březnice a dalších partnerů – děkujeme
za podporu.
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Město Rožmitál pod Třemšínem
a dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka
Vás srdečně zvou na 1. ročník
festivalu dechových orchestrů

RYD
VALŮV ROŽMITÁL
YDV
Nádvoří P
odbr
dského muzea
Podbr
odbrdského
v R
ožmitále pod Třemšínem
Rožmitále

Neděle 27. 4.

2014 od 15 hodin

ROŽMITÁLSKÁ VENK
OV
ANK
A
VENKOV
OVANK
ANKA
KRAJANKA Václava Hlaváčka
Předprodej vstupenek:
Kulturní klub v Rožmitále pod Třemšínem,
tel. 318 665 339
www.rozmitalptr.cz / www.venkovanka.eu
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PŘI MASOPUSTNÍM PRŮVODU VE SVOJŠICÍCH SE NEZAPOMNĚLO
ANI NA MDŽ
V sobotu 8. března ve 13 hodin se před Obecním úřadem
ve Svojšících shromáždila skupina rozličných masek a kostýmů.
Místní obyvatelé se tu totiž rozhodli oslavit slavnost masopustu, jak se patří.
Díky letošnímu nadprůměrně teplému slunečnému počasí se
čtvrtý ročník průvodu pyšnil hojnou účastí jak ze strany zúčastněných, tak přihlížejících. Stejně jako loňské ročníky, byl i ten
letošní pestrý na kostýmy.
V průvodu nechyběly tradiční maškary jako medvěd (jedna
z nejdůležitějších masek, protože představuje vůdce průvodu),
Žid, Turek, cikánka, Smrt nebo bába s nůší. Nechyběly ale také
pohádkové postavy jako např. Sněhurka a sedm trpaslíků, čarodějnice, jezinky, klauni nebo selky.
Program dne měl jasný a pevný řád. Průvod si vytyčil na své
trase po Svojšících a nedalekých Kleticích několik zastávek.
Na každé zastávce nejprve maškary předvedly krátký taneček,
pak medvěd vyzval hostitelku k tanci. Za doprovodu harmoniky
a zpěvu následovala veselice, při níž bylo pro maškary připraveno bohaté občerstvení.
Průvod se letos konal až v závěru masopustu. Byl totiž spojen s Mezinárodním dnem žen. Všechny zúčastněné a přihlížející ženy a dívky byly proto obdarovány květinou.
Maškary svůj průvod zakončily opět na svojšickém Obecním
úřadě, kde byl připraven tradiční zabijačkový ovar a masopustní
oslava zde pokračovala až do ranních hodin.

Popeleční středou 5. března začalo čtyřicetidenní období půstu, které končí Velikonocemi. Postní doba je symbolem klidu.
Člověk by měl navázat dialog s druhým, odpočinout si a být
střídmý ve stravě, především je zakázáno jíst maso.
Foto:
https://www.dropbox.com/s/me3shwk4pr3l4z0/masopust.zip

Vítání jara v Podbrdském muzeu
12. 4. 2014 od 10 do 16 hod. se v prostorách Podbrdského muzea
v Rožmitále pod Třemšínem koná TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK.
Řemeslníci se mohou hlásit na 311 249 262, nebo mk@podbrdskemuzeum.cz

NOČNÍ KRÁLOVSTVÍ: RYTÍŘSKÝ TURNAJ
Odtrhněte se od každodenních starostí, školy, domácích prací i počítače a vyrazte s námi do Brd, které společně
proměníme na fantastickou krajinu z RPG počítačových her a fantasy knížek.
S každým ročníkem se snažíme poučit z předchozích
nedostatků a zlepšit své služby ve všech směrech, a tak
vás letos čeká:
- hra o den delší
- rozšířená o možnost vyrobit si veškeré své vybavení
sami
- a hlavně bohatší o spoustu dobrodružství!
Odložte klávesnice, přijete a nebudete litovat! Je to
kousek, vše potřebné včetně jídla od nás dostanete
a rodiče se o vás rozhodně bát nemusí, vždy už je to náš
6. ročník!

NOČNÍ KRÁLOVSTVÍ

A ještě jedna novinka. Věk hráčů sice zůstává v rozmezí
9 – 13 let, nově se ale mohou hlásit i ti starší z vás,
a zapojit se tak jako cizí postavy (cépéčka) – žoldáci,
obchodníci, lesní bestie a jiné herní postavy, které nám
pomohou dotvořit tu pravou atmosféru Nočního království.
Info: bojová terénní hra pro děti 9 – 13 let
Kde: skautská hájovna Na Dědku
Kdy: 25. – 27. 4. 2014
Kontakt: rosenthalci.cz/nocnikralovstvi
Rosenthal, o.s.

/ Bojová hra pro děti ve věku 9 – 13 let

ve spolupráci s MC Pampeliška

25. 4. – 27. 4. 2014
hájovna Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem
tel. +420 605 266 701 / info@rosenthalci.cz / www.rosenthalci.cz/nocnikralovstvi
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy již 24.

Rybářské závody
v sobotu 26. dubna 2014
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí a 16 – 18 let.
Soutěží se o velmi hodnotné ceny s vyhodnocením za min. 1 až 10 místo.
Pro všechny účastněné (i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Informace pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve dvou poločasech,
na 1 prut s max. 2 návazci, je možné užití krmítka. Soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.

POZOR – počet startovních míst je omezen. Startovné je jednotné – 200 Kč.
Časový plán:

05.15
06.30
09.00
09.45
12.30

-

06.25
09.00
09.45
12.15
12.45

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka
II. poločas
vyhlášení výsledků

Petrův zdar !!!!

©VR

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

Dětské rybářské závody
v neděli 27. dubna 2014
na rybníku HLUBOKÝ v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost nahlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude poukázána na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny,
ale i občerstvení a dobrá zábava a na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Časový plán:

Petrův zdar !!!!

06.45
07.30
09.00
09.30
11.10

-

07.30
09.00
09.30
11.00
11.20

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas soutěže
přestávka, občerstvení
II. poločas soutěže
vyhlášení výsledků
©VR
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- ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Příprava na jarní část soutěže začala již 10. ledna
2014. Tréninky probíhaly 3x týdně a to v hale VITALITY,
v okolí stadionu a část i na umělé trávě 1. FK Příbram
(společně s mužstvem Mirovic).
Od 5. 2. do 8. 2. 2014 se hráči společně s trenéry
zúčastnili zimního soustředění ve sportovním areálu
v Chanovicích. Každý den hráči absolvovali tři tréninkové
jednotky zpestřené 6. 2. 2014 o regeneraci v aquaparku
v Horažovicích. Soustředění se zúčastnilo 17 hráčů.
Součástí zimní přípravy byla, jako již tradičně, účast
na zimním turnaji TESLA Cup v Blatné.
Od 8. 2. 2014 jsme odehráli 4 utkání započítávaná
do turnaje a jedno přátelské utkání.
V rámci turnaje jsme odehráli následující utkání:
BŘEZNICE 1918 – DRAŽEJOV
2 : 2
STŘELSKÉ HOŠTICE – BŘEZNICE 1918
4 : 5
BLATNÁ – BŘEZNICE 1918
2 : 0
BŘEZNICE 1918 – BĚLČICE
3 : 0
V závěrečný den turnaje, kdy jsme měli turnajová
utkání již odehraná jsme odehráli přátelské utkání se
Smetanovou Lhotou. Vítězstvím 5:2 jsme ukončili přípravu v Blatné a čekali jak dopadne rozhodující utkání
započítávané do turnaje a to Bělčice – Dražejov. K obhajobě našeho turnajového vítězství muselo utkání skon-

čit remízou. Ještě 5 minut před koncem utkání vedl
Dražejov 2:1 a kráčel tak za vítězstvím v turnaji. Konečný výsledek 2:2 však přinesl radost pro naše mužstvo.
S celkovým počtem 7 bodů a skóre 10:8 jsme obsadili
1. místo v turnaji a obhájili tak turnajové vítězství
z roku 2013.
Další přípravné utkání jsme odehráli v neděli 9. 3.
2014 v Milíně s místním mužstvem LIGMET Milín – SK
Březnice 1918 3:4 (2:1).
Generálka na ostrý start do mistrovských utkání proběhla v sobotu 15. 3. 2014 od 15 hodin na stadionu
v Březnici. A mužstvo Březnice se utkalo s týmem OTAVAN Štěkeň (1. b třída Jižních Čech). Utkání skončilo
prohrou našeho mužstva 2:0.
Po utkání panovaly v řadách fotbalistů i fanoušků
rozpaky i přesto, že zimní příprava se vydařila. Věřme,
že i zde bude platit těžko na cvičišti lehko na bojišti.
Jak naši hráči zúročí kvalitní zimní přípravu se ukáže
hned v prvním mistrovském utkání v sobotu 22. 3. 2014
od 15.00 hodin na stadionu v Březnici, kdy se utkáme
s mužstvem Rožmitálu pod Třemšínem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří se
zimní přípravy zúčastnili a doufám, že se nám bude
v jarní části soutěže dařit.
trenér Vlasimil Ševr st.

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 16. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 18. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918

SK Březnice 1918

Fotbalový klub Lety

SK Nový Knín

Sobota 5. 4. 2014 od 16.30 hod.

Neděle 20. 4. 2014 od 17.00 hod.

Fotbalový stadion v Březnici

Fotbalový stadion v Březnici

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

OP st. žáci – sobota 5. 4. 14.00 h.
SK Březnice 1918 – Rožmitál

58. ročník silničního běhu Rožmitál – Březnice

OP ml. žáci – neděle 6. 4. 10.30 h.
SK Březnice 1918 – 1. FK Příbram
B mužstvo III. třída – neděle 6. 4. 16.30 h.
Obecnice – SK Březnice 1918 B
OP dorost – volný los
starší přípravka – mistrovská utkání zahajují až 12. 4.

start 10.30 hod.
OP dorost – sobota 19. 4. 10.15 Daleké Dušniky – SK Březnice 1918
B mužstvo III. třída – sobota 19. 4. 17.00
Zduchovice – SK Březnice 1918 B
OP st. žáci – neděle 20. 4. 14.30 SK Březnice 1918 – Jince
OP ml. žáci – další část soutěže bude upřesněna
starší přípravka – neděle 20. 4. 10.15
Nová Ves pod Pleší – SK Březnice 1918

Příští víkend
So 12. 4. 10.00 starší přípravka Nový Knín – SK Březnice 1918
So 12. 4. 10.15 dorost OP
SK Březnice 1918 – Rožmitál
So 12. 4. 16.30 B mužstvo III. třída
SK Březnice 1918 B – Hvožany
Ne 13. 4. 16.30 A mužstvo I.B tř. Petrovice – SK Březnice 1918 A
Ne 13. 4. 15.00 OP ml. žáci
Obecnice – SK Březnice 1918
So-Ne 12.-13. 4. bude upřesněno OP st. žáci
Malá Hraštice – SK Březnice 1918

Příští víkend

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺

So 26. 4.

17.00

A mužstvo I.B třída

TJ Spartak TOS Žebrák
– SK Březnice 1918 A
Ne 27. 4. 10.15 dorost OP
Tochovice/Milín B
– SK Březnice 1918
Ne 27. 4. 10.30 starší přípravka
SK Březnice 1918
– Spartak Příbram
Ne 27. 4. 17.00 B mužstvo III. třída SK Březnice 1918 B
– Narysov
So-Ne 26.-27. 4. OP st. žáci volný los
OP ml. žáci – další část soutěže bude upřesněna
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SK Březnice 1918 - rozpis utkání JARO 2014
„A“ MUŽSTVO

„B“ MUŽSTVO

DOROST

ST. ŽÁCI

volný los

14.00
Březnice - Rožmitál

DATUM

DEN

5. 4.

SO 16.30
Březnice - Lety

6. 4.

NE

16.30
Obecnice - Břez. B

12. 4.

SO

16.30
Břez. B - Hvož any

13. 4.

NE 16.30
Petrovice - Březnice

19. 4.

SO

17.00
Zduchovice - Břez. B

20. 4.

NE 17.00
Břez. - Nový Knín

běh Rožmitál - Březnice start v 10.30

26. 4.

SO 17.00
Žebrák - Březnice

ML. ŽÁCI

PŘÍPRAVKA

10.30
Březnice - 1. FK Pb
10.15
Břez. - Rožmitál

14.15
Malá Hraštice - Břez.

10.00
Nový Knín - Břez.

14.15
15.00
Malá Hraštice - Břez. Obecnice - Břez.
10.15
Dal. Dušniky - Břez.
14.30
Březnice - Jince

10.15
Nová Ves - Březnice

volný los

27. 4.

NE

17.00
Břez. B - Narysov

10.15
Toch/Milín - Břez.

10.30
Břez. - Spartak Pb A

1. 5.

ČT

3. 5.

SO

17.00
Bohutín - Břez. B

10.15
od 13.00
Břez. - Hbity/Zduch. okrsková soutěž hasičů

14.45
Dobříš - Březnice

4. 5.

NE 17.00
Břez. - Vonoklasy

8. 5.

ČT

10. 5.

SO

11. 5.

NE 17.00
Jince - Březnice

17. 5.

SO

18. 5.

NE 17.00
Břez. - Dobřichovice

24. 5.

SO 17.00
Břez. - Hořovicko B

25. 5.

NE

31. 5.

SO 17.00
Mníšek p/B - Břez.

1. 6.

NE

7. 6.

SO 10.30
17.00
Březnice - Hostomice Trh. Dušniky - Břez. B

8. 6.

NE

14. 6.

SO 15.00
Podlesí - Březnice

15. 6.

NE

14.30
Březnice - Dobříš
10.15
Višňová - Březnice
17.00
Břez. B - Tochovice

10.15
14.45
Březnice - Rožmitál Pičín - Březnice

17.00
Kovohutě - Břez. B

10.15
Březnice - Toch/Milín
14.30
Březnice - Narysov

17.00
Milín - Březnice B

10.15
14.45
Břez. - Dal. Dušniky Kovohutě - Březnice

17.00
Březnice B - Láz

10.15
Hbit/Zduch - Břez.

10.15
Břez. - Višňová
17.00
Březnice B - Drahlín

10.15
Rožmitál - Březnice

14.45
Podlesí - Březnice

13.00
Obecnice - Břez.

10.30
Břez. - Nový Knín
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LETNÍ TENISOVÁ SEZÓNA V TC VITALITY BŘEZNICE o.s.
Již devátým rokem úspěšně rozvíjí svoji činnost Tenisový
a sportovní klub Vitality Březnice o. s. S blížícím se jarem se
u většiny z nás opět probouzí chu pravidelně se hýbat a sportovat. Tenis je z tohoto pohledu ideální příležitostí, jak „protáhnout“ celé tělo a je to současně rodinný sport, který umožňuje pravidelné sportování dětem i dospělým, mužům i ženám,
a to až do vysokého věku života.
TC Vitality Březnice o.s. nabízí v tomto směru svým členům,
ale i nečlenům, velmi zajímavé a rozmanité možnosti, jak pravidelně sportovat. Kromě tenisu je možné si zde zahrát florbal,
volejbal, nohejbal, sálovou kopanou nebo stolní tenis. Pravidelně a celoročně se zde koná také cvičení zumby, která je velmi
oblíbená zejména mezi ženami.
Tenis je v TC Vitality Březnice o.s. hlavním a nejvíce podporovaným sportem. Klub má okolo 150 členů, z nichž významnou většinu tvoří děti a mládež. Tenisová škola Jiřího Veselého, která s klubem spolupracuje, nabízí možnost celoročního
kvalitního a profesionálně vedeného tréninku pro děti i dospělé. Vedení klubu klade velký důraz na práci s mládeží. Výsledkem tohoto snažení je skutečnost, že v loňském roce klub
a město Březnici reprezentovalo celkem 10 závodních družstev, z nichž 8 družstev bylo mládežnických. Vlivem neustále
stoupajícího zájmu o tenis se v letošním roce zúčastní soutěží
družstev dokonce rekordních 11 družstev, z toho 9 družstev
mládežnických.

Mladší žáci B

Tenisový klub patří také mezi velké organizátory tenisových
turnajů, a to jak pro závodní, tak i pro rekreační tenisové
hráče. V letošním roce je připravena „novinka“ pro rekreační
hráče s názvem „TENNIS SINGLES TOUR 2014“, která
je otevřená členům i nečlenům klubu a zúčastnit se jí mohou
muži i ženy. Více informací získáte přímo v klubu nebo na
www.tenisova-skola.cz.

Starší žáci B
Pro nové zájemce o tenis z řad dětí a mládeže se koná
v sobotu 12.4. 2014 od 10.00 do 12.00 hod. nábor do
Tenisové školy Jiřího Veselého. Nábor proběhne v tenisové hale TC Vitality Březnice o.s.
Více informací získáte na www.tenisova-skola.cz.
Stanislav Veselý
místopředseda klubu
Minitenis B

Babytenis B
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE

PODĚKOVÁNÍ NADAČNÍMU
FONDU PRO BŘEZNICI

Březnické šedesátky

SK Březnice 1918 o.s. děkuje Nadačnímu fondu
pro Březnici za poskytnutí finanční podpory
ve výši 20.000,- Kč na rekonstrukci kabiny žáků
v tribuně stadionu města Březnice.
Provedením rekonstrukce došlo ke zkvalitnění prostředí
pro sportovní činnost mládeže a zhodnocení majetku
města Březnice.
Pozitivní změnu dokládá fotodokumentace stavu kabiny
před a po rekonstrukci.
Finanční podpory Nadačního fondu pro Březnici
si velice vážíme.

V neděli 27. dubna proběhne od 9 hod. na stadionu v Březnici druhý ročník soutěže jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Soutěž tohoto druhu probíhá na okrese Příbram jen u nás
a v předchozím ročníku se účastnila necelá stovka mladých
hasičů a hasiček. Oproti loňskému roku jsme přidali kategorii
přípravky, což jsou děti od 3 do 5 let a maximální počet bude
200 závodníků z celého okresu a možná, že se dostaví i závodníci mimo náš okres.
Přijte podpořit zástupce KMH SDH Březnice v nelehkém
boji proti ostatním kolektivům.

III. část okresního kola celostátní hry Plamen

Bc. Pavla Cibulková, předsedkyně

V sobotu 29. března vyrazili zástupci KMH SDH Březnice
na třetí část hry Plamen do Smolotel, kde se snažili vylepšit
celkové skóre v závodu požární všestrannosti a štafetě dvojic.
Informace o soutěži přineseme v příštím vydání.

Závěr okresního kola celostátní hry Plamen
v Březnici nebude
V sobotu 24. května měl v Březnici proběhnout závěr hry
Plamen. Vzhledem k tomu, že se na stadionu hraje fotbal a jiné
plochy jsou nevyhovující, bude soutěž přemístěna do jiné obce.

Masopustní průvod
V úterý 4. března jsme společně s baráčnickou obcí Bozeň
oživili tradici masopustního průvodu. Účastnilo se přibližně
20 lidí v maskách, převážně z řad baráčníků a členů KMH SDH
Březnice. Doufám, že se tato tradice dokáže oživit a rok od roku
nás bude více a více.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

Šatna před rekonstrukcí

Sbor dobrovolných hasičů Březnice
si vás dovoluje pozvat na

soutěž mladých hasičů

Běh na 60 m s překážkami
– přebor jednotlivců
Soutěž se bude konat 27. 4. 2014
na fotbalovém stadionu v Březnici
od 8 hodin
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Šatna po rekonstrukci

ČOKOCENA V KAPLICI
Březničtí malí judisté v sobotu 22. února soutěžili o čokocenu v jihočeské Kaplici. Turnaje se zúčastnili také hosté z rakouského klubu. Z Březnice na jih Čech se svými rodiči a trenérem vyjelo sedm kluků Judo klubu Kodokan Březnice. Nejlepších umístění dosáhli ti nejmladší. Oliver Kubát svoji kategorii
vyhrál a obsadil tak 1. místo. Než vystoupal na stupně vítězů,
musel porazit pět soupeřů. Nad všemi dokázal zvítězit před
časovým limitem. Dalším úspěšným zápasníkem byl Matyáš
Vodák. První zápas sice prohrál, v dalších však svým soupeřům
nedal šanci a na stupně vítězů po sečtení bodů vystoupal na
druhý stupínek - 2. místo. Třetím bodujícím závodníkem je
Ondra Bartůněk. Jeho soupeři využili svých delších zápasových
zkušeností a Ondrovi pěkně výstup na třetí stupeň vítězů ztí-

žili - 3. místo. Ostatní naši starší závodníci bohužel podlehli
svým soupeřům a tentokrát na stupně vítězů nedosáhli.
Otevřené tréninky
Judo klub Kodokan Březnice připravil pro zájemce "otevřené
tréninky". Každou středu od 17.00 do 19.00 hod. si zájemci mohou přijít vyzkoušet judo s žáky klubu. Věkové kategorie jsou
neomezeny. Pouze u mladších dětí (4 – 6 let) je nutná konzulatace s trenérem. Rozpisy tréninků najdete na webových stránkách klubu. Dále probíhá neustále nábor dětí všech věkových
kategorií. Judo klub Kodokan Březnice najdete každé pondělí,
středu a pátek od 17.00 do 19.00 hodin na základní škole
v Březnici. Přijte mezi nás! Judo nás baví!
Karel Kříž, Judo klub Kodokan Březnice
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H a n í k Pa v e l – PRODEJ UHLÍ Březnice
Nabízíme uhlí:

Bílina (Ledvice) / Most (Komořany)
Německé Brikety malé a velké

Nyní akce:

JARNÍ SLEVY BRIKET!

/

Množstevní slevy

Prodejní doba:
Tel:
Mob:

Po, St, Pá
8.00 - 15.00 hod.
Út, Čt
8.00 - 15.30 hod.
318 683 630 (v prodejní době)
606 466 750 (od 8.00 do 21.00 včetně víkendů)

www.uhlibreznice.cz

Ř Á D KOV Á I N Z E RC E


P R O N A J M U v Březnici slunný byt 2 + 1 s balkonem.
Smlouva zahrnuje i vratnou kauci. Tel. 607 655 792

Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
KVĚTEN 2014

pátek 18. dubna 2014 ve 12 hod.
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN
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NOVĚ OTEVŘENO

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

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

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

Telefon

TV SERVIS • Rudolf Vaněk
• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7
Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

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

16 hod.
ÚT – ČT 9 –
od.
SO 9 – 11 h

777 336 705

VETERINÁRNÍ PÉČE
– u vás doma

MVDr. Dubec Jan
Telefon

605 847 974
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant –
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
slepiček 15 – 20 týdnů, cena 149 – 185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!
Prodeje se uskuteční: v sobotu 19. dubna 2014
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Při prodeji slepiček – VÝKUP králičích kožek –
cena 20 – 30 Kč/ks
B l i ž š í i n f o r m a c e : PO - PÁ 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

7.00 - 16.30 hod.
7.00 - 16.00 hod.

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

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

KINO BŘEZNICE
2. 4. středa v 18.00 hodin

16. 4. středa ve 13.30 hodin

30. 4. středa v 18.00 hodin

COLETTE

odpolední představení pro širokou
veřejnost

DIANA

Historické drama, ČR, SR a Nizozemsko,
2013, české znění
Výpravné strhující drama o síle lásky a touze po svobodě. Příběh je inspirován osudem
slovenských vězňů, kterým se podařilo
uprchnout z Osvětimi.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric
Bouwer, Ondřej Vetchý, Petr Vaněk, Michal
Dlouhý, Andrej Hryc, Miroslav Táborský
a další
Vstupné 48 Kč

Q

125 minut

Q

Přístupno od 12 let

6. 4. neděle v 18.00 hodin

PARALELNÍ SVĚTY
Romantické sci-fi, Kanada, Francie, 2012,
české znění
Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné
realitě. Vede skromný život a stále myslí na
dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo
jeho dosah.
Režie: Juan Diego Solanas
Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Timothy Spall, Jayne Heitmeyer, Blu Mankuma
a další
Vstupné 48 Kč

Q

104 minut

Q

Přístupno od 12 let

9. 4. středa v 18.00 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ
HUCKA FINNA
Rodinný dobrodružný film, Německo, 2013,
české znění
Huck Finn je vychováván vdovou Douglasovou a jeho jedinou radostí jsou společně
strávené chvíle s nejlepším kamarádem
Tomem Sawyerem. Okolnosti ho dovedenou
k útěku z domova a prožívá nejnebezpečnější dobrodružství svého života.
Režie: Hermine Huntgeburth
Hrají: Leon Seidel, Jacky Ido, August Diehl,
Heike Makatsch, Peter Lohmeyer a další
Vstupné 39 Kč Q 99 minut
Vhodné pro děti od 6 let

ŠIMON A DUBY
Drama, Švédsko, Dánsko, 2012, české titulky
Velkolepý snímek o dvou rodinách a jejich
přátelství a společném osudu ve švédském
Göteborgu ve stínu 2. světové války. Film
natočený podle stejnojmenného románu
mezinárodně uznávané a oblíbené autorky
Marianne Fredriksson.
Režie: Lisa Ohlin
Hrají: Bill Skarsgard, Helen Sjöholm, Jan
Josef Liefers, Katharina Schüttler a další
Q

122 minut

Komedie, ČR, 2013, české znění
Komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám.
Film Donšajni odhalí divákům svět opery
zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce
a zklamání, o hudbě a milování. To vše
s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy.
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Ivana Chýlková, Václav Kopta,
Lucie Juránková, Emma Smetana, Jaromír
Hanzlík a další
Vstupné 30 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno od 12 let

16. 4. středa v 18.00 hodin
Komedie, ČR, 2013, české znění
Vstupné 49 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno od 12 let

20. 4. neděle - nepromítáme
23. 4. středa v 18.00 hodin

SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Akční sci-fi, USA, Malta, 2013, české titulky
Gerry Lane pracuje pod hlavičkou OSN jako
expert na řešení nejrůznějších krizových situací. Lidstvo začala ve velkém decimovat
virová epidemie gigantických proporcí.
Uprostřed apokalypsy musí Gerry najít
zdroj nákazy, protože bez jeho lokalizace nelze v boji s neviditelným nepřítelem uspět.
Režie: Marc Forster
Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos, Matthew
Fox, David Morse, Daniella Kertesz, James
Badge Dale a další
Vstupné 48 Kč

Q

Q

Přístupno od 12 let

116 minut

Q

Přístupno od 12 let

27. 4. neděle v 18.00 hodin

Historické drama, Francie, 2012, české znění
Mladý herec Gwynplaine, který si od malička nese velké stigma, putuje zemí s kočovnou společností. Variace na stejnojmenný
román Victora Huga, v jedné z hlavních rolí
s Gérardem Depardieu, vznikla částečně
i v české koprodukci v Barrandovských ateliérech.
Režie: Jean-Pierre Améris
Hrají: Gérard Depardieu, Emmanuelle
Seigner, Marc-André Grondin, Jiří Maria
Sieber, Markéta Hrubešová, Boris Hybner
a další
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Životopisný film, Velká Británie, Francie,
2013, české titulky
Lady Dianu zná téměř každý. Jen málokdo
však zná skutečnou Dianu Spencerovou, jen
málokdo v ní vidí obyčejnou ženu. Film není
klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva roky jejího života, kdy opustila
královskou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském paláci.
Režie: Oliver Hirschbiegel
Hrají: Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge, Geraldine James, Charles
Edwards a další
Vstupné 48 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno

Dětské dopolední představení:

2. 4. 2014 středa v 9.00 hodin

Signály z neznáma

DONŠAJNI

MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE

13. 4. neděle v 18.00 hodin

Vstupné 42 Kč

DONŠAJNI

Q

Přístupno od 12 let

Připravujeme:
Pot a krev (4. 5.)
Kameňák 4 (21. 5.)

NOVINKA
Každé nedělní promítání je zajištěno
občerstvení, k dobrému filmu si
můžete koupit dobrou kávu, sklenku
dobrého vína či jiného nápoje.
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
8. 4. Schůze MO STP
KD Q 14.30 hodin
11. 4. Oldies
KD Q 21.00 hodin
15. 4. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Místo konání veřejného
zasedání bude upřesněno na
úřední desce Q 16.30 hodin
19. 4. Mňága a Ž orp
KD Q 20.00 hodin
20. 4. Velikonoce v koleji
Nádvoří bývalé jezuitské
koleje Q od 13.00 hodin
26. 4. Galavečer BRDS
KD Q 20.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 5/2014 vyjde 30. 4. 2014 –
uzávěrka čísla je 18. 4. 2014 (ve 12 hod.) ročník XII. distribuce do březnických domácností zdarma registrace Ministerstva kultury
ČR pod číslem E 11717 připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit
či odmítnout vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých
příspěvků sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

