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OSLAVA MASOPUSTU
Únorová oslava Masopustu se vydařila. Masopustní průvod, tvořený asi padesáti maškarami, zakončil svoji cestu
na březnickém náměstí, kde nechyběly teplé nápoje, sladkosti, ani zabijačkové pochoutky. Děkujeme všem, kteří se na organizaci
celé akce podíleli, zejména K.G.B., z. s. a dalším dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by realizace nebyla možná.
Petra Bartoníčková

Vážení spoluobčané,
letošní zima již definitivně skončila a každý z nás netrpělivě
očekává jarní sluníčko, kterého jsme si v uplynulých měsících
moc neužili. V dubnu oslavíme svátky jara Velikonoce, zahrádkáře zastihneme v pilné práci na záhonech, sportovci vymění
lyže za kola, běžci pak jistě nevynechají tradiční běh Rožmitál
– Březnice. Popularita tohoto běhu rok od roku stoupá. Ke zvyšující se úrovni jistě přispěla bezpečnostní opatření – úplná
uzavírka komunikace I/19 po celý průběh závodu. Také vyhodnocení a vyhlášení vítězů a umístěných v jednotlivých kategoriích probíhá na profesionální úrovni, a to díky realizačnímu
týmu, který za naše město vede ing. Jiří Nepivoda.
Již v měsíci březnu započalo postupné čištění a úklid silnic
a chodníků, na kterých zůstala vrstva posypového materiálu.
Také tady se v plné míře projevila uplynulá zima, která ukázala slabá místa na našich komunikacích. V letošním roce budou
tyto výtluky na silnicích v majetku města lokálně opraveny
a věříme, že i kraj najde prostředky na opravu komunikací
v jeho vlastnictví. Týká se to hlavně ulic Blatenská a Bubovická,

ale také komunikací spojující jednotlivé obce s důrazem
na spojnice našeho města s Příbramí. V tomto roce bude provedena celoplošná rekonstrukce v ulici Horní Valy v úseku od Blatenské ulice po rozšíření u bytového domu čp. 36. Následující
etapa až na křižovatku ulic Bubovická – Rožmitálská je naplánována na rok 2018. Po definitivním vyřešení vlastnictví pozemků v okolí kulturního domu proběhne v jeho okolí finální
úprava povrchů. V měsíci dubnu započne rekonstrukce a rozšíření skate-parku u stadionu, kde budeme kromě kvality prací
požadovat po zhotoviteli co nejkratší dobu, po kterou bude areál
uzavřen. Uvědomujeme si, že areál je hojně využíván a věříme,
že nová podoba tuto plochu ještě zatraktivní. S dalšími investičními záměry, a už z rozpočtu města nebo podpořených
dotací, vás seznámím v dalších číslech Březnických novin.
Závěrem připomenu, že v jarních měsících se vrátí na svá
místa kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, které nám
všem jistě poslouží při úklidu zahrad a okolí.
Petr Procházka, starosta
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KOTLÍKOVÁ DOTACE 2017
Zveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje dne 7. 3. 2017.

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách přispěje Středočeský kraj prostřednictvím dotací z EU téměř 52 miliony korun.
Dotační program a výzva bude v následujících dnech
zveřejněna na webových stránkách kraje, kde je možno
získat podrobnější informace již dnes na adrese https:
//www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015.
Občané budou moci o dotaci žádat zhruba v polovině měsíce dubna 2017.
Proti předchozím výzvám se tentokrát podmínky pro získání dotace poněkud mění. Peníze musí být podle Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo i na
kotle na tuhá paliva, které ale spalují výhradně biomasu. Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací je
v tomto kole vyjmuta možnost pořídit si dotovaný uhelný kotel, plynový kotel nebo kotel kombinovaný, v němž
je možné topit vedle obnovitelného paliva také palivem
fosilním. V rámci tohoto druhého kola kotlíkové dotace
tak nebude možné žádat o doposud hojně dotované kombinované kotle na uhlí a dřevní pelety.
Dle předběžných informací MŽP lze předpokládat, že další vlna kotlíkových dotací bude spuštěna až v roce 2018.
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Životní výročí oslavili:
87 let – Jaroslav Větrovec, Březnice 87
75 let – Jiří Krůta , Březnice 130
75 let – Danuše Foltýnová , Březnice 132
70 let – Jana Váňová , Březnice 125
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad
JARO 2017
Město Březnice oznamuje obyvatelům Březnice a přilehlých obcí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle
níže uvedeného harmonogramu. Tak jako již v předešlých
letech budou na stanoviště přistavovány dva druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad.
Kontejnery budou viditelně označeny. Žádáme tímto
všechny občany, aby důsledně třídili jednotlivé druhy
bioodpadu a nevhazovali do kontejnerů žádné jiné druhy
odpadů.
Sobota

8. 4. 2017

L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany
Sadová

Neděle

9. 4. 2017

Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky

Sobota

15. 4. 2017

Kamenická
Na Tržišti
Za sokolovnou
Martinice
Pod Stráží

Neděle

16. 4. 2017

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

Ing. Petr Milec
Městský úřad Příbram
odbor životního prostředí

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

Příspěvky je možné zaslat na adresu
infobreznice@volny.cz
nebo přinést do Městské knihovny, Náměstí 16,
262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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UZÁVĚRKA květnového čísla BN
20. 4.

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hod.
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb

ADRESÁŘ BŘEZNICE
a BŘEZNICKÉ NOVINY
budou od dubna 2017

v prodeji v Infocetru v Konventu,
V Koleji 1.
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NOVÉ INFOCENTRUM OTEVŘENO
od 3. dubna 2017
ulice V Koleji 1, 262 72 Březnice
bývalá jezuitská kolej
Infocentrum a pokladna Městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
tel./fax: 326 531 594 | e-mail: info@breznice.cz

| www.breznice.cz

říjen – duben

pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

květen – září

pondělí – neděle

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00 hod.

Zkvalitňování služeb a života ve městě je jednou z našich priorit. Byl to také jeden z důvodů,
proč jsme se rozhodli otevřít Infocentrum v nových prostorách. Proti původnímu, které bylo spojené s Městskou knihovnou a nacházelo se v prvním poschodí, se do nového prostoru dostanete
snadněji. Přístup je bezbariérový, nachází se hned za vstupními dveřmi do bývalé jezuitské koleje.
Najdete zde všechny služby, které jste běžně využívali v Městské knihovně, mezi ty základní patří
nabídka černobílého a barevného kopírování, skenování, laminování, veřejného internetu
a kroužkové vazby. V Infocentru si můžete zakoupit mapy, pohlednice, propagační materiály,
upomínkové předměty, turistické známky, suvenýry, vstupenky, Březnické noviny a další…
Infocentrum bude zajišovat kompletní služby spojené s návštěvou města. Poskytne informace
o městě, o kulturních a sportovních akcích, o ubytování, stravování, výletech po okolí. V době
turistické sezóny bude otevřeno o svátcích, sobotách a nedělích.
Jedním z nejdůležitějších úloh infocentra je podávat příchozím návštěvníkům
bezplatné informace. Přijte se zeptat, zavolejte, napište… rádi vám poradíme.
Za odbor kultury města Březnice Petra Bartoníčková

Vážení rodiče!

Na KVĚTEN 2017 připravujeme
VÍTÁNÍ DĚTÍ.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017) 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 20. 4. 2017.

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

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

......

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

Na základě přihlášky Vám pošleme osobní pozvánku
s přesným termínem obřadu.

Datum vítání:

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.

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.

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

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

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................
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POLICIE ČR
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Pod vlivem alkoholu řídil dne 19. února 34letý cizinec.
Hlídka policie ho zastavila v ranních hodinách v obci
Hvož any. Při dechové zkoušce se na displeji přístroje
objevila hodnota 0,67 promile alkoholu. Na místě byl
motoristovi zadržen řidičský průkaz.
Z ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
67letý muž. Dne 25. února ho policisté kontrolovali
v Březnici v Rožmitálské ulici. V dechu mu naměřili
1,83 promile alkoholu.
Další opilec usedl za volant dne 5. března odpoledne. Silniční kontrola proběhla v Tochovické ulici v Březnici.
Dechová zkouška u něj vykázala 0,73 promile alkoholu.
Osmadvacetiletý muž jel se svým vozidlem pod vlivem
pervitinu a kokainu. Silniční kontrola se uskutečnila
dne 15. března v Hlubyňské ulici v Březnici. Další jízda
byla dotyčnému zakázána.
Zatím nezjištěný zloděj vnikl v době od 7. do 17. února
do rodinného domu na Březnicku. Odcizil zde motorovou pilu, kompresor, bojler a několik lahví alkoholu.
Majiteli objektu byla způsobena škoda ve výši 36 tisíc
korun.
Dne 24. února ve večerních hodinách havaroval v katastru obce Březnice 34letý řidič. V zatáčce dostal s vozem
smyk a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazil
do břehu silničního příkopu. Následně se automobil přetočil přes střechu na pravý bok. Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na 35 tisíc korun.

Dne 27. února jsme přijali oznámení o vykradení rekreační chalupy na Březnicku. Pachatel z vnitřních prostor
ukradl tři lahve alkoholu a způsobil škodu ve výši jednoho tisíce korun. Následující den pak policisté z obvodního oddělení Březnice sdělili podezření z krádeže a porušování domovní svobody 59letému muži, kterému
za výše uvedený čin hrozí až tři roky ve vězení.
Z nákladního vozidla, které bylo zaparkované v Březnici, zcizil jakýsi nenechavec motorovou pilu. Ke krádeži
došlo mezi 25. a 27. únorem. Vzniklá škoda činí deset
tisíc korun.
Policejní hlídka byla dne 28. února v nočních hodinách
přivolána do restaurace v Březnici, a to kvůli nevhodnému chování jednoho hosta. Policisté na místě zjistili,
že se jedná o 20letého mladíka, který byl v silně podnapilém stavu. Zasahující příslušníky začal slovně urážet
a tvrdil jim, že se může chovat, jak uzná za vhodné.
Následně byl vyzván, aby svého protiprávního jednání
zanechal. Dotyčný ale neuposlechl a policistům dokonce
vyhrožoval utopením a jejich fyzickou likvidací. Poté byl
převezen na služebnu k dalším úkonům. Dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 1,9 promile. Nyní se bude
zpovídat z přestupku proti občanskému soužití.
Neznámý pachatel se vloupal v době od 20. prosince
do 4. března do rekreační chalupy v obci Tochovice.
Odnesl odtud dvoje kamna na tuhá paliva, zahradní
gril, stříkací pistoli ke kompresoru a 750 kg briket. Celkem byla škoda stanovena na osm tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Policie ČR

„Přidejte se k našemu týmu“

Policie ČR neustále hledá nové „paráky“ na volná služební místa. Nabízíme práci
v přímém výkonu služby, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu.
Jedná se o velmi zajímavé, rozhodně ne stereotypní zaměstnání.
Důležité je umění jednat a také se umět rozhodovat, především jde o práci s lidmi.

Nabízíme – šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech např. kriminální služba, operační střediska, Útvar rychlého nasazení), možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na pojištění, ozdravné
pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek.
Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme. Na škole již pobírá základní plat 18,5 tisíce korun hrubého,
navíc má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie,
právo, střelecká příprava aj. Po skončení základní odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy
a má 22,5 tisíce korun hrubého bez osobního příplatku. Od července letošního roku by mělo dojít ke zvýšení
platu o 10 %.
Základní podmínky – české občanství,
–
–
–
–

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

Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem o práci u Policie ČR, může kontaktovat pracovníky
v Příbrami na telefonu 974 879 227 (229) nebo napsat na FB: Vaše budoucnost?
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Duben 2017
. . . nejen jednou větou. . .
3. 4. 1913

14. 4. 1862
14. 4. 1929

17. 4. 1936

24. 4. 1810

1547

před 104 lety u příležitosti svých 50letých narozenin věnoval starosta města pan Cyril Hošek obnos
600 korun ku zřízení nadace pro zchudlé řemeslníky a obchodníky, do Březnice příslušející a 400 korun věnoval vlasteneckým a dobročinným spolkům a účelům v městě našem.
před 155 lety o výročním trhu pořádala představení menažerie (zvěřinec), sestávající z četných exemplářů různých živočichů z celého světa.
před 88 lety zemřel v Praze František Dušan Zenkl, ředitel měšanských škol v. v., spisovatel a spolupracovník listu „Věstník městské spořitelny“ a „Hlídky osvětového sboru“. Narodil se sic v Táboře, ale Březnice byla jeho poslední učitelskou štací. Ve všech místech jeho působení byla známa jeho
činnost pedagogická a kulturní. Literárně napsal velký počet článků do různých novin a časopisů,
vydal několik drobných spisků a ve spisu „Blatensko a Březnicko“ napsal část dějiny škol obecných
a měšanských. Pohřeb se konal 18. 4. 1929 v krematoriu na Olšanech.
před 81 lety v Bio Sokol byla dvě mimořádná představení filmu „Naši vojáci“ - „…jest to nejlepší
vojenský film, vyrobený našimi vojíny a doplněn pěknými zvukovými efekty“; odpolední představení
určeno pro všechny okolní školy, jakožto součást výchovy brannosti lidu.
před 207 lety odebral se učitel A. Geringer do Prahy na studia, aby své vzdělání rozšířil a nabyl
vysvědčení pro c. k. hlavní školu v Březnici. Tak mohl být potvrzen učitelem na této škole. Jelikož
učitel Procházka neměl podobného vysvědčení, musel místo v Březnici opustiti. Na jeho místo ustanoven učitelem byl Ondřej Horetzký.
před 470 lety – Mzda zemědělské čeledě
V roce 1547 byly projednávány mzdy zemědělské čeledi. V Prácheňsku, a tedy i v Březnici, stanoveny
tyto platy: šafáři ročně 2 a půl kopy a 7 grošů bílých, šafářce 1 a půl kopy a 18 grošů, sekáčům
na travách senných denně po 2 groších, na votavách 1 a půl groše, sekáčům kosou hrabičnou
na ozimním obilí a na jaři po 9 penězích bílých, hrabačkám a nakladačkám za vázání všelikého obilí
po 6 penězích a na hrabání sen a otavy o peníz méně. Řezáčům, kteří slámu řeží, se platilo od sv. Havla
jen 8 peněz bílých. Zapluhači dobrému neb pacholku, který s koňmi dělal, dávány ročně 2 kopy
15 krejcarů, a který s voly dělal 1 a půl kopy 22 krejcarů, děvečce dospělé neb kuchařce 1 a půl krejcaru 18 grošů, pohoniči většímu 1 a půl kopy, menšímu 1 kopu 15 grošů. Takové platy dostávala čele
ke stravě. Kdo by však dělníky jednal beze stravy, ten musel platiti každému denně ještě jeden groš.

Kostelík sv. Mikuláše a dvě kulatá výročí:
1787 před 230 lety byl zbořen
1937 před 80 lety byla na náměstí zasazena deska, kde stával.
Kamenná deska s bronzovým křížkem (uprostřed náměstí před domy čp. 4 a 5) - na tomto místě stával až do roku 1787 kostelík sv. Mikuláše, který vznikl někdy v polovině 14. století. U něho byla
ještě dřevěná zvonice a hřbitov. Kolem roku 1650, po dostavení jezuitského kostela, zvonice byla
zbořena a kostelíku hrozil stejný osud. Šastně se však dočkal až reforem císaře Josefa II., jejichž se
však stal obětí. Při jeho boření se přišlo na zapomenutou hrobku pánů Lokšanů z Lokšan, v níž
nalezeny tři cínové a jedna měděná rakev, které prodány v dražbě (27. 7. 1789). Cenný kov vynesl
celých 260 zlatých, 27 a 3/4 krejcarů, skoro tolik, zač byl předtím prodán celý kostelík (280 zlatých).
Deska do dlažby byla zasazena při úpravě náměstí v roce 1937, kdy nalezeny také základy kostelíka.
Podle jejich odkrytých zbytků byla jeho lo 15,20 metrů dlouhá a 15,40 metrů široká, presbytář vystupoval na východní straně asi 3 metry. Při výkopu nalezen husitský šíp, stříbrný penízek, úlomky
dlaždic a prejzů a některé kamenné fragmenty ostění dveří a gotických žeber se zbytky maleb.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, z Březnických kulturních přehledů a Zpravodaje - Věstníku Okresní
záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického.
Alena Heverová

VELKÝ PÁTEK VE VZPOMÍNCE LUDVÍKA FÜRSTA
Pověstmi o pokladech byla opředena některá památná místa v našem kraji, jako Třemšín, Drahejšov i Šance.
Lid si vyprávěl o zlatých penězích a různých předmětech, které se objevovaly zvláště na Velký pátek při čtení pašijí.
Tyto pověsti utkvěly v myšlenkách mnohých lehkověrných lidí natolik, že jim dokonce věřili.
Sám jsem před lety prožil zvláštní příhodu, na níž dodnes s úsměvem vzpomínám. S oblibou jsem o Velikonocích,
kdy jsem býval pravidelně v Březnici, chodíval na Šance, kde se v našem kraji hlásí poprvé jaro v podobě všech
možných jarních kvítků, zvláš bohatých zlatých zvonců petrklíčů. Jednoho roku jsem se tam vydal právě na Velký
pátek. Jakmile jsem vstoupil na cestu pod hradištěm, slyšel jsem nad sebou rány motykou. Divil jsem se, kdo
v nezvyklý den v lese pracuje, ale vysvětlení se mne dostalo, jakmile jsem vystoupil na vrchol. U otvoru, který zde
byl mnoho let, navršena čerstvě vykopaná zem a v lese praskaly větvičky pod nohama vzdalujícího se as vyplašeného
hledače pokladů.
Otvor ten neznámého zvábil k hledání zlata. Lidé také o něm bájí, že je začátek tajné chodby, která vede
až do březnického zámku.
Starobřeznické miniaturky, Březnický kulturní přehled červen 1971
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

5. 4. – 26. 5. 2017 – putovní výstava „Ztracená
generace“
Tematická výstavka knih – Jarní čtení
Od pondělí 3. dubna 2017 se Infocentrum
přesouvá do budovy Konventu, V Koleji č.p. 1.
Služby v Městské knihovně budou poskytovány
držitelům platného čtenářského průkazu.

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■
■

Výtvarná dílnička
25. 4. Pasování prvňáčků na čtenáře

4/2017

KNIHOVNA

PUTOVNÍ VÝSTAVA
ZTRACENÁ GENERACE
Tuto zajímavou putovní výstavu připravil Památník Karla
Čapka ve Staré Huti. V Městské knihovně v Březnici jste si
v loňském březnu a dubnu již mohli prohlédnout jejich výstavu „Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel“.
Výstava „Ztracená generace“ vznikla u příležitosti stoletého výročí 1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. Vedle
životního příběhu Karla a Josefa Čapkových v období od roku
1910 – 1918 zachycuje rovněž životy známých spisovatelů,
hudebních skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli
v kavárně Union. Výstava navíc zachycuje osudy obce Stará
Hu, na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, kterými procházely i ostatní obce a města budoucího Československa. Návštěvník si prostřednictvím výstavy nejen připomene průběh
války, ale také hlouběji pronikne do problematiky počátků
budoucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. Výstava dále seznamuje s osudy Eduarda Basse, Františka Langra, Gočára,
Křičky a dalších. K výstavě patří replika dobových novin, které obsahují informace k jednotlivým válečným rokům.
Připravila Kateřina Štěrbová

K. Štěrbová, M. Burdová, H. Fořtová

Během měsíce března mohli návštěvníci Městské knihovny
shlédnout výstavu kovářských výrobků z dílny Romana
Pausche.
Foto Městská knihovna
Prostory Městské knihovny

15. 3. 2017 proběhla v dětské knihovně beseda s Ivonou Březninovou pro děti ze 3. a 5. tříd.

Foto Městská knihovna
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Městská knihovna Březnice
Vás zve na

putovní výstavu

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

prostory Městské knihovny

od 5. dubna 2017
do 26. května 2017
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Písmenka už známe, do čtení se dáme

Děti z prvních tříd
a Městská knihovna Březnice
– dětské oddělení
zvou na

PASOVÁNÍ
NOVÝCH ČTENÁŘŮ
Kulturní dům Březnice
25. dubna 2017
v 16.30 hodin

4/2017
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Město Březnice – Městská knihovna
Vás zve na

zájezd do divadla Archa

SHOW
Jana Krause

úterý 30. května 2017
od 19.30 hodin
cena 540 Kč

(vstupné 390 Kč + doprava 150 Kč)

odjezd

z autobusového nádraží Březnice v 16.30 hod.,
po domluvě i z Rožmitálu p. Tř. a Příbrami

vstupenky v předprodeji
v Městské knihovně Březnice (tel. 318 682 453)
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Cyprisová Lenka – Královské tajemství – román o studentce vysoké školy, která má schopnost vidět do minulosti,
a která v rámci praxe pracuje jako průvodkyně na hradě, nás
zavede do jednoho z nejslavnějších období českých dějin a možná vyřeší i velkou záhadu české historie – vše totiž souvisí se
vším a současnost se prolíná s minulostí možná víc, než si myslíme…
Erben Václav – Trapný konec rytíře Bartoloměje – hlavní postavou románu je rytíř Bartoloměj z Loučky, který se nechává najímat nejvyšším mincmistrem Království českého
k dopravě a ochraně prengrecního stříbra a mincí z Kutné Hory
do Prahy, a který po odchodu na venkovskou tvrz poznává
v pozdním věku lásku, ale okolnosti jej zlákají na nepočestnou
cestu
Stainforth Alexander – Pod maskou nevinnosti – napínavý historický román z Anglie roku 1870
Koláček Luboš Y. – Poslední bere vše – základem nového
strhujícího románu z počátku 17. století je legendární erotický
skandál Elišky Kateřiny Smiřické, krutě trestané svým otcem,
pyšným Zikmundem Smiřickým, toho času nejbohatším šlechticem v zemi
Marounková Hana – Deník šílené důchodkyně aneb
stáří je nejlepší věk II. – humorný román
Steinforth Alexander – Krásná Karolína; Karolínina
pomsta; Karolínina volba – historická trilogie o osudech
tajné dcery Rudolfa II.
Koláček Luboš Y. – Božská královna prokletých adamitů – román z dob husitských válek o mladičké šlechtičně Marii,
jejíž rodinu vyvraždili husité a ona se rozhodne pomstít
a vstoupí do táborské komunity…
Robertsová Nora – Sen v bílém – kamarádky Mac, Laurel,
Parker a Emma společně vlastní svatební agenturu, ale ony
samy zrovna štěstí v lásce nemají…
Stainforth Alexander – Krvavá Mary – pětice dívek se rozhodne zkrátit si dlouhý večer vyvoláváním ducha Krvavé Mary
a její přízrak je vtáhne do temnoty a jejich životy jsou rázem
ve smrtelném nebezpečí…
Pospíšilová Jarmila – Vražda v lázních Skalka – v komorním prostředí lázní Skalka je poblíž jednoho z léčivých
pramenů nalezena mrtvá žena…
Sigurdardóttir Yrsa – Plavba smrti – posádka přepychové
jachty zmizí beze stopy a záhadu zmizelé rodiny odhaluje šarmantní právnička Tóra
Rychtecká Karolína – Divoký leknín – Blanka de Rougille
vyrůstá se starší sestrou na zámku v Burgundsku, otec jí nemá
rád, ona se proti tomu bouří a za trest je zavřena do kláštera…
Rowlandová Laura Joh – Dotek smrti – zabíjí pouhým dotykem prstu, ale v patách je mu šógunův komoří Sano…
Carlyle Liz – Prostopášník – milostný historický román
Horská B. M. – Pach smrti – na venkovské silnici nedaleko
anglické univerzity je nalezena mrtvá žena, její smrt obestírá
řada nejasností a inspektorka Elen Jollyová nebude mít lehké
pátrání
Černucká Veronika – Právo na vraždu – devět napínavých
příběhů o lidech, kteří mají právo na vraždu
Černucká Veronika – Naše heslo Apokalypsa – text anonymu, kvůli kterému se Tara rozjela do severních Čech, zněl –
Věc: Vražda. Heslo: Apokalypsa…
Fieber Michal – Škola detektivů – ráno po maturitním
plese byl v jedné z učeben Soukromé literární a zpravodajské
akademie nalezen mrtvý oblíbený učitel a spisovatel Zedníček
a exkomisař Karel Houdek, který na akademii vede semináře
tvůrčího psaní detektivek, vymyslí se studenty způsob, jak zločin objasnit
Nesbo Jo – Policie – v nemocnici v Oslu leží těžce zraněný
důležitý svědek, který je přísně střežen a v okolí dochází
k mnoha novým zločinům…
Připravila Kateřina Štěrbová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Minestrone polévka
Ingredience: 50 ml olivového oleje, 1/2 cukety, 2 ks cibule, 120 ml
zeleninového vývaru, 1 stroužek česneku, 3 mrkve, 400 g rajčat
v konzervě, 1 hrst hladkolisté petrželky, 1 brambora, 1 stonek
řapíkatého celeru, 400 g bílých fazolí v konzervě, parmazán, sůl
Postup: Menší 2 cibule očistíme a nakrájíme nadrobno. Stroužek česneku oloupeme a prolisujeme. Mrkve očistíme a rozkrájíme na půlkolečka. Bramboru a půlku cukety oloupeme a nakrájíme na kostičky. Řapíkatý celer nakrájíme nadrobno. Parmazán nastrouháme najemno. Petrželku nasekáme nadrobno.
V hrnci rozpálíme olivový olej a orestujeme na něm nakrájenou
cibuli. Přidáme mrkev, řapíkatý celer, bramboru, cuketu, česnek a společně orestujeme. Přidáme nakrájená rajčata, zeleninový vývar a vše přivedeme k varu. Ztlumíme plamen a necháme
probublávat přibližně 20 minut. Nakonec do hrnce přidáme
propláchnuté a scezené fazole a petrželku. Podle chuti dosolíme. Hřejivou polévku minestrone servírujeme zakápnutou kapkou olivového oleje a zasypanou hoblinkami parmazánu.

Risotto parmigiano
– základní recept na italské risotto
Ingredience: 80 g másla nebo olivový olej, 1 šalotka, 320 g
rýže Arborio nebo Carnarolli, 200 ml suchého bílého vína, zeleninový vývar, 2 lžíce strouhaného parmazánu
Postup: V kastrolu rozpustíme polovinu másla, přidáme nadrobno nasekanou šalotku a lehce zpěníme. Přisypeme rýži
a restujeme až zprůhlední. Za stálého míchání ji zalijeme bílým vínem a necháme vydusit. Když vyprchá víno, přidáme
tolik vývaru, aby rýže zůstala ponořená. Necháme vařit, až se
vývar vypaří. A znovu zalijeme vývarem a znovu necháme odpařit. Postup stále opakujeme po dobu asi 20 minut. Když
je rýže „al dente“ (což znamená ne úplně měkká), přidáme
do ní zbylé máslo, parmazán a pořádně promícháme.
Do tohoto základu můžeme přidat zeleninu, např. hrášek,
chřest, špenát podušený se smetanou, pečenou dýni, pečenou
červenou řepu… a samozřejmě i maso.

Základní těsto na těstoviny
Ingredience: 100 g hladké mouky, 1 vejce, 1 lžička olivového
oleje, špetka soli
Postup: Všechny ingredience spojíme v hladké pružné těsto,
které můžeme použít na různé druhy těstovin. Vyválíme válečkem tenké těsto nebo použijeme stroj na těstoviny.

Ravioly s ricottou a špenátem
Ingredience: 300 g hladké mouky, 3 vejce, 1 lžíce olivového
oleje, sůl
Náplň: 250 g ricotty, 300 g listového špenátu, 50 g parmazánu,
1 žloutek, muškátový oříšek, pár lístků bazalky, 1 lžička másla,
sůl, pepř
K podávání: máslo, šalotka, bazalka, parmazán
Postup: Z mouky, vajec, oleje a špetky soli uděláme těsto a necháme odpočinout. Pak si připravíme náplň.
Pokud máme čerstvý špenát, spaříme ho, necháme okapat
a poté nasekáme. Mrazený, ale pořád listový, špenát necháme
na pánvičce rozehřát. Po vychlazení z něho vymačkáme přebytečnou vodu a nakrájíme. V míse smícháme špenát s ricottou,
máslem, parmazánem, žloutkem a nasekanou bazalkou. Dochutíme strouhaným muškátovým oříškem, solí a bílým pepřem.
Těsto vyválíme na velmi tenký plát, vykrájíme ravioly tvořítkem, naplníme a pevně přitiskneme. Vaříme v dostatečném
množství osolené vody 3 - 4 minuty. Na pánvi rozpustíme máslo,
na něm orestujeme šalotku a bazalku, přidáme uvařené ravioly
a promícháme. Podáváme posypané parmazánem.
Připravila Marcela Burdová
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Odbor kultury města Březnice z v e n a

„Vítání jara
a Velikonoc“
neděle 9. dubna 2017
od 13 hodin v bývalé jezuitské koleji v Březnici
• tržiště s řemeslnými výrobky a dobrotami
• ukázky pletení pomlázek a výrobků z proutí,
šustí a slámy
• doprovodné texty k postní a velikonoční době

14.00 hodin – Pe & Pe
– vystoupení Petry Fabiánové a Petra Ježka
Zkušená dvojice muzikantů představí autorskou
i převzatou tvorbu s prvky folku, amerického bluegrassu
a anglosaské tradice.

15.00 hodin – Divadlo Víti Marčíka
– Moravské pašije
Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil
a hraje komediant a loutkář Vía Marčík.
občerstvení zajištěno
rodinné vstupné 40 Kč | symbolické vstupné 10 Kč
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„MORAVSKÉ PAŠIJE“
v podání Víti Marčíka
Tato inscenace
Divadla Víti Marčíka je připravena
pro předvelikonoční – postní dobu.
Tradice pašijí se
téměř vytratila,
zůstala jen v kostelích. Přitom pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše
Krista – mají velkou a bohatou historii. V každé obci
se před Velikonoci
pašije hrály, zpívaly, ztvárňovaly.
„Moravské pašije“ chtějí přispět k obnovení těchto tradic. Vía Marčík přichází s jejich osobitým ztvárněním,
jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant,
který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude
i divák vtažen do příběhu. Loutky vyřezala Marčíkova
žena Eva, která se podílela na přípravě celého představení. Přijte v neděli 9. dubna v 15 hodin do bývalé
jezuitské koleje a nechte se oslovit starodávným biblickým příběhem.
Petra Bartoníčková
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Město Březnice – odbor kultury
pořádá

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola
GREGORIADES Plzeň

Začínáme 9. září 2017
ve 14 hodin.
Lektoři:
Jana Gregoriadesová
a Nikola Gregoriades
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz

Město Březnice a Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
zvou na tradiční

Stráž
30. 4. 2017
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MÁMO, TÁTO, pojme do kina! POJĎTE DO KINA
Neděle 2. 4. 2017 od 18 hodin - ANDĚL PÁNĚ 2
V hlavních rolích příběhu, který se
odehrává v adventním čase, se opět
setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem Uriášem v
podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich věčné tahanice způsobí, že se vzácné jablko ze stromu Poznání zakutálí
z nebe na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí…

Středa 12. 4. 2017 od 18 hodin - SIROTČINEC
SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Dědečkova podivná smrt
přiměje Jakea vyrazit na
velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. Pomocí
stop a nápověd, které nalezl
v jeho pozůstalosti, objeví
na odlehlém koutě jednoho
téměř opuštěného ostrova velice zvláštní dům, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

Neděle 23. 4. 2017 od 16 hodin – LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové,
kteří žijí s námi lidmi a mohou
za to, že lidstvu z páru ponožek
vždy zůstane jen jedna – lichá.
Ponožkami se totiž živí! Na ploše dobrodružného příběhu dvou
znepřátelených lichožroutských
gangů je vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně
a s humorem vlastním spisovateli a básníkovi Pavlu
Šrutovi, spoluautorovi scénáře a autorovi předlohy.

Také v měsíci dubnu jsme pro děti i dospělé připravili
řadu zajímavých filmů. Celý program naleznete na poslední straně Březnických novin.
Speciálně bych vás upozornila a pozvala na kolekci
pěti snímků krále amerického nezávislého filmu Jima
Jarmusche. Narodil se v Ohiu, pomáhal konstituovat
moderní podobu amerického nezávislého filmu, a už přes
třicet let zůstává jeho nekorunovaným králem. Svou
originalitou však toto teritorium dalece přesahuje. Svoje filmy nejen režíruje, podílí se na nich jako scénárista
a někdy i střihač, producent či kameraman. Velký důraz
klade Jarmusch také na hudební stránku svých filmů,
kterou mu pomáhají vytvářet významné muzikantské
individuality.
Distribuční společnost Aerofilms uvedla do kin u příležitosti premiéry jeho nového snímku Paterson (promítali jsme 15. března), sedm filmů. Divákům našeho kina
postupně promítneme z jeho tvorby filmů pět. Tím prvním je Tajuplný vlak z roku 1989. Každá ze tří povídek Tajuplného vlaku má vlastní název a hlavní hrdiny.
Film je poctou italské a japonské kultuře v americkém
stylu. Povídky Daleko od Jokohamy, Duch a Ztraceni
ve vesmíru se dějově neprolínají, ačkoliv se odehrávají
stejné noci a ve stejném městě a všechny vyvrcholí
v tomtéž místě (zchátralém hotelu v Memphisu). Příběhy jsou na sobě nezávislé, ale jak se v průběhu filmu postupně ukáže, humorně spolu komunikují. Na vaši návštěvu se v březnické kinokavárně těší všichni její
zaměstnanci.
Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 21. dubna 2017 od 16 hodin v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky
a k tomu samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Přijte si posedět do příjemného prostředí
zámecké kavárny, dát si něco dobrého a jen tak si při pletení popovídat.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Město Březnice – odbor kultur y zve na
„CESTY ZA DIVADLEM“

nádvoří hradu Karlštejn

NOC NA KARLŠTEJNĚ
sobota 12. 8. 2017 ve 20.30 hodin
Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů
je půvabnou komedií o císaři Karlu IV. a jeho hradě
Karlštejně, na němž podle údajného zákazu nesměly
přebývat ženy. Představení v roce 2017 pomáhají na opravu
vzácných fresek hradu Karlštejn.
Hrají a zpívají:

Daniel BAMBAS, Hana HOLIŠOVÁ, Jan KŘÍŽ,
Pavel VÍTEK, Regina RÁZLOVÁ, Ivana KOROLOVÁ,
Václav KNOP a další
více na www.divadlokarlstejn.cz

odjezd z autobusového nádraží v 18 hodin, cena 950 Kč
(včetně dopravy)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

ROK RENESANČNÍ ŠLECHTY - ZÁMEK BŘEZNICE - 2017
Dvě svatby a jedna grafika - Březnice renesanční a arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský
Renesance na zámku Březnice se odráží jednak v samotné podobě zámku včetně sgrafitové omítky z období
zásadní přestavby z poloviny 16. století provedenou místokancléřem českého krále Ferdinanda I.,
majitelem březnického panství, Jiřím z Lokšan, jednak zachovanými interiéry tohoto období,
zejména tzv. Lokšanskou knihovnou, nejstarším zámeckým knihovním sálem v Čechách z roku 1558.
Renesance na Březnici je zhmotněna v podobě jedinečného mobiliárního fondu, cyklu renesanční grafiky „Kolowratská
svatba“ od významného evropského malíře Zikmunda Elsassera z roku 1580, jenž bude poprvé v historii přeložen
do českého jazyka a představen v rámci audiovizuální prezentace. Tématem renesanční grafiky byly velkolepé renesanční
slavnosti v Innsbrucku, jež uspořádal
arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský,
do roku 1564 místodržící v Čechách,
od roku 1567 v Tyrolsku,
jenž na březnickém zámku v roce 1557
pojal tajným sňatkem za ženu Filipínu
Welserovou žijící zde tehdy u své tety
Kateřiny z Lokšan.
Správa zámku Březnice připravila
pro Rok renesanční šlechty mimořádný prohlídkový okruh
„Březnice renesanční“
zaměřený na osudy arcivévody
Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny
Welserové s jedinečnou možností
zhlédnout audiovizuální prezentaci
a renesanční grafické originály cyklu
„Kolowratská svatba“
Zikmunda Elsassera z roku 1580.
Robert Barták
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Národní památkový ústav,
správa státního zámku v Březnici
a město Březnice – odbor kultury Vás zvou na

KONCERTY
Březnické hudební večery 2017
22. dubna 2017
Kubelík Kvartet a Robert Pacourek j.h. - klarinet
hudební sál zámku Březnice od 19.00 hod.
6. května 2017
Hudební festival A. Dvořáka
Jose Mario Obesa - kytara,
Patrycia de la Fuente Lorenzo - violoncello
hudební sál zámku Březnice od 19.00 hod.
13. května 2017
koncert nejen židovské hudby Na vlnách klasiky
koncert sólistů dětského pěveckého sboru ZUŠ Březnice
pod vedením Květy Ciznerové
březnická synagoga od 17.00 hod.
20. května 2017
varhanní koncert Hudební festival A. Dvořáka
Ave Maria
Přemysl Kšica – varhany, Jana Sibera – sopran
rokokové varhany z roku 1796 Vojtěcha Schreiera
zámecká kaple P. Marie od 19.00 hod.
10. června 2017
Večer hudby a poezie
Jitka Jiříčková – housle, Vítězslav Podrazil – klavír,
Petra Špalková – umělecký přednes
reprezentační sál MěÚ od 19.00 hod.
23. června 2017
JAZZ na zámku Březnice
BIG BAND Příbram a jeho hosté
diriguje K. Šperk
nádvoří zámku Březnice od 20.00 hod.
12. srpna 2017
LETNÍ ZÁMECKÝ BÁL
hrají: Pražský salónní orchestr,
Sestry Havelkovy a Orchestr Tomáše Bláhy.
nádvoří zámku od 20.00 hod.
16. září 2017
varhanní koncert
Tomáš Hála – varhany, Edita Adlerová - zpěv
rokokové varhany z roku 1796 Vojtěcha Schreiera
zámecká kaple P. Marie od 19.00 hod.
21. října 2017
Duo Manera | Argentinské tango
Soňa Vimrová – kytara, Miroslav Žára - kytara
hudební sál zámku Březnice od 19.00 hod.
18. listopadu 2017
Hudební večer ke 100. výročí narození Josefa Kainara
účinkují: Filip Sychra a hosté
reprezentační sál MěÚ od 19.00 hod.
9. prosince 2017
adventní koncert
Ludmila Juránková – klavír, Karolína Žmolíková – zpěv,
Jan Pohořalý – trubka
hudební sál zámku Březnice od 19.00 hod.
kontakt a předprodej vstupenek:
tel. 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz | www.zamek-breznice.cz
změna programu vyhrazena
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Národní památkový ústav,
správa státního zámku v Březnici vás zve na

kulturní události v roce 2017
v rámci Roku renesanční šlechty
27. května – 31. října 2017

Dvě svatby a jedna grafika
Březnice renesanční
a arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský
výběrový prohlídkový okruh s audiovizuální prezentací
zaměřený na osudy arcivévody Ferdinanda II.
Tyrolského a Filipíny Welserové s jedinečnou možností
zhlédnout poprvé v historii přeložený cyklus renesanční
grafiky „Kolowratská svatba“ Zikmunda Elsassera
z roku 1580

doprovodné akce:
26. května 2017
slavnostní otevření audiovizuální prezentace
a prohlídkového okruhu

Březnice renesanční
a arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský
na programu madrigaly Claudia Monteverdiho
a skladby renesančního velikána Orlanda di Lassa
hodovní sál zámku Březnice od 19.00 hod.
5. a 15. července 2017

Zaostřeno na renesanci
mimořádné komentované prohlídky zámeckých zbrojnic
s ukázkami soubojových technik renesančních
šermířských škol
odborný výklad - Vladimír Šindelář – ředitel
Milevského muzea
zámecké zbrojnice 14.00 a 16.00 hod.
26. srpna 2017

Hradozámecká noc – renesanční večer
Hvězda mého života
hudebně literární pásmo o osudové lásce Ferdinanda II.
Tyrolského a Filipíně Welserové
účinkují: Hana Maciuchová a soubor dobové hudby
CHAIRÉ Příbram
umělecký vedoucí Josef Krček
hodovní sál zámku Březnice od 19.00 hod.
30. září 2017
koncert renesanční hudby v rámci cyklu
Březnických hudebních večerů

Ballo delle ingrate – Tanec zatracených
Claudio Monteverdi
varhanní pozitiv a benátský virginal – Tomáš Hála
dále účinkují: K. Grebeníčková – sopran,
Z. Kopřivová – sopran, J. Kovačič – bas,
M. Svobodová – mezzosopran, T. Horáková – housle,
H. Lozynska - violoncello
hodovní sál zámku Březnice od 19.00 hod.
27. října 2017

Cti otce svého, a miluj ženu svou
– příběh tajné svatby
literární večer
ukázky z románu Antonína Polácha o životě Ferdinanda II.
Tyrolského a jeho vztahu s Filipínou Welserovou
Martin Myšička
hodovní sál zámku Březnice od 19.00 hod
k o n t a k t : tel.: 318 682 179
e-mail: breznice@npu.cz | www.zamek-breznice.cz
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

DUBEN 2017

RC PAMPELIŠKA / ZUŠ
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MĚSTO BŘEZNICE - ODBOR KULTURY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘEZNICE
Vá s s r d e č n ě z v o u n a

KO N C E R T

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

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

účinkuje

Žákovský orchestr
ZUŠ Březnice
řídí

Tomáš Bláha

úterý 18. dubna 2017
Kulturní dům Březnice
začátek v 18.00 hodin

Mimořádné akce RC Pampeliška:
neděle 2. 4. od 14.00 – 17.00 Jarní dílna
pondělí 3. 4. od 10.00 Vynášení Morany
čtvrtek 6. 4. od 16.00 Seminář o těhotenství, porodu
a šestinedělí – s diplomovanou porodní
asistentkou Mgr. Janou Vrablicovou, Dis.
neděle 9. 4. Velikonoce v Konventu
úterý 25. 4. od 9.30 Chlebopečení - povídání
o kvásku a pečení chleba
čtvrtek 20. 4. od 16.00 Odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou – opékání buřtíků
sobota 29. 4. od 10.00 do 14.00 MAS Podbrdsko –
Farmářské a řemeslné trhy – výtvarná dílna a soutěže
Připravujeme: Férová snídaně, tvořivé dílny
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Ondřej Sikora, 16 let (ZUŠ Březnice)

4/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

ZŠ

17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Klub mladých diváků ve Stavovském divadle
Během téměř třicetileté tradice Klubu mladých diváků
na březnické škole navštívily děti desítky pražských
divadel a zhlédly divadelní představení nejrůznějších
žánrů. Jen výjimečně však mohly obdivovat překrásný
interiér Stavovského divadla, které je díky Mozartovým
operám dirigovaným samotným autorem známé po celém
kulturním světě. Potěšilo nás, že právě v tomto školním
roce jsme mohli tuto scénu navštívit.
Pohádková hra Maurice Maeterlincka Modrý pták
měla svou premiéru již v roce 1908 a dodnes slaví obrovské úspěchy doma i v zahraničí. Název hry znamená
symbol štěstí a skrývá se pod ním pohádkový příběh
o snovém putování dvou dětí za Modrým ptákem. V jejich snu splývá minulost s přítomností i s budoucností
a lidský svět se propojuje se světem zvířat a věcí. Nakonec dojdou k poznání, že největším štěstím jsou vlastně
obyčejné prožitky všedního dne, a hlavně mateřská láska, teplo domova a pomoc potřebným, které bychom měli
uznávat i v dnešním uspěchaném životě.
Věřím, že si každý z nás odnášel z divadla nějaký
vlastní prožitek či zamyšlení nad tím, jakou podobu má
to "naše štěstí".
Jarmila Hlaváčová, vedoucí KMD

Okresní kolo konverzační soutěže
v německém jazyce
Dne 25. ledna 2017 se konalo na Obchodní akademii
a VOŠ Příbram okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentoval Adam
Otta z 9. ročníku, který ve své kategorii získal suverénně první místo. Jako vítěz okresu Příbram postupuje
do kola krajského. Adamovi tímto gratuluji a přeji hodně úspěchů v Kladně!
Za vyučující německého jazyka Na a Motáňová

volejbalovou ZŠ Pod Svatou Horou. "Březáky" toto semifinále zvládly lépe a na naše kluky zbylo utkání o třetí
místo. Zde jsme opět narazili na ZŠ Školní. Kluci bojovali na hranici svých možností. Smečovali, blokovali,
zkrátka dělali vše, co k volejbalu patří. Nutno podotknout, že mezi našimi hráči není ani jeden hráč z nějakého volejbalového klubu, jako tomu je na jiných školách v Příbrami. Kluci byli i tak více než vyrovnaným
soupeřem, ale i druhé utkání se ZŠ Školní bohužel prohráli a obsadili celkové čtvrté místo.
Školu reprezentovali tito žáci: R. Koňas, L. Kurfiřt,
J. Máša, F. Mourek, M. Petráň, V. Šafránek, J. Štěrba,
L. Veselý a M. Zemek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Zeměpisná olympiáda
Dne 21. 2. se tři naše žákyně zúčastnily okresního
kola zeměpisné olympiády. Olympiáda se skládala ze tří
částí – práce s atlasem, bez atlasu a z praktické části,
ve které se počítaly různé příklady se zeměpisnou tematikou. Na skvělé umístění dosáhly všechny tři naše
účastnice. Kristýna Kurfiřtová v kategorii 8. a 9. tříd
obsadila 9. místo, Karolína Šebelová v kategorii 6. tříd
3. místo a Jindřiška Zíková v kategorii 7. tříd 2. místo.
Jindřiška si tímto umístěním zajistila účast v krajském
kole, které se bude konat v březnu v Benešově. Všem
olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) zeměpisných úspěchů.
Za vyučující zeměpisu Martin Zárybnický

Čtvrté místo na okrese ve volejbale chlapců
Dne 21. 2. 2017 se konala další soutěž ve Školní sportovní lize, tentokrát ve volejbale chlapců.
Toto klání se tradičně konalo na ZŠ Pod Svatou
Horou. Naši borci se utkali ve skupině se ZŠ Školní,
2. ZŠ Dobříš a 1. ZŠ Sedlčany s bilancí jedné prohry
a dvou výher. Díky druhému místu ve skupině kluci postoupili do semifinále, kde se utkali s kluky ze ZŠ Březové Hory, kteří ve své skupině porazili i favorizovanou

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Rádi bychom touto cestou pochválili dva žáky naší základní školy, kteří se dne 22. února zúčastnili okresního
kola konverzační soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Jiráskovy sady. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. a
7. třídy a 8. a 9. třídy. V první kategorii nás reprezentoval vynikající Přemysl Hadač, který se umístil na krásném třetím místě. Ve druhé kategorii nás zastupovala
výborná Julie Sroková, která okresní kolo na plné čáře
vyhrála. Tímto jim gratulujeme a Julii přejeme hodně
štěstí v krajském kole, které se uskuteční v Kladně
28. března. Držte palce!
Kolektiv učitelů anglického jazyka
(pokračování na str. 18)
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Basketbal chlapců

Okresní finále ve vybíjené

Dne 16. 3. 2017 se konalo okresní kolo v basketbalu
chlapců III. kategorie. Našim borcům byli v základní
skupině soupeřem žáci ze ZŠ Březové Hory, ZŠ 28. října,
ZŠ Jiráskovy sady a 1. ZŠ Dobříš. Skupina skončila pro
naše kluky s bilancí dvou výher, dvou porážek a obsazením třetího nepostupového místa ve skupině. Střelecky
se prosadila většina našich hráčů, nejvíce bodů zaznamenal Adam Veselý.
Školu reprezentovali tito žáci: A. Dítě, J. Fikert,
L. Hartl, J. Kasík, V. Kočovský, M. Mikoláš, L. Ovsík,
J. Veltruský, A. Veselý a Š. Vojtech.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Dne 8. března 2017 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy
zúčastnili okresního finále ve vybíjené. V základní skupině jsme porazili všechny své spoluhráče. Nad ZŠ Obecnice jsme vyhráli 16:4, nad ZŠ Jiráskovy sady Příbram
20:9 a nad ZŠ Bratří Čapků 20:4. Všechny zápasy jsme
ukončili před časovým limitem.
Ve finále jsme obsadili krásné třetí místo na okrese.
Prohráli jsme pouze se ZŠ Školní Příbram, která se pak
stala celkovým vítězem.
Náš tým: 4. ročník – F. Mašek, J. Halko, M. Vodák,
J. Mázdra, 5. ročník – V. Kluk, J. Vrátný, V. Koňas,
F. Dušek, L. Mikeš, M. Vitík, J. Kot a J. Sousedová.
V. Kluk a J. Vrátný 5.a
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19:00 Je 17. únor. Prší.
Všude bláto. Když vylézám z auta, vymáchám si
v louži mašli od šatů. Zelené šaty jsou hnědozelené, nevadí.
19:02
Kulturní
dům
v Chrástu nalezen, to je
hlavní. Ne že by byl
Chrást tak velký, spíš
místní kulturák připomíná větší rodinný domek.
O to více pak překvapí
svým interiérem, který je
nově zrekonstruován a záchody jim můžou v Březnici leda tak závidět.
V duchu se omlouvám
Hedvice, že jsem její volbě
kulturního zařízení nevěřila. Prostředí působí domáckým, útulným dojmem, na
druhou stranu je zde vše, co člověk od pořádného maturitního plesu očekává.
19:05 Lokalizuji oba dva bary, analyzuji nabídku. Pak si
vzpomenu, že jsem tu autem.
19:10 Alespoň se cpu chlebíčky, které nám maturanti nachystali na stůl.
19:25 Kupuji si lístky do tomboly, dokud jsou.
19:30 Maturitní ples oficiálně zahájen, kapela Eleanor
začíná vydávat první zvuky, naštěstí poměrně libé.
19:45 Maturanti jdou na věc. Strašně jim to všem sluší,
holky vypadají jako princezny, kluci v oblecích najednou
působí nějak dospěleji.
19:46 Asi budu brečet.
19:47 Ne, maturitní videa jsou naštěstí vtipná, zkáza
make-upu zažehnána.
19:50 David Sýkora hraje na saxofon tklivou melodii,
na plátně běží vzpomínkové video plné fotek a mně se
pomalu začíná roztékat řasenka.
19:55 Už vím, o čem všichni tak básnili! Záchody jsou
fakt luxusní!
20:00 Po krátkých přípravách květin, skleniček, šerp
a červeného koberce začíná nejdůležitější část večera –
povýšení do stavu maturantského. Třídní učitelka Simona Luftová rozdává šerpy, růže a úsměvy, co jí síly stačí.
20:20 Sálem se zavlní plachta a cinkají mince. Od té
doby, co neexistují halíře, to docela bolí.

20:22 Něco mě studí za výstřihem. Ha, dvoukoruna!
20:30 Tanec s rodiči a/nebo učiteli. Každý jak chce.
21:00 Na stole okorávají poslední chlebíčky. To tak
nemůžu nechat!
21:15 Návštěva fotokoutku.
22:00 Vyzvedávám si tombolu. Tedy vlastně nevyzvedávám.
Potupný okamžik – ani jeden z mých mnoha lístků nevyhrává. Co k tomu říct, milí maturanti, počkáme si, kolik
z vašich maturitních „lístků“ asi bude nevýherních…
22:30 Zábava v plném proudu.
22:45 Dražba mrtvého prasete. Na parket doklopýtá bývalý žák naší školy a vytrvale přihazuje, přestože v peněžence nemá peníze.
22:55 Podaří se nám jej rozptýlit na dostatečně dlouhou
dobu, aby přiklepli výhru někomu jinému. Uf!
23:00 S dortem už takové štěstí nemáme. By nejmenovaný pan X občas přihazuje i nižší částky, než byla poslední stanovená suma, podaří se mu dort vyhrát. Jede
si vybrat do bankomatu.
23:05 Mlsně koukáme na dort. Bohužel už tihle studenti
mají po maturitě a nemají tudíž potřebu uplácet nás
sladkostmi.
23:15 Seznamuji se s tatínkem Pepy Boušeho. Přesvědčuji ho, že opravdu jsem učitelka a ne spolužačka.
23:30 Pořád mi nevěří a vytrvale mi tyká.
00:00 Půlnoční překvapení, nejprve „ajácké“, poté
„agráčské“. Obojí originální a vtipné. Agráči nás vytahují na parket.
00:30 Stále na parketě. Kapela je neúnavná, my jsme
nezdolní.
01:00 V sále to vypadá jako ve tři ráno. Většina maturantů zmizela, na parketě se potácejí poslední zbytky
učitelů a studentů. Je nás málo, ale nám to nevadí.
01:05 Dominik Kott tančí! Jsem v šoku (v životě jsem ho
neviděla udělat rychlejší pohyb).
01:20 Hledáme sako a peněženku jednoho nejmenovaného studenta. Hledání je poněkud obtížné, vzhledem
k tomu, že si poslední tři hodiny nepamatuje.
01:30 Přenecháváme zábavu mladším a jedeme domů.
01:35 Zastavují mě policisté. Oslňuji je dokonalou artikulací a Bagrem usazeným na zadním sedadle.
(pokračování na str. 19)
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(dokončení ze str. 18)

01:40 Stále hledám svůj technický průkaz, který jsem si
spletla s potvrzením o kontrole emisí. To už tak oslnivě
nepůsobí.
01:41 Musím si dýchnout. Ještě že tu věc policista vybaluje přímo před mýma očima, jinak přísahám, že by se
to k mým ústům nepřiblížilo.
08:00 Nechápu, proč už vstávám. Alespoň věnuji tichou
vzpomínku maturantům, kteří se zcela nezdrželi alkoholu a za pár hodin budou pěkně trpět. Ale to holt k maturitním plesům patří.
Mgr. Eliška Houzimová

Na závěr jedna otázka pro maturanty: Jaký okamžik pro vás byl z maturitního plesu ten nejlepší?
„Mmmm nejhezčí chvíle byla, když mi začalo už být dobře a spadl ze mě stres.“
(Daniel Soukup)
„Nejhezčí chvíle… asi po šerpování, kdy byla volná zábava a všechen stres z nás spadl. A už jsme si to jen užívali.“
(Kristýna Vaňková)
„Pro mě bylo nejlepší, když jsem si sundala boty, ze kterých mě neskutečně bolely nohy… A pak taky super
nálada po těch formalitách. To už mi bylo všechno jedno
a užívala jsem si tu atmosféru.“(Hedvika Tuháčková)
Mně se nejvíce líbily přípravy a pak půlnoční překvapení.
(David Sýkora)

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
V letošním roce se někteří naši stateční studenti odhodlali a zúčastnili se školního kola olympiády v anglickém jazyce, které se konalo 16. 1. 2017. Již stabilně se
každý rok účastní dvě angličtinářské hvězdy naší školy
- Kryštof Kušmirek a Pavel Soukal ze 2. ročníku. Letos
mě také velmi potěšila účast žáků prvního ročníku, kteří se nebáli a přišli si vyzkoušet test na maturitní úrovni, a nutno říct, že si vedli velmi dobře.
Na 3. místě se umístil Jakub Rába z 1. BS, na 2. místě
Pavel Soukal ze 2. AV a z prvního místa postoupil do
okresního kola Kryštof Kušmirek taktéž ze 2. AV.
Okresní kolo se konalo v Příbrami 23. 2. 2017 na
Gymnáziu, Legionářů 402. Účast byla tentokrát větší
než v roce 2016, sešlo se deset vítězů ze školních kol,
kteří se nejprve utkali v písemném testu založeném na
poslechu, Use of English a slovní zásobě. Test byl koncipován tak, aby odpovídal úrovni CAE, tzn. C1, tedy druhé nejvyšší! (Pro srovnání maturitní testy odpovídají
úrovni B1). Druhou část olympiády pak představovala
ústní zkouška, ve které žáci hovořili s rodilým mluvčím
Martinem z Velké Británie. Témata byla různá, od životního prostředí po sport. Kryštofa zřejmě neprovázelo ten

den štěstí, protože si vybral právě "zabijácké" životní
prostředí a ústní zkoušku trávil vysvětlováním skleníkového efektu a globálního oteplování.
Přestože se mu nepodařilo vybojovat jedno z "medailových" míst, jsme na Kryštofa pyšní a vážíme si každé
aktivity a snahy žáků zúročit své vědomosti a schopnosti i jinde než ve školní třídě.
Mgr. Eliška Houzimová

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
VOŠ a SOŠ Březnice pořádala od listopadu 2016 do února 2017 již poosmé Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností.
Celkem 7 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2016 a v předjaří roku 2017 celkem
120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu
300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na
zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu. Studenti
písemně zpracovali absolventský projekt, který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt
obhajovali všichni při závěrečných zkouškách, kdy navíc absolvovali i závěrečný písemný test z odborných
předmětů.
Všech sedm zúčastněných v závěrečném přezkoušení
uspělo a získalo potřebný certifikát pro výkon obecných
zemědělských činností s možností čerpání prostředků
ze státních fondů.
Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet z osmiletých zkušeností.
Ing. Ladislav Pivoňka
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MIG 21 SE VRACÍ
DO BŘEZNICE
Na vlastní žádost se známá hudební skupina MIG 21
vrací po roce do Březnice. V kulturním domě na Velký
pátek 14. dubna zahájí kapela své jarní turné. Vyprodá
se Březnice podruhé?
Festival Kačeři dostal tímto malé ocenění za svoji práci
a fanoušci za svoji oddanost. Pánská taneční, pěvecká
a striptérská skupina z Prahy 5 Smíchova, MIG 21,
pobaví Březnici na svém tradičním jarním turné. Jiří Macháček se zajisté chopí své role baviče, kapela odehraje
své nejznámější hity a přidá zajisté i nějakou novinku!
Znáte nový migovský zpěvník? Ano, i vy si zazpíváte!
„Když jsme dostali zprávu o jednom z nejpodařenějších
koncertů roku 2016, nemohli jsme tomu uvěřit. Ihned
bylo jasné, že MIG 21 se musí do Březnice vrátit,“ řekl
jeden z organizátorů Jan Štika. Po koncertě bude následovat velká afterparty s několika překvapeními.
Dále se můžete těšit na letní festival Kačeři v Horčápsku.
Prvními zveřejněnými umělci jsou Vypsaná Fixa, E!E, Jiří
Schmitzer, Lety mimo, slovenská hvězda DJ B-Complex,
DJ Pavel Bidlo a projekt Parallel Activity. Další spousta
vystupujících, včetně hlavních hvězd bude oznámena
v příštím čísle Březnických novin.
Vstupenky na koncert MIG 21 nebo letní festival Kačeři
jsou v prodeji. Nejlevnější vstupenky zakoupíte přes
portál www.goout.cz nebo předprodej v Březnici v Městské knihovně. Vstupenky na letní festival jsou v prodeji
v novém Infocentru v Březnici, V koleji 1 (vedle kostela).
Další informace naleznete
na webu www.kaceri-festival.cz nebo na Facebooku.

NECKIÁDA
aneb CHYŤTE VLNY 2017
Letos se bude tato již tradiční akce na
místní říčce konat v sobotu 10. 6. 2017 .
Těšit se můžete na bohatý program na řece, u řeky i na starém kluzišti.
Neckiáda je hlavně přehlídka originálních a vtipných plavidel.

Každý se může zúčastnit, každý může svým plavidlem a posádkou oslnit přihlížející i porotu.
Zkuste to letos i vy! Zapojte se a sestrojte se svými přáteli či rodinou nějaké zajímavé plavidlo.
Už nyní se na všechny účastníky těšíme a pro nejoriginálnější chystáme zajímavé ocenění.
Večer bude patřit „hudebním vlnám“. Letos bude ve znamení klasické bigbeatové tancovačky
a zahrají kapely The Metuzalém a BRUTUS.
Více informací v dalším vydání Březnických novin,
sledujte také náš facebook a webové stránky.
Kulturní Gang Březnice.
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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 PLES počtvrté – 4. 2. 2017
V sobotu 4. února se konal v kulturním domě
v Hlubyni již čtvrtý mezifarní ples, kterého se
zúčastnili farníci všech generací z Březnicka a Mirovicka.
Dobrovolníci z řad mládeže sestavili pestrý taneční program
pro děti i dospělé. Letošní novinkou byl Karolínin minikurz
swingu, který zájemce opravdu nadchl.
P. Mariusz Klimczuk, administrátor farností Mirovice, Pohoří a Orlíku nad Vltavou a farní vikář farností Březnice, Bubovice, Drahenice, Chraštice a Tochovice, který na přípravu a průběh plesu pečlivě dohlížel, poděkoval nejen všem, kteří se dobrovolně zapojili do organizace, ale především všem dárcům věcných cen do tomboly. Zájemci si kupovali očíslované lístky čtyř
barev, avšak jako výherní byla vylosována pouze barva modrá.
I tak byli všichni spokojeni a dobrá nálada vydržela za skvělého hudebního a pěveckého doprovodu Richarda Nováka, Táni

Fousové a Tondy Nováka až do půlnoci. Součástí večera bylo
také promítání záběrů ze třech předchozích plesů a bohatá
nabídka sladkého i slaného občerstvení, za jehož přípravu patří
dík všem dárcům z farností.
„Myslím, že letošní ples se vydařil, pobavili jsme se, zatancovali jsme si, popovídali jsme si, prostě jsme se opět všichni
setkali jinde než v kostele. Snad se nám podaří toto milé
setkání připravit i v příštím roce,“ uvedla jedna z farnic a moderátorka celého plesu Karolína Eichlerová. Také jí patří velký
dík za vytvoření příjemné atmosféry při setkání farníků, které
probíhalo za zvuku hudby a skvělé zábavy.
A nakonec patří poděkování právě P. Klimczukovi za podporu
nové tradice mezifarních plesů. I když do Březnice nastoupil
teprve v létě loňského roku, plně se zapojil nejen do všech tradičních aktivit, ale snaží se inspirovat i k věcem novým.
Marie Hrdinová

VELIKONOCE 2017 – Kristův hrob jest prázdný
Moji milí. Na Boží Hod velikonoční jako by kostelní zvony
zněly jásavěji, radostněji. A je tomu skutečně tak. I když ten
zvuk je stále stejný, my jej vnímáme jinak, protože naše srdce
je citlivě naladěné, svátečně prostřené pro přijímání všeho dobrého. A proto také jinak vnímáme a jinak prožíváme. A máme
k tomu veliký důvod. Vždy je dnes největší svátek – svátek
všech svátků.
Kdybychom se zeptali dobrého křesana, co je podle jeho mínění největší a nejdůležitější událostí celých dějin, měl by bez
váhání odpovědět: Je to Kristovo Zmrtvýchvstání – počátek nového věku, nové budoucnosti pro celé lidstvo.
Každý člověk totiž jednoho dne pozná, že všechny geniální objevy lidstva, všechno to, co lidé vytvořili, sebeúžasnější události
dějin – nejsou vlastně k ničemu. Když člověk stojí před
bránou smrti, tyto věci mu nemohou dát NIC. V tu chvíli
rozhoduje o věčném osudu člověka už jenom SMRT a
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA PÁNA.
Když se zadíváme na Kristův hrob, připadáme si, jako kdybychom seděli na velké konečné stanici. Jako by se tady ze
všech zemí, ze všech dob, ze všech epoch a ze všech národů sbíhaly trati a cesty, po kterých putuje lidské utrpení, lidská bída,
lidská vina, po nichž kráčí smrt a krev v nekonečných zástupech. A všechno toto stojí před tímto Kristovým hrobem. Před
tímto kamenem ustávají všechny vzdechy, je zde konec všemu.
Za tímto kamenem, k němuž každý nakonec doputuje,
je už jiný svět.
Kristův hrob je skutečně konečnou stanicí, kam všechno musí
doputovat. A Kristův hrob jest prázdný. Protože se zde nikdo nezastaví, jen přestoupí do nového světa. Kristův hrob
je prázdný pro každého z nás. Už tam nezavazí smrt, protože
my všichni už jen tímto velikonočním hrobem procházíme do věčného života k Pánu Bohu.
Velice originálním způsobem vyjádřil pravdu o vítězství Krista Pána nad smrtí neznámý autor barokních fresek v malém
kostelíku tam kdesi na Vysočině. Na jedné fresce nacházíme
zajímavý výjev. Je zde namalován kostlivec se sekyrou – symbol
smrti, a vedle ní je vymalován sloup s korunou – symbol slávy.
A k tomuto výjevu je připojen nápis: Náhrobek Krista zde
nemá místa.
A toto je poselství Veliké Noci. Nejenom že je Kristův hrob
prázdný, ale nikde na světě, na žádném hřbitově, nikde mezi
pomníky slávy nestojí Kristův náhrobek – připomínka

Jeho zašlé slávy. Všechny náhrobky
světa patří starému světu, který už
v Kristu odumřel. A ten, kdo věří
v Krista Zmrtvýchvstalého, ten spolu
s Ním opustil hrob, ten spolu s Kristem už odumřel starému světu. Kristovo vítězství je i naším vítězstvím!
Proto, když slavíme svátek všech svátků, když se radujeme
ze slavného Kristova Zmrtvýchvstání, oslavujeme i svůj vlastní
NOVÝ ŽIVOT. Je to něco, do čeho jsme byli Bohem vtaženi,
co se nám stalo tím nejskvělejším dědictvím. Bu za to Bohu
chvála, dík a čest. A naše srdce tímto zpěvem nikdy nepřestane znít. A tak Vám všem přeji velikonoční radost z hlubšího
uvěření v Ježíše Krista Zmrtvýchvstalého. Přeji Vám všem velikonoční radost z hlubšího zakořenění v Kristovu Duchu lásky.
Přeji Vám všem jásavou velikonoční radost: Udeřte slavně
v bubny, zpívejte, kdo jste kde: KRISTUS PÁN VSTAL
Z MRTVÝCH – MY S NÍM ŽÍT BUDEME! ALELUJA!
P. Mariusz Klimczuk

„Proč hledáte Živého mezi mrtvými?
Není tady, byl vzkříšen“
(Lk. 24,5-6)
Ježíšovo Zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému
životu. O Velikonocích můžeme hlouběji pochopit,
co je to lidský život.
Je to plnost zážitků, snů, radostí. Je to plodné
obdarování jiných. Je to společenství s druhými
v lásce. Je to i nesení bolesti a trápení, přijetí smrti
jako brány do života.
A tak naše Velikonoční přání Vám je:
Abyste měli život. Abyste žili svůj život plně a bohatě. Abyste s Kristem žili, s Kristem umírali, s Kristem
i vstali do slávy Otcovy.
Přejeme Vám všem jásavou Velikonoční radost:
„Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde:
Pán Ježíš povstal z mrtvých – my s Ním žít budeme!“.
S velikonočním pozdravem
P. Zdeněk Metoděj Kozubík, OPraem.
P. Mariusz Klimczuk

4/2017

BŘEZNICKÉ NOVINY

FARNOST / KULTURA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE

MISIJNÍ KOLÁČ
u příležitosti Misijní neděle
zveme vás na prodej čerstvých domácích koláčů a dobrot
za dobrovolný příspěvek

v neděli 2. dubna 2017

10.15 hodin
před kostelem sv. Ignáce z Loyoly

po nedělní mši svaté cca v

(při nepříznivém počasí v zadní části kostela)

Misijní koláč je jednou z akcí Papežského misijního díla, pro získání finančních prostředků
šíření víry, pomoci dětem v bídě, podpora duchovního dorostu a kněžím na misiích.

Za zakoupení koláčů
a dobrot předem děkujeme!

BŘEZNICE
Velikonoční bohoslužby
2017
Květná neděle

9. dubna

9.30

Zelený čtvrtek

13. dubna 18.00

Velký pátek

14. dubna 15.00

Bílá sobota

15. dubna 19.00

Boží hod velikonoční

16. dubna

9.30

Velikonoční pondělí

17. dubna

9.30

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA

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

25
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MO STP V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené, bude
ve středu 5. dubna 2017 v domečku na náměstí
od 10.30 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.

INFORMUJEME
POZVÁNKA
Výbor MO STP Březnice Vás srdečně zve na

členskou schůzi
která se koná v úterý dne 11. dubna 2017
od 14.30 hodin v sále KD Březnice
V programu vystoupí děti z 1.MŠ a ZŠ Březnice.
Těšíme se na Vaši účast.

PŘIPRAVUJEME
Dne 22. dubna 2017 (so) se uskuteční první jarní
výlet. Jeho trasa povede na Státní zámek Nebílovy
(barokní dvojzámčí), po obědě do unikátní podzemní
pevnosti s expozicí jaderného zbrojení - Atom Muzeum
Javor 51 v lokalitě Míšov a Borovno v Brdech. Dále
bude následovat cesta do obce Dobřív. Zde si nejprve
prohlédneme ojedinělou technickou památku svého druhu s ukázkou dobového zařízení, které je stále v provozu, vodní hamr a dále pak v obci navštívíme Pamětní
síň Jindřicha Mošny, významného herce druhé poloviny 19. století.
Odjezd: 8.00 h. Horosedly, 8.10 h. Mirovice, 8.20 h.
KOVO, 8.30 h. autobusové nádraží Březnice a v 8.45 h.
Hvož any.
Cena: 350 a 380 Kč včetně vstupů.
Předpokládaný návrat: 18.30 – 18.45 hodin.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer
na čísle 318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

VELIKONOČNÍ JARMARK
v Podbrdském muzeu

8. dubna 2017
Švadlenky, řezníci, pekařky, cukrářky, keramici,
košíkář a ostatní řemeslníci z regionu
nabídnou své výrobky od 10.00 do 16.00 hod.
ve stodole Podbrdského muzea.
V galerii muzea vás potěší výborná káva
z příbramské Kaférny a velký výběr domácích zákusků.

Pokud se chcete na jarmark přihlásit,
volejte 311 249 262,
nebo pište na pm@podbrdskemuzeum.cz.

MO STP / REGION
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy tradiční již 27. jarní

Rybářské závody
v novém, atraktivním formátu

v sobotu 29. dubna 2017
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí + kat. 16 – 18 let.
Soutěží se o hodnotné finanční ceny se zvláštním vyhodnocením členů vlastní březnické MO.
Pro všechny účastníky (i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve 2 poločasech (rotace pozic), na 1 prut
s max. dvěma návazci, je možno použít krmítka. Soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.
Bodování: ušlechtilá ryba 1 cm = 2 body, ostatní ryba 1 cm = 1 bod. Startovné je jednotné 250 Kč.

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

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

Dětské rybářské závody
v neděli 30. dubna 2017
na rybníku HLUBOKÝ v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost ohlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, výtěžek bude poukázán na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny,
ale i občerstvení a dobrá zábava. Na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Časový plán:

07.15
08.00
09.30
10.00
11.40

- 07.55
- 09.30
- 10.00
- 11.30
hod.

hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka, občerstvení
II. poločas
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!
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TJ SPARTAK ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918 pořádá

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

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

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

v 10.30 hodin

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

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

PREZENTACE v místě startu do 9.30 hodin
Bližší informace na www.spartak-rozmitalptr.cz

POZOR – UZAVÍRKA TRATI: Závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem.
Pro kola a doprovodná vozidla bude objíž ka přes Bezděkov.
SPONZOŘI: město ROŽMITÁL pod TŘEMŠÍNEM
město BŘEZNICE
Česká unie sportu

SK Březnice 1918 - rozpis utkání jaro 2017
DATUM
1. 4.
2. 4.
8. 4.

DEN
SO
NE
SO

9. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
22. 4.

NE
PÁ
SO
NE
SO

23. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.
6. 5.
7. 5.
13. 5.

NE
SO
NE
PO
SO
NE
SO

14. 5.
20. 5.
21. 5.
24. 5.
27. 5.
28. 5.
3. 6.
4. 6.
7. 6.
10. 6.
11. 6.
17. 6.
18. 6.
24. 6.

NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
SO

"A" MUŽSTVO
16.30 Sedlčany B - Bř
16.30 Bř - Tochovice

DOROST
volný los
volný los

ST. ŽÁCI

st. přípravka
10.30 Bř - Jesenice
10.00 Kosova Hora - Bř

ml. přípravka
volný los
volný los
ČT 6. 4.
17.00 Bř - 1.FK Pb

10.15 Bř - Rožmitál
10.15 Dolní Hbity - Bř
17.00 Bř - Komárov

14.00 Bř - Kamýk

17.00 Zdice - Bř

17.00 Bř - Zvole

17.00 Chlumec - Bř
Bř - Daleké Dušniky

ST 19. 4.
17.00 Rožmitál - Bř
10.15 Bř - Malá Hraštice
10.15 Milín - Bř

volný los
volný los

15.00 Spartak Pb - Bř
10.30 Bř - Milín

14.00 Bř - Klučenice
11.45 Podlesí - Bř

volný los
volný los

14.00 Bř - Krásná Hora

12.00 Bř - 1.FK Pb B

15.00 Dobříš - Bř
10.00 Bř - Spartak Pb B
ČT 11. 5.
17.00 1.FK Pb B - Bř

10.15 Rožmitál - Bř
16.00 Rožmitál - Bř

10.30 Bř - 1.FK Pb A

13.45 Pičín - Bř
14.45 Kamýk - Bř

10.15 Bř - Dol. Hbity

17.00 Bř - Loděnice

14.00 Spartak Pb B - Bř
10.00 Jesenice - Bř
ST 17.00 Bř - Kos. Hora

14.45 Klučenice - Bř
10.15 Malá Hraštice - Bř

17.00 Kosoř - Bř

13.00 Bř - Podlesí

volný los
volný los
ST 17.00 1.FK Pb - Bř
10.30 Bř - Spartak Pb

10.00 1.FK Pb A - Bř
10.30 Bř - Rožmitál

13.00 Milín - Bř

volný los

17.00 Bř - Dobříš

14.00 1.FK Pb B - Bř

15.00 Spartak Pb B - Bř
10.30 Bř - 1.FK Pb

10.15 Bř - Milín
17.00 Bř - Lety
10.15 Dobříč - Bř

14.45 Krásná Hora - Bř
13.00 Bř - Pičín

14.00 Bř - Spartak Pb B
zájezd do Březnice u Zlína
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DERBY • DERBY • DERBY • DERBY • DERBY
SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 16. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
TJ Tochovice
Sobota 8. 4. 2017 od 16.30 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP mladší přípravka
čtvrtek 6. 4. 17.00 SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
III. třída st. přípravka
sobota 8. 4. 10.00

Kosova Hora – SK Březnice 1918

OP dorost
neděle 9. 4. 10.15

SK Březnice 1918 – Rožmitál

Přijte povzbudit naše fotbalisty

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 17. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
FK Komárov
Sobota 15. 4. 2017 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
Pá 14. 4. 10.15 OP - dorost
Dol. Hbity/Zduchovice – SK Březnice 1918
So 15. 4. 10.30 III. třída st. přípravka
SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
So 15. 4. 14.00 III. třída st. žáci
SK Březnice 1918 – Kamýk

Ne 16. 4. 61. ročník silničního běhu
Rožmitál – Březnice
start 10.30 hod.
Ne 16. 4. 15.00 OP ml. přípravka
Spartak Pb – SK Březnice 1918
Víkend 22. 4. – 23. 4.
OP mladší přípravka
sobota 22. 4. 10.30
I.B třída sk. E
sobota 22. 4. 17.00
III. třída st. přípravka
neděle 23. 4. 10.00
OP dorost
neděle 23. 4. 10.15
III. třída st. žáci
neděle 23. 4. 14.00

2017
SK Březnice 1918 – Milín
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SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 19. kolo
krajské soutěže FITPARTNER GASTRO
I.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Zvole
Sobota 29. 4. 2017 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma
OP dorost
sobota 29. 4. 10.15
III. třída st. žáci
neděle 30. 4. 11.45
III. třída st. přípravka
sobota 8. 4. 10.00
OP mladší přípravka
pondělí 1. 5. 15.00

Milín – SK Březnice 1918
Podlesí – SK Březnice 1918
Kosova Hora – SK Březnice 1918
Dobříš – SK Březnice 1918

Přijte povzbudit naše fotbalisty

Kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice
Sportovec roku 2016
V roce 2016 jsme zvolili sportovcem roku čtyři členy našeho
kolektivu. V mladších žácích se jím stal Vojtěch Košta, který si
ocenění zasloužil za vynikající vedení mladšího družstva.
V kategorii starší žáci byl oceněn Antonín Mrázek a cenu obdržel za reprezentaci ve štafetě jednotlivců. V kategorii dorostu
jsme měli dva zástupce, a to Tadeáše Nováka, který podal vynikající výkony na okresním kole celoroční činnosti dorostu
a Matěje Koňase, který reprezentoval náš kolektiv na úrovni
krajského kola celoroční činnosti dorostu. Všem oceněným gratuluji a přeji jim další úspěchy v roce 2017.

Maškarní bál
V sobotu 18. 3.
se po dlouhé době
opět konal dětský
maškarní bál u nás
v hasičárně. Na to,
že jsme tento bál
organizovali po
dlouhé přestávce,
účastnil se celý
tucet dětí, které si
sobotní odpoledne
užívali tancem a soutěžemi o sladké odměny a aby to rodičům
nebylo líto tak jsme připravili soutěže i pro ně. Samozřejmě,
že také zápolili o ceny.

Rožmitál – SK Březnice 1918

Poděkovaní patří členům SDH Březnice, kteří se na realizaci bálu podíleli, všem co přišli jako hosté a všem sponzorům,
mezi které patří stavebniny Pro doma, Tedox, Hračkárna Martin Lacina, Zuzana Vaněčková a Jitka Sikorová.

SK Březnice 1918 – Malá Hraštice

Putování za velikonočním zajíčkem

Zdice – SK Březnice 1918

SK Březnice 1918 – Klučenice

Přijte povzbudit naše fotbalisty

Kolektiv mladých hasičů vás zve na putování za velikonočním zajíčkem, které se bude konat o velikonočním pondělí.
Na trase budou pro děti připravené soutěže. Sraz účastníků
bude ve 13.30 hod. před hasičárnou.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

BŘEZNICKÉ NOVINY
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V TENISOVÉM A SPORTOVNÍM CLUBU VITALITY BŘEZNICE Z.S.
VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA LETNÍ SEZÓNU 2017
Stejně jako každý rok, tak i v tom letošním, se v jarních měsících březnu a dubnu v TC Vitality Březnice z.s.
pečlivě připravují na blížící se letní sezónu.
Klub zahájil svoji činnost v roce 2006, takže vstupuje
do své již 12. letní sezóny. Za tuto dobu se celý areál
klubu neustále rozvíjel a vylepšoval. Nyní disponuje
5 venkovními a 2 halovými tenisovými dvorci, prostorným a moderním zázemím, včetně kafetérie, klubovny
a ubytovacích kapacit.
Koncem loňského roku zahájila spolupráci s klubem
nově vzniklá JIRI VESELY TENNIS ACADEMY
(www.jiriveselytennisacademy.com), která nabízí vysoce
kvalifikované tenisové tréninky nejen pro děti a mládež
z Česka, ale i ze zahraničí. Tato „novinka“ by měla
umožnit, zejména českým mladým tenistům a tenistkám,
nejen společné tréninky s cizinci, ale také konverzaci
v cizím jazyce, zejména v angličtině a němčině.
Hlavní klubovou prioritou je již dlouhodobě práce
s mládeží. V TENISOVÉ ŠKOLE JIŘÍHO VESELÉHO,
která s klubem spolupracuje, se pravidelně věnuje tenisové přípravě okolo cca 100 dětí. Nejlepší z nich budou,
jako každý rok, reprezentovat klub a město Březnici
v soutěžích družstev ve všech věkových kategoriích,
to znamená v minitenisu, babytenisu, mladším žactvu,
starším žactvu, dorostu a dospělých.
V letních měsících v klubu proběhne mnoho krajských
a celostátních tenisových turnajů mládeže - jednotlivců
všech věkových kategorií. Celé letní prázdniny budou
v letošním roce v klubu probíhat různé sportovní kempy
v tenisu, fotbalu, zumbě, aerobiku, florbalu, aj.
Bohatý a pestrý program činnosti klubu a zkušení,
kvalifikovaní trenéři s vysokoškolským vzděláním to jsou hlavní důvody neustále rostoucí členské základny klubu, která v současnosti dosahuje počtu 224 členů.
Pro další nové zájemce o tenisový trénink, z řad dětí,
mládeže i dospělých, se bude konat NÁBOR DO TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, který se uskuteční
v pondělí 3. dubna 2017 od 17.00 do 19.00 hodin

Český daviscupový reprezentant Jiří Veselý se svým otcem,
strýcem Davidem Veselým a Oldřichem Motáněm - trenérský
tým JIRI VESELY TENNIS ACADEMY

v tenisové hale TC Vitality Březnice z.s. Všichni účastníci náboru obdrží vlastnoručně podepsaný plakát českého
daviscupového reprezentanta Jiřího Veselého, odchovance našeho tenisového klubu.
Za výše popsaným rozvojem klubu, od jeho založení až
po současnost, stojí velká a obětavá práce mnoha lidí
nejen z vedení klubu, ale i některých členů, tenisových
rodičů a podpora klubu ze strany města Březnice.
Závěrem bych chtěl popřát všem členům klubu, závodním i rekreačním hráčům i všem našim obchodním partnerům, úspěšné „tenisové léto 2017“ a mnoho krásných
sportovních zážitků.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu

SPORTOVEC MĚSTA BŘEZNICE roku 2016
V sobotu 11. března byly na sportovní zábavě v kulturním domě zveřejněny výsledky ankety Sportovec
města Březnice 2016. Letošní ročník ankety byl opět
vyhlášen pro kategorii dospělých a jednu či více kategorií mládeže v každém sportovním odvětví. Sportovní
oddíly dostaly možnost sami si navrhnout své nejlepší
sportovce.
Všichni odměnění sportovci obdrželi diplom, pamětní
plaketu a poukázku na nákup sportovního zboží. Ceny
byly věnovány městem Březnice.
Výsledky ankety:
sport
Kopaná

kategorie
Ml. přípravka
St. přípravka
Žáci
Dorost
Dospělí

vítěz
Radek Vácha
Jakub Vrátný
Aleš Maršík
František Mourek
Jásim Mayaleh

Požární sport

Ml. žáci
St. žáci
Dorost

Vojtěch Košta
Antonín Mrázek
Matěj Koňas

Tenis - TK

Mládež
Dospělí

Matěj Petráň
Robert Barták

Tenis - Vitality

Ženy
Muži

Petra Šofrová
Miloš Hybrant

Stolní tenis

Dospělí

Martin Drábek

Volejbal

Dospělí

Jiří Karas ml.

Atletika

Dospělí

Michal Burian

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

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách

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

5. dubna
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BŘEZNICE – u autobusového nádraží
v 18 hod.

strana A4
strany
strany
strany

2 400
1 200
600
300

Kč
Kč
Kč
Kč

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

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

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

Nabízím možnost přivýdělku

(jeden řádek cca 50 znaků).

šikovné ženě

P Ř Í J E M IN Z E R C E :

při montáži florbalových holí.

Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice

Nabízím zkrácenou volnou pracovní dobu,
odměna cca 100 Kč/hod.

Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

Vhodné pro zdatnou důchodkyni,
maminku na MD, turnusové zaměstnankyně
apod.

■

Tel. 602 124 563

MA SÁŽE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O N A J M U byt 1+0 v Březnici
od 1. 6. 2017, tel. 704 128 984.

Denisa Pobříslová

Jarní detoxikace – Manuální lymfatické masáže
Funkcí lymfatického systému je neustále odvádět všechny škodliviny a cizorodé látky z těla
a udržovat tak imunitní systém. Problém nastává ve chvíli, kdy se lymfa v určitých partiích
zablokuje v postiženém místě a následně v celém organismu se hromadí škodlivé látky. Nedochází k látkové
výměně a vznikají nepříjemné otoky, záněty, chronická únava, patologické ukládání tuků či pokles
elasticity kůže projevující se například jako celulitida.
Účinek:

Posiluje obranyschopnost
Rehabilitace sportovců
Detoxikace těla
Celulitida, obezita

Snižuje nebo odstraňuje otoky
Podpora metabolismu a jeho zrychlení
Pomáhá odstraňovat pocit těžkých nohou
Po liposukcích a mnoho dalších účinků

Manuální lymfatická masáž
Horní sestava (ošetření krku, ruce, krk zezadu, záda, dekolt)
Dolní sestava (ošetření krku, nohy zepředu, zezadu, hýždě, bedra)
Celková lymfatická masáž
Předplatné manuální lymfatické masáže 5 + 1 ZDARMA

20% SLEVA
2 hodiny
2 hodiny
3,5 hodiny

650
650
900
3250 / 4500

Sleva 20 % na manuální lymfatické masáže do konce ČERVNA.
Tel. 724 530 859
masazebreznice.cz

Sadová 618, Březnice (Poliklinika)
Masáže Denisa Pobříslová

Kč
Kč
Kč
Kč

(520 Kč)
(520 Kč)
(720 Kč)
(2600 / 3600 Kč)

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

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

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

Pohřební ústav Hořejš

KOUPÍM pole, louku

Žižkova 120, Blatná

v okolí Březnice,

(vedle ZŠ J. A. Komenského)

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

383 422 464
604 213 930

603 512 653
775 968 082

nejlépe k. ú. Počaply,
Bubovice, Ráztely.
PLATBA V HOTOVOSTI.
Tel. 733 584 900.

PRODEJ UHLÍ A BRIKET

Do restaurace v Březnici

PALIVA BŘEZNICE s. r. o.

přijmeme

• HNĚDÉ UHLÍ •

KUCHAŘE s praxí
a SERVÍRKU .

LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

Volejte 318 684 100

• NĚMECKÉ BRIKETY •
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.

Salon „Clare“ Masáže

ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY

klasické, sportovní, reflexní
lávové kameny, baňkování
SENIOŘI A STUDENTI 10% SLEVA
NA VYBRANOU MASÁŽ.

NA TEL. 774 417 238

KAŽDÁ 10. MASÁŽ ZDARMA!

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8.00 – 16.00

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

SO 8.00 – 12.00

OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL. 723 887 028
www.salon-clare.cz

SALON „CLARE“
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
- kompletní zemní a výkopové práce - pomocí všech typů
rypadel (otočná kolová, pásová a rypadlo nakladače)
- zřízení zpevněných ploch
- odvodnění drenáže, oprava meliorací
- bourací práce, demolice

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

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

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

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
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Přijmeme do týmu kolegu na pozici
EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice

PŘIJMEME

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU
nebo
na DLOUHODOBOU BRIGÁDU

Pomocnou sílu
do kuchyně
– mytí nádobí
nadstandardní platové ohodnocení
přechodné ubytování zdarma
pracovní doba dohodou
Vhodné i pro důchodkyně.

KONTAKT: tel. 724 351 721
obchod@equitana.cz

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

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

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

Telefon:

+420 608 981 204

E-mail:

allianzbreznice@seznam.cz
po dohodě kdykoliv

+420 777 988 898
Ladislav Sládek
vedoucí týmu

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

DUBEN 2017

2. 4. neděle v 18.00 hodin

16. 4. neděle v 18.00 hodin

26. 4. středa v 18.00 hodin

ANDĚL PÁNĚ 2

POHÁDKY PRO EMU

SÁMSKÁ KREV

Pohádková komedie, ČR, 2016, české znění
Volné pokračování úspěšné pohádky.
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška,
Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Stanislav
Majer, Pavel Liška, Marek Taclík a další

Romantická komedie, ČR, 2016, české
znění
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus
jeho života jednoho dne přeruší podivný
telefonát z Prahy. V nemocnici leží
po autonehodě svobodná matka, která ho
v případě nouze uvedla jako opatrovníka
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Ema
Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Oldřich Vlach, Jiří Dvořák a další

Drama, Švédsko, Dánsko, 2016, české
titulky
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka,
která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století
a ponižujícím vyšetřením na své internátní škole, začne snít o novém životě.
K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a zpřetrhat všechny svazky
s rodinou i svou rodnou kulturou.
Režie: Amanda Kernell
Hrají: Hanna Alström, Anders Berg, Lene
Cecilia Sparrok, Mia Sparrok, Maj Doris
Rimpi, Julius Fleischanderl a další

Vstupné 50 Kč



99 minut

Přístupno



5. 4. Klubová středa v 18.00 hod.

NECHTE ZPÍVAT
MIŠÍKA
Dokumentární hudební film, ČR, 2017,
české znění
Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české populární hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců z hudebního, výtvarného i literárního světa.
Režie: Jitka Němcová
Hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, Jaroslav Olin Nejezchleba, Pavel Skála, Jan
Hrubý, Radim Hladík st. a další
Vstupné 40 Kč



100 minut



Přístupno

9. 4. neděle v 18.00 hodin

ÚSTAVA
Komediální drama, Chorvatsko, ČR, Slovinsko, 2016, české titulky
Vysokoškolskému učiteli Vjekovi zemřela
životní láska a zůstala mu jediná radost
– noční procházky po Záhřebu, v makeupu a v ženských šatech. Při jedné z nich
ho přepadne parta chuligánů.
Režie: Rajko Grlić
Hrají: Nebojša Glogovac, Dejan Aćimović,
Ksenija Marinković, Božidar Smiljanić,
Mladen Hren a další
Vstupné 50 Kč
let



92 minut



Přístupno od 12

12. 4. středa v 18.00 hodin

SIROTČINEC SLEČNY
PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Dobrodružné fantasy, USA, 2016, české
znění
Když šestnáctiletý Jake odhalí tajemství
jiných světů a jiné doby, ocitá se v tajném
světě dětí s neobvyklými schopnostmi.
Poznává levitující Emmu, Olive, která
ovládá oheň, i neviditelného Millarda.
Na obzoru se ale brzy objevuje nebezpečí
a děti musí spojit síly, aby svůj neobyčejný
svět uchovaly v podobě, v jaké ho znají.
Režie: Tim Burton
Hrají: Asa Butterfield, Eva Green, Ella
Purnell, Samuel L. Jackson, Allison Janney a další
Vstupné 55 Kč



128 minut



Přístupno

Vstupné 55 Kč



112 minut



Přístupno

19. 4. středa v 18.00 hodin

Vstupné 50 Kč

TAJUPLNÝ VLAK – Pět
filmů Jima Jarmusche

Dětské dopolední představení:

Povídkový film, USA, Japonsko, 1989,
české titulky
Děj celovečerního filmu režisér umístil
do Mephisu, do rodiště známého zpěváka
Elvise Presleyho. Tady se odehrávají tři
tragikomické povídky a obrazně tvoří
vagóny téhož vlaku. Spojitosti mezi jednotlivými povídkami jsou vyjevovány postupně, z různých pohledů.
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Masatoši Nagase, Júki Kudó, Cinqué Lee, Nicoletta Braschi, Tom Noonan,
Sara Driver, Richard Boes, Steve Buscemi
a další

Kytice pohádek III.

Vstupné 50 Kč



113 minut



Přístupno

23. 4. neděle v 16.00 hodin

LICHOŽROUTI
Animovaná rodinná komedie, ČR, 2016,
české znění
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z každého páru ponožek vždy zůstane jen
jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
Režie: Galina Miklínová
Vstupné 36 Kč



83 minut



Přístupno

23. 4. neděle v 18.00 hodin

POSLEDNÍ KRÁL
Dobrodružný historický film, Norsko,
2016, české titulky
Píše se rok 1206 a Norsko je rozervané
občanskou válkou. Ve víru intrik umírá
král a těsně před svou smrtí odhaluje, že
má nemanželského syna – Hakona Hakon-sona, dědice trůnu. Začíná zuřivý
souboj o život malého dítěte.
Režie: Nils Gaup
Hrají: Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pal
Sverre Hagen, Thorbjorn Harr, Thea Sofie Loch Nass a další
Vstupné 50 Kč



100 minut



Přístupno od 12 let



110 minut



Přístupno od 12 let

12. 4. středa v 9.00 hodin

Připravujeme:
Jackie, Trollové, Miluji Tě modře
a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
9. 4. Vítání jara a Velikonoc
Bývalá jezuitská kolej
 13.00 hodin
11. 4. Jarní schůze MO STP
KD  14.30 hodin
11. 4. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
 16.30 hodin
14. 4. Kačeři – MIG 21
KD  20.00 hodin
17. 4. Koncert duchovní hudby
Kostel sv. Rocha
 17.00 hodin
18. 4. Koncert ZUŠ
KD  18.00 hodin
25. 4. Pasování prvňáčků
KD  16.30 hodin
29. 4. Podbrdský trh
Prostory špejcharu, pivovaru
a restaurace Na statku
 10.00 hodin
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