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OSLAVA MASOPUSTU
Masopust, fašank nebo také karneval, to jsou názvy pro jedno a totéž – pro oslavy, ve kterých se odráží inspirace
benátským karnevalem i místními folklórními tradicemi. Nedávno obnovená tradice přilákala na březnické náměstí
spoustu diváků, kteří se přišli nejen pobavit, ale také si pochutnat na domácích dobrotách. Děkujeme všem, kteří se
na organizaci podíleli. Bez jejich pomoci by realizace akce nebyla možná.
Petra Bartoníčková
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PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Připomínáme poplatníkům, že místní poplatky za odpad a ze psů jsou splatné do 30. 6. 2018.
Poplatek za komunální odpad na rok 2018 je ve výši
450 Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském
roce podle konkrétní sazby!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně
Městského úřadu Březnice, Blatenská č. p. 53 (budova
bývalého Finančního úřadu Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
pátek
10.00 – 12.00
Posledním dnem měsíce února ukončil svou dlouholetou
činnost ve složkách našeho města pan František Petrášek. Ve funkci velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů působil téměř dvacet let a byl vždy ochoten pomoci
nejen při požárních zásazích, živelných pohromách, ale
také kdykoli byl požádán o výpomoc při úklidu města
a ostatních brigádních akcích. Jeho práce byla oceněna
radou města za účasti mjr. Vacka z IZS Příbram. Novým
velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů byl jmenován pan Josef Šejna. Přejeme novému veliteli, aby se
mu podařilo navázat na dosavadní práci jeho předchůdce a SDH mnoho úspěchů při práci s mládeží, nebo v ní
je budoucnost dlouholeté tradice dobrovolných hasičů
v našem městě.
Ing. Petr Procházka

Životní výročí slaví:
80 let
Marie Šmatláková, Březnice 160
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním
odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu,
variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat
platbu.
Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru MěÚ Březnice

Dne 25. února uplynulo 13 let
od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná babička
paní Emilie Pancová.
S vděčností a láskou vzpomínají vnuci
Roman a Libor.
Ti, kteří jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkujeme.

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 4. dubna 2018 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené občany.
Další poradna je plánována na 6. června 2018.

INFORMUJEME
Solná jeskyně:
Pokud má někdo zájem o permanentku do solné jeskyně,
může si ji objednat sám na telefonním čísle 777 561 653,
nebo domluvit objednání u všech členek našeho výboru
MO STP Březnice.

PŘIPRAVUJEME
Dne 8. března 2018 – pořádá KD, Sokolovna Mirovice, přednášku na téma OČI. Přednáší irisdiagnostička J. Hanzalová. Začátek přednášky je v 16.00 hodin.
Individuální návštěva a vlastní odvoz zájemců.

Pokud bude o přednášku další zájem z řad našich členů,
zajistíme ji i v Březnici. Sledujte vitrínku v Březnici
a letáky v okolních obcích.
Dne 23. března 2018 – Goja Music Hall Praha 7:
Ples upírů – výpravný muzikál plný komických situací, brilantních tanečních scén a úžasné hudby…
Účinkují: Marian Vojtko, Bohuš Matuš, Natálie Grossová, Pavel Vítek, Michaela Nosková, Jiří Zonyga a další.
Délka představení: 3 hodiny včetně přestávky.
Odjezd: KOVO v 16.50, autobusové nádraží Březnice
v 17.00, zastávka Tochovice v 17.10 hodin. Cena: 770 Kč
člen, nečlen 800 Kč. Návrat: kolem 23.00 hodiny.
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
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Na protialkoholní záchytnou stanici převáželi policisté dne
20. ledna v noci 38letou ženu z Březnicka, která pod vlivem
alkoholu napadala svého přítele a rozbíjela nábytek. Všemu
předcházela vzájemná slovní rozepře. Provedená dechová
zkouška vykázala u dotyčné 1,85 promile alkoholu. Pod vlivem
alkoholu byl i poškozený muž. Ani po příjezdu hlídky na místo
však nepřestala být žena agresivní, a proto putovala na „záchytku“ k vystřízlivění. Nyní se bude zpovídat z přestupku
proti občanskému soužití, ve správním řízení jí pak hrozí až
dvacetitisícová pokuta.
V katastru obce Chrást došlo dne 21. ledna k dopravní nehodě.
Třiačtyřicetiletý řidič dostal na komunikaci pokryté souvislou
vrstvou sněhu vůz značky Renault do smyku, poté vyjel vpravo
mimo silnici, kde narazil do vzrostlého stromu. Ke zranění osob
nedošlo. Způsobená škoda byla stanovena na 60 tisíc korun.
Dne 22. ledna se staly na Březnicku tři dopravní nehody. Kolem čtvrté hodiny ranní havaroval mezi obcemi Roželov a Voltuš 33letý šofér. Zřejmě vlivem mikrospánku vjel na krajnici
a poté narazil do stromu. Nikdo nebyl zraněn. Vzniklá škoda
činila sto tisíc korun.
Asi o hodinu později došlo k havárii mezi Chrástem a Březnicí.
Osmadvacetiletý motorista při projíždění zatáčky dostal s autem smyk a vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem. Muž utrpěl lehké zranění a sanitka
ho převezla na ošetření do nemocnice. Test na drogy byl u něj
pozitivní na metamfetamin. Na pneumatikách navíc nebyla
dostatečná hloubka dezénových drážek. Škoda byla v tomto
případě ve výši 150 tisíc korun.
Po osmé hodině ranní se odehrála další nehoda, tentokrát přímo v Březnici. Automobil značky Citroen se dostal na zledovatělé vozovce do smyku a následně zakončil svou jízdu nárazem
do kovového zábradlí podél železniční trati. Pětatřicetiletý
řidič vyvázl bez zranění. Hmotná škoda byla odhadnuta na
30 tisíc korun.
Dne 24. ledna, kolem půl druhé odpoledne, došlo ke srážce
nákladního vozidla značky Ford Transit a osobního motorového vlaku mířícího na Blatnou. Střet dopravních prostředků se
stal na vícekolejném železničním přejezdu v ulici U Blatenky
v Březnici. Auto bylo poté odraženo mimo tra. Čtyřiatřicetiletý motorista zřejmě nerespektoval světelné a zvukové výstražné zabezpečení. Přesné příčiny nehody jsou předmětem šetření. Řidič byl převezen s poraněním lehčího charakteru do nemocnice k ošetření. Několik cestujících ve vlaku vyvázlo bez
zranění. Alkohol byl u řidiče a strojvedoucího vlaku vyloučen.
Výluka na trati trvala 2,5 hodiny. Celková škoda byla stanovena na 270 tisíc korun.
Policisté při silniční kontrole zastavili dne 27. ledna v dopoledních hodinách v obci Březnice 65letého šoféra. Dechová
zkouška na alkohol u něj byla pozitivní, na displeji přístroje
byla zaznamenána hodnota 0,51 promile. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
U obce Drahenice způsobila dne 5. února navečer lesní zvěř
nehodu. Srna vběhla do jízdní dráhy automobilu značky Volvo
z lesního úseku. Škoda byla odhadnuta na 50 tisíc korun.
Devatenáctiletá motoristka havarovala dne 6. února v dopoledních hodinách mezi obcemi Přední Poříčí a Březnice. Při projíždění zatáčky dostala vůz značky Ford Fusion do smyku
a následně vyjela mimo vozovku. Nehoda se obešla bez zranění. Hmotná škoda činila 70 tisíc korun.
Policisté přijali dne 7. února na obvodním oddělení Březnice
oznámení o neplacení výživného. Od září roku 2015 do současné doby neplatí na své dvě děti 33letý muž. Jeho dluh nyní činí
81 tisíc korun. Za toto jednání byl již souzen.

Dopravní policisté si povšimli v sobotu 10. února odpoledne,
že vozidlo značky VW Golf vjelo v Březnici do zákazu vjezdu
a vydali se za ním. Motorista poté, co zjistil, že za ním jede policejní auto, začal hlídce ujíždět přes travnatý pás a zpět na silnici sjel přes vyvýšený obrubník. Příslušníci policie zapnuli
maják a začali vůz pronásledovat.
Muž ujížděl směrem k vlakovému nádraží, dokonce neváhal
přejet přes železniční přejezd na červenou. Poté „pirát silnic“
pokračoval ve značném spěchu přes obec Bor a Dobrá Voda,
zastavil až v obci Nestrašovice, nebylo to však dobrovolně. Kvůli vysoké rychlosti nezvládl na namrzlé vozovce řízení a vyjel
mimo komunikaci. Dotyčný u sebe neměl žádné doklady, ale
lustrací v databázích bylo potvrzeno, že se jedná o 21letého
mladíka z Příbramska. Následně hlídka zjistila, že je pod vlivem drog. Test byl u něj pozitivní na marihuanu. Navíc u něj
byla nalezena sušená travní hmota připomínající konopí, kterou měl uschovanou v krabičce od bonbónů. Zajištěný materiál
bude podroben laboratornímu zkoumání. Řidič se nyní bude
zpovídat minimálně z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Přes platný zákaz řízení usedla za volant 38letá žena. Hlídka
ji zastavila dne 10. února v obci Nestrašovice. Dechová zkouška
u ní byla negativní, pozitivní však byl test na drogy, konkrétně
na metamfetamin. I ona se bude zpovídat z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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HISTORIE / BHV

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Březen 2018
. . . nejen jednou větou. . .
3. 3. 1848
21. 3. 1848
14. 3. 1928

10. 3. 1966
14. 3. 1866
16. 3. 1798

19. 3. 1903
22. 3. 1928

23. 3. 1963
30. 3. 1938
31. 3. 1952

před 170 lety došla do Březnice zpráva o svržení francouzského krále Ludvíka Filipa a o vypuknuté
revoluci.
přivezl a rozdal Hanuš Kolovrat Krakowský v Březnici první národní kokardy a růže. O dva dny
později 23. 3. 1848, začalo zapisování k Národní gardě.
před 90 lety ve středu o 9. hodině dopolední byla konána 45. řádná valná hromada delegátů Okresní
záložny hospodářské v Březnici. Pořad schůze každému delegátu byl jednotlivě zvláš doručen poštou včas.
před 52 lety zahájil závod Sublima stavbu vodovodu z řeky Vlčavy přes oboru.
před 152 lety vyhlášeno stanné právo v píseckém kraji - pro bouření se lidu proti židům.
před 220 lety císař Josef II. obnovil platnost starších výsad a nadání březnických, jakož i tří výročních trhů potvrzených městu císařem Josefem II. roku 1783, vedle dalších dvou z roku 1791 udělených císařem Leopoldem II. a zároveň zřídil dva nové výroční trhy.
před 115 lety „Strávníci na Zelené“ pořádali koncert na počest Josefů. Hrála hornická kapela Cyprina z Příbramě.
před 90 lety pořádána o 8. hodině večerní členská schůze v hostinci „U Čtrnáctých“, na které přednášel diplomovaný agronom Josef Koukol, ředitel odborné školy hospodářské „O přípravě osiva ku
jarnímu setí“. Dále diplomovaný agronom Zdeněk Maška, profesor téže školy promluvil „O živinách
rostlin a jarním hnojení“, kdy zevrubně vysvětlil způsob hnojení draselnými, fosforečnými i dusíkatými hnojivy, nastínil jejich výrobu a zmínil též důležitost hnojařských pokusů. Schůze tato navštívena byla v hojném počtu.
před 55 lety byl slavnostně otevřen společenský sál v SZTŠ.
před 80 lety začal vycházet vlastivědný sborník Bozeňsko.
před 66 lety skončil povozník Holaj dovoz pošty na nádraží ČSD.

Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži, z Bozeňska a Zpravodaje - Věstníku
Okresní záložny hospodářské, hospodářského družstva a ostatních korporací okresu Březnického
Alena Heverová
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Březnické hudební večery 2018

BHV

2018

město Březnice – odbor kultury pořádá

zahajovací koncert BHV 2018

Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír
"Janáček - Beethoven a Milan Kundera"

Sobota 3. 3. 2018 v 19 hodin
v reprezentačním sále města Březnice
na radnici.
E
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KNIHOVNA / ZUŠ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
■

1. 3. – 30. 4. 2018 – výstava výtvarných prací
výtvarného oboru Základní umělecké školy
Březnice

■

Březen, měsíc čtenářů - letos
již devátý ročník, celostátně
vyhlašovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)

■

■

Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě
vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! Letošní ročník bude zaměřen na prezentaci projektu S knížkou do života /Bookstart/ veřejnosti.
– po celý měsíc registrace nových čtenářů na
celý rok zdarma
– čtenářská amnestie (v rámci měsíce čtenářů
neplatíte poplatky za upomínku)
13. 3. 2018 od 16.30 hodin – v rámci března,
měsíce čtenářů – beseda s Dr. Mgr. Věrou Kubovou „Česká republika a její osudové osmičky“
Tematická výstavka knih – Jarní čtení

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

■

12. – 16. 3. 2018 Barevný týden – Každý den jiná
barva oblečení
23. 3. 2018 – Noc s Andersenem
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
a Klára Ptáčková

ZUŠ Březnice – Natálie Pacltová, 12 let

ZUŠ Březnice – Kristýna Kurfiřtová, 14 let

5
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KNIHOVNA

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve na
s

besedu

Dr. Mgr. Věrou KUBOVOU

„Česká republika
a její osudové
osmičky“
13. března 2018
od 16.30 hodin
prostory Městské knihovny

3/2018

3/2018

KNIHOVNA

BŘEZNICKÉ NOVINY

7

8

BŘEZNICKÉ NOVINY

KNIHOVNA
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Návštěva ilustrátorky
a spisovatelky Lucie Seifertové
Dne 29. 1. 2018 se na dětském oddělení městské knihovny v ZŠ Březnice konala beseda na téma Lovci mamutů
ke 140. výročí narození spisovatele Eduarda Štorcha.
Paní Lucie Seifertová nás seznámila s tvorbou jejích
knih, a to od teorie až po naší vlastnoruční praxi, při
které jsme si mohli vyrobit vlastní příběh, jak lovit mamuty. Podívejte se, jak nám to šlo. To musela být práce!

Znáte Lovce mamutů?

Koukejte, jak se nám to povedlo!

Podívejte, jak je to jednoduché.

na dětském oddělení Městské knihovny
v Březnici se sídlem na ZŠ
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Velikonoční koláč s vejci

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience : listové těsto, čerstvé špenátové listy nebo
mladé pampeliškové listy, 200 g sýra s bílou plísní na
povrchu, 5 vařených vajec, naová cibulka, bylinková
sůl, pepř, 250 g husté kysané smetany, 2 vejce
Postup : Koláčovou formu vyložíme pečicím papírem
a naplníme listovým těstem, které na několika místech
propícháme vidličkou, aby se nám při pečení nezvedalo.
Na dno vyskládáme čerstvé špenátové nebo pampeliškové listy. Na zelenou peřinu dáme plátky sýra a vařených
vajec, osolíme a opepříme. Povrch posypme nakrájenou
naovou cibulkou a zalijeme kysanou smetanou rozšlehanou s vejci a bylinkovou solí. Pečeme v předehřáté
troubě na 180°C 35 minut.

Ingredience: 70 g polohrubé mouky, 100 g čokolády na
vaření, 50 g másla, 3 vejce, 50 g moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek do pečiva, 3 lžíce rumu
Na krém: 1 mascarpone, 100 g smetany ke šlehání,
4 žloutky, 5 lžic moučkového cukru
Na zdobení: 100 g čokoládové polevy, 50 g tmavé čokolády na hoblinky, 50 g bílé čokolády na hoblinky, čerstvé
maliny, máta
Postup : V horké lázni rozpustíme čokoládu a máslo.
Žloutky, cukr, vanilkový cukr a rum utřeme do pěny.
Přidáme vychladlou čokoládu, navrch prosejeme mouku
s kypřícím práškem a promícháme. Z bílků ušleháme
sníh, který opatrně vmícháme do směsi. Vzniklou hmotou naplníme formičky (vymaštěné máslem a vysypané
moukou) a dáme péct do trouby na 175°C. Pečeme, dokud se nám těsto nelepí na špejli, poté necháme vychladnout. Pak si připravíme krém. Do misky dáme mascarpone, přidáme žloutky umíchané s cukrem do pěny. Vše
opatrně smícháme. Ušleháme smetanu a velmi opatrně
vmícháme do krému. Pomocí škrabky na brambory si
vytvoříme čokoládové hoblinky (bílé a tmavé). Upečené
a vychladlé dortíčky uprostřed rozkrojíme a spodní část
potřeme krémem. Poté přiklopíme vrchní část a celý dortíček polijeme čokoládovou polevou. Poté zdobíme čokoládovými hoblinkami, malinami a lístky máty.

Václav Erich – Milníky biografu mého života – lesnické
expertizy v Africe, Asii, Tanzanii, Bangladéši, Vietnamu a Laosu
Dvořák Otomar – Za poklady brdských Hřebenů –
tajemné stezky Brd
Kopecká Jana – Pašeráckou stezkou z Tibetu – cesta pašeráckou stezkou z Tibetu do Nepálu
Větvička Václav – Cestou necestou českou krajinou –
autor se prochází českou krajinou, proplétá se podél řek od pramene až k ústí, prochází alejemi – jde a neremcá…
Dehningová Kateřina – Karibské spojky aneb Tam, kde
najdeš poklad, aniž bys hledal – putování po karibských
ostrovech
Drbohlavová Lucie – Hedvábnou stezkou – i v současné
době je Střední Asie úžasným koutem světa, ale v nabídkách
cestovních agentur ho většinou nenajdete
Bourbon Fabio, Lavagno Enrico – Průvodce Svatou
zemí – Izrael, Sinaj, Jordánsko – dějiny Svaté země jsou staré
jako lidstvo samo, a nikoho proto nepřekvapí, že poměrně malý
region oplývá bohatstvím archeologických památek
Toušlová Iveta, Podhorský Marek, Maršál Josef – Toulavá kamera 19 – synagoga Čkyně, opevněný kostel Kurdějov,
zámek kněžny Zaháňské Ratibořice, včelařský naučný areál
Frýdek-Místek a mnoho dalších míst navštívíte s novou Toulavou kamerou
Kolbaba Jiří – Šest kontinentů – svými příběhy, postřehy
a zajímavostmi z cest po šesti kontinentech, doplněnými emotivními snímky, chce cestovatel alespoň zprostředkovaně splnit
i ty nejexotičtější objevitelské sny a touhy
Procházka Dušan – Ostrovy jak je možná neznáte – kniha fotografií ze třiceti ostrovů kolem Evropy
Hanousek Ladislav – Putování Jižní Afrikou – národní
parky i města Jihoafrické republiky ve dvou týdnech
Šmerák Václav – Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou –
od Slap a Svatojánských proudů přes Lešany Františka Hrubína na Konopiště Ferdinanda d’Este
Dvořáček Petr – Krásy naší země – tato publikace je reprezentativním výběrem přírodních krás, stavebních památek
a několika dalších pozoruhodností
Pavlásek Lukáš – Z deníku aj áka – humorná próza komika Lukáše Pavláska vás zavede do jedné ajácké party, do světa
koblih, mailů, snů o holkách z právního oddělení
Olsen Adler – Složka 64 – je to o násilí a moci, spisovatel
ukazuje všechny lidské slabosti brutálním způsobem
Olsen Adler – Vzkaz v láhvi – příběh zaujme napínavostí,
vyhraněnými postavami s dokonale vybroušeným charakterem
Olsen Adler – Žena v kleci – neobyčejně poutavý thriller
o bezbranné ženě, která musí snášet utrpení, o jednom paličatém kriminalistovi a o pachateli, který nezná slitování
Olsen Adler – Zabijáci – chytře vymyšlený kriminální román, elegantní jazyk fascinujícím způsobem zachycuje ábelskost oděnou do školních uniforem a obklopenou luxusem nóbl
paláců
Vondruška Vlastimil – Mrtvý posel – letopisy královské komory – královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří
svého domu těžce zraněného muže, který mu ještě před smrtí
stačí říct, že se chystá jakési spiknutí…
Smith Wilbur – Zlatý lev – Hal Courtney se spolu s milovanou Judith plaví do Anglie, ale lo přepadnou vyhladovělí námořníci a s nimi se na palubu dostane i nájemný vrah Pett,
který se Halovi ihned vetře do přízně…
Cimický Jan – Ve stínu draka – ve Vltavě u Karlova mostu
je objevena část lidského těla a mordparta kriminální služby
stojí opět před těžkým úkolem, ale zrovna v tu dobu přijíždí
na stáž do Prahy mladý vyšetřující soudce z Číny a seznamuje
se s vyšetřováním tohoto případu

Připravila Marcela Burdová

Připravila Kateřina Štěrbová

Velikonoční nádivka s kešu oříšky
Ingredience : 300 g pečeného kuřecího nebo krůtího
masa, 200 g uzeného masa, 100 g anglické slaniny, 100 g
kešu oříšků, 4 vejce, 3 rohlíky, 2 stroužky česneku, 1 cibule, 3 hrsti nasekaných zelených bylinek: kopřiva, petrželka, pažitka, mletý pepř, sůl, mléko, plátky slaniny
Postup : Oloupeme cibuli a česnek. Slaninu nakrájíme
na kostičky. Kešu oříšky nasucho opražíme na pánvi,
pár si jich necháme na zdobení. Bylinky posekáme nahrubo, rovněž si jich část odložíme na posyp.
Rohlíky navlhčíme mlékem a pak je spolu masem, oloupanou cibulí a česnekem umeleme na masovém strojku.
Hotovou směs osolíme, opepříme, přidáme rozklepnutá
vejce, nahrubo nasekané bylinky, kešu oříšky a nakrájenou slaninu a vše dobře promícháme. Formu vyložíme
pečicím papírem, dno poklademe plátky slaniny a naplníme nádivkovou směsí. Vršek nádivky posypeme zbylými kešu oříšky a bylinkami. V troubě předehřáté na
180°C pečeme asi 30 až 45 minut dozlatova.

Velikonoční čokoládové dortíčky
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Velikonoce

Pojte do kina

Srdečně zveme v neděli 25. 3. 2018 na již tradiční odpoledne do bývalé jezuitské koleje. V letošním roce jsme
pro vás opět připravili tržiště s rukodělnými výrobky,
ukázky pletení pomlázek a samozřejmě skvělé domácí
dobroty. Divadelní soubor Jedeme k vám přiveze
do Březnice představení plné písniček, masek a kostýmů.
Jednoduchou dějovou linkou přiblíží dětem i dospělým
vznik masopustních a velikonočních tradic a srovná
způsob jejich slavení kdysi a dnes. Scénář nezapomíná
ani na konfrontaci pohádkového dobra a zla a prolínání
světa současného s hodnotami dávno uplynulých časů.
Představení zaujme svojí pestrostí i humorem a je určené pro všechny věkové kategorie. V druhé části programu vystoupí se svým programem Venkovanka Originál.

Pozvání platí pro všechny milovníky filmového plátna
a především také pro děti, pro které jsme připravily dva
animované snímky – ve středu 14. 3. film Příšerákovi
a ve středu 28. 3. snímek Auta 3.

Jaro pro tělo i duši
V březnu navazujeme na úspěšný cyklus podzimních
přednášek povídáním s irisdiagnostičkou paní Jitkou
Hanzalovou. Bližší informace jsou uvedeny na samostatném plakátě. V rámci tohoto cyklu se můžete těšit na
přednášky výživového poradce a na vegetariánské vaření nejen slovem, ale i v praxi.

V březnu uvedeme znovu film Cukrář, který se pro technickou závadu nemohl promítat v únoru. Na setkání
s vámi se těší všichni zaměstnanci Kinokavárny.
Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice
zve na pohádku
Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 23. března 2018
od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Tentokrát ještě na téma Velikonoc,
přineste si háček
a vlnu ve žluté či přírodní barvě.
Vyrobíme si jednoduchou
velikonoční dekoraci.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

KOCOUR
V BOTÁCH
Výpravné loutkové představení
s písničkami pro děti
na motivy francouzské pohádky Charlese Perraulta
o chudém mládenci a jeho veselém společníku,
kterému nikdo jinak neřekne než Kocour v botách.

KULTURNÍ DŮM Březnice

čtvrtek 1. března
od 18 hodin
Vhodné pro děti od 6 let.

hraje: DIVADLO DOKOLA
scénář: Marie Třešňáková, režie: František Xaver Watzl,
loutky: Joanna Ziolkovksa, Marcela Krčálová,
písně: Anička Břenková,
Martin Čarný, hrají: Petr Abbé Hroš, Martin Jurajda,
Monika Kubová/Kateřina Pokorná, Jana Štromská
vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

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

DIVADLO NA VINOHRADECH

čtvrtek 12. dubna 2018 od 19 hodin

KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ…
Hrají: Marek Holý, Petr Rychlý,
Václav Svoboda, Václav Vydra,
Jaroslav Satoranský, Andrea Černá,
Vendulka Křížová, Kateřina Brožová,
Šárka Vaculíková, Lilian Malkina a další
Vrcholný smíchotvůrce, mistr situační komedie, Georges Feydeau, má na scéně Divadla na Vinohradech
své domovské právo. V novém překladu a v nastudování Tomáše Töpfera se divadlo vrací ke komedii,
jež se zde úspěšně hrála v druhé polovině 80. let pod titulem Taková ženská na krku. Velký klasik
komediálního divadla nás na velkém jevišti znovu přesvědčí, že i humor nostalgicky spojovaný se secesí,
dokáže být zcela dnešní a pěkně kousavý. Hlavní hrdina řeší vskutku svízelné osudové dilema: jak oznámit
své milence, atraktivní varietní divě, že ji opouští, protože se žení s šlechtickou dcerou?
A kdyby jen to: jak si má poradit s tím, že rodina jeho nastávající pozvala právě jeho nic netušící milenku
na slavnostní večírek…

odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin | cena 680 a 640 Kč (včetně dopravy)
R e z e r v a c e a b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Odbor kultury města Březnice zve v rámci cyklu
„JARO PRO TĚLO I DUŠI“ na přednášku

Prevence
před zdravotními problémy
včetně psychického rozměru u dětí i dospělých

přednáška
s irisdiagnostičkou Jitkou Hanzalovou
úterý 20. 3. 2018 od 17 hodin
PROSTORY bývalé jezuitské koleje BŘEZNICE

Oko je důmyslně propojeno
s každým místem a tkání v našem těle
pomocí nervového systému.
Každý sektor oka - jeho skvrna, barva,
znamení i jakékoliv narušení,
mají v řeči irisdiagnostiků svůj význam.

povídání pro ty, kteří mají zájem dozvědět se informace na téma:
• příčiny zdravotních problémů z oční duhovky – příklady
• oko je zrcadlo zdraví a nemocí
• prevence – čím si můžeme posilovat imunitní systém
z pohledu psychiky – pozitivní myšlení, stravy, tekutin
• metoda, která dokáže odhalit náš zdravotní stav
• intolerance na potraviny
• pitný režim k řešení potíží u dětí i dospělých
VSTUPNÉ 30 Kč
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Rodinné centrum JARNÍ BURZA OBLEČENÍ,
Pampeliška Březnice , z.s. SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

BŘEZEN 2018
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00
– 12.00 hod.
úterý
od 19.00 PILATES
středa
od 09.30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
od 10.00 MIMI CVIČENÍ se Zuzkou Bělkovou
– cvičení pro miminka od 3 do 12 měsíců
čtvrtek
od 16.00 PORODNÍ KURZY s Mgr. Janou Vrablicovou, DiS.
– po domluvě na tel. 727 973 379
od 19.30 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
pátek
od 8.00
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy
s Luckou Ryjáčkovou
od 10.00 TVOŘIVÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ

Jazykové kurzy
pondělí
od 8.15
od 9.30
úterý
od 14.30
středa
od 14.00
od 17.00
čtvrtek
od 18.00

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlou Liebnerovou
FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
s Pavlou Liebnerovou
ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. ročníků
a příprava na maturitu s Eliškou Moravcovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
sobota 3. 3. od 15.00 hodin - Velký maškarní bál v KD Březnice – téma: VESMÍR
úterý 6. 3. od 9.00 hodin - Seminář pro ženy - Jízda v zimě
- bezpečně a s jistotou
úterý 13. 3. od 10.00 hodin - čtení s Petrou Bartoníčkovou
pátek 16. 3. od 10.00 hodin - Vynášení Morany
pátek 16. 3. od 17.00 hodin - Jarní dílna - vyrábění velikonočních dekorací z březového proutí
od 19. 3. do 25. 3. - Jarní burza
neděle 25. 3. - Velikonoce v Konventu
středa 28. 3. - beseda Bio potraviny - ochutnávka výrobků
z řetězce Billa
BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY
V Rodinném centru Pampeliška se uskuteční malý bazar knih.
Celý březen si můžete u nás koupit nějakou odloženou knihu
za symbolickou cenu. Kdo bude chtít nějaké knihy věnovat,
tak každý den od 8.00 do 12.00 hodin, 3 knihy na osobu.
Připravujeme: Vědomé mateřství 6. 4. 2018
TianDe kosmeceutika 13. 4. 2018
Podbrdský trh 28. 4. 2018
Odpoledne na Stráži s čarodějnicí Kanimůrou
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

19. 3. - 25. 3. 2018
v prostorách RC PAMPELIŠKA BŘEZNICE
RC Pampeliška pro vás připravuje burzu. Žádáme prodávající opět o spolupráci. Již doma si vyplňte připravený
formulář s popisem a cenou prodávaného oblečení
a každý kus zboží označte štítkem.

Pondělí 19. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Úterý 20. 3.
08:00 - 12:00 PŘÍJEM
Středa 21. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Čtvrtek 22. 3.
08:00 - 12:00 PRODEJ
Pátek 23. 3. – Sobota 24. 3.
TŘÍDĚNÍ
Neděle 25. 3.

13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PŘÍJEM
13:00 - 17:00 PRODEJ
13:00 - 17:00 PRODEJ

16:00 - 18:00 VÝDEJ
Pondělí 26. 3.
08:00 - 12:00 VÝDEJ

13:00 - 17:00 VÝDEJ

Kontaktujte nás telefonicky 326 531 177, e-mailem:
info@rcpampeliska.cz nebo osobně a bude Vám přidělen
Váš osobní unikátní kód, pod kterým budete vedeni v evidenci
prodávajících. Poté získejte formulář pro vyplnění seznamu prodávaných věcí (vytištěný k dispozici v Pampelišce nebo ke stažení na webu nebo si o něj napište na náš e-mail).
Bližší informace k systému, podmínky a pokyny pro prodávající
najdete na www.rcpampeliska.cz nebo nás kontaktujte přímo – viz výše.

14

BŘEZNICKÉ NOVINY

ZŠ / VOŠ a SOŠ

3/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Vítězka
okresního kola
Dne 30. ledna 2018
se vítězka školního
kola Kristýna Kurfiřtová zúčastnila okresního kola konverzační soutěže německého jazyka, která se
konala na Obchodní
akademii v Příbrami.
Účastníci byli z příbramských škol a
také ze Sedlčan. Soutěž se skládala ze tří
disciplín. Nejdříve poslechové cvičení, dále
popis obrázku, a nakonec si účastníci losovali téma, o kterém
mluvili a odpovídali
na otázky poroty.
Naše žákyně Kristýna Kurfiřtová vyhrála 1. místo a postupuje do kola
krajského. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
Petra Ottová, učitelka NJ

Zdravé klima třídy
Všichni si přejeme, aby děti chodily do školy rády.
A jsme v pozici rodiče nebo v roli pedagoga. Zdravé klima
je základem pro navazování přátelských vazeb mezi vrstevníky, a hlavně pro snadné získávání a rozvíjení nových znalostí, dovedností a návyků. Snahu pedagogů
přijela 25. 1. podpořit agentura Harmonia Universalis
s programem prevence patologických jevů „Vítejte na palubě“, kterou pro celý 1. stupeň pozvala školní psycholožka Mgr. Ivana Popová. Věříme, že si děti z tohoto
vystoupení, na kterém se zčásti samy podílely, odnesly
ponaučení.
Markéta Duspivová, třídní učitelka 2.b

NA PLZEŇ, PANE ŘIDIČI, NA PLZEŇ!
Dne 13. 2. 2018 jsme se my, žáci 1. ročníku VOŠ a SOŠ
Březnice, vydali na exkurzi do plzeňské Techmanie místo hodin fyziky a základů přírodních věd. Od školy jsme
vyrazili v 8:00 a na místo jsme dorazili přibližně ve čtvrt
na deset. Celá naše skupina se přesunula dovnitř, kde
pan učitel zakoupil vstupenky, rozdal nám fialové náramky a my jsme po skupinkách začali zkoušet a zkoumat vše, co se dalo. Jako první jsme vyzkoušeli, jak funguje jojo v lidské velikosti, na další stanovištích jsme
zkoušeli, jak funguje zvuk. Také tu byla speciální tmavá
místnost určená pouze na zrak a lámání světla. Tato
část se mi popravdě líbila nejvíce. Mnohé z nás zajímalo
i stanoviště s prolézačkami určené pro malé děti. Ale
tam jsme bohužel nemohli. A tak jsme se přesunuli ke
stanovišti s vodou. O kousek dál zase někteří fandové
techniky nasedli do bagru a pokoušeli se ho uvést do
provozu, nabírali molitanové kostky. V jedné z hal nás
čekala přednáška „Cesta do vesmíru". Viděli jsme reakci
různých plynů s ohněm a snažili se zjistit, který plyn
vydá největší energii tak, aby mohl donést raketu až do
vesmíru. Dále jsme navštívili planetárium, kde se nacházelo spoustu zajímavých exponátů, a zhlédli 3D film.
Nesmím zapomenout pochválit jídelnu, kterou mají návštěvníci k dispozici a která nabízí velmi chutná jídla. Z Techmanie jsme se přesunuli do Pivovarského muzea, kde jsme se dozvěděli snad úplně všechno o historii piva. Třeba
to, kde se začalo vařit, i jeho postupný vývoj od doby před Kristem až po současnost. Poté jsme se všichni odebrali
k autobusu a vyrazili směr Březnice. Celá exkurze se vydařila a moc se nám líbila.
E. Borovičková
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NÁVŠTĚVA V PRAŽSKÉ NEMOCNICI
Dne 19. 12. 2017 studenti třídy 1. VS VOŠ Březnice
navštívili v rámci předmětu orientace v sociální síti Dětské centrum Thomayerovy nemocnice v Praze Krči
za doprovodu své vyučující, PhDr. Lenky Průšové, PhD.
Zde se setkali s ředitelkou dětského centra paní MUDr.
Jaroslavou Lukešovou, která je přijala, provedla dětským centrem a vyprávěla konkrétnější příběhy zde
umístěných dětí, které nemohou žít ve vlastní rodině.
Kojenecké centrum funguje již od roku 1922, kdy neslo název Nemocnice a útulek spolku čs. ochrany matek
a dětí v Praze Krči a do jeho vedení byl povolán Quido
Mann. Pro potřeby Spolku odkoupil stát soukromé sanatorium pro nervově choré Dr. Šimsy, které tvořilo
7 budov a 5 hektarů pozemku. Nyní je v ústavu místo
pro 140 dětí a 11 míst pro kojící matky, případně osoby,
kterým budou děti svěřeny do péče. V současné době je
zařízení určeno pro děti od narození do 3 let věku. V zařízení mohou od roku 2003 pracovat i dobrovolníci. Dětské centrum nabízí tyto služby: péči o drogově závislé
matky s dětmi, péči o oběti domácího násilí, péči o rodiny s psychiatrickou diagnózou, nácvik rodičovských
kompetencí, odlehčovací pobyty pro matky s dětmi a další, které najdete na stránkách www.ftn.cz.
Studenti mohli vidět personál při práci s dětmi, jednotlivé pokoje a další vybavení určené pro odbornou péči
o klienty dětského centra. Mimo jiné se setkali také
s dětmi, které většinou měly vrozené vady či závažná
onemocnění (jako např. fetální alkoholový syndrom,
či Downův syndrom). Některé z nich je dokonce přivítaly
s vřelým úsměvem. Paní Lukešová studentům ochotně
ukázala i děti, které v kojeneckém centru kdysi pobývaly,
a dnes mají svůj život v náhradních rodinách, a to například i v Anglii či Dánsku v rámci mezinárodní adopce.
Pro studenty byla tato exkurze rozhodně přínosná jak
z hlediska studijního oboru, tak ze zkušenosti do života.
Mnozí začali uvažovat, zda by v podobném zařízení mohli v budoucnu pracovat nebo se v podobném oboru dále
vzdělávat. Děkujeme za čas, který paní ředitelka se stu-

denty strávila, a věříme, že návštěva studentů VOŠ
Březnice se bude opakovat.
Aleš Toman, 1. VS

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Spolu se svými spolužáky jsme se ve čtvrtém lednovém
týdnu zúčastnili školního kola soutěže v anglickém jazyce. Do učebny, ve které se konalo písemné kolo s poslechem, jsme přicházeli s dobrou náladou, i když jsme
byli trošku nervózní. Druhý den ráno jsme se dozvěděli
výsledky. Dopadli jsme lépe, než jsme si mysleli, a ačkoliv několik mých spolužáků nepostoupilo do ústního
kola, myslím si, že si odnesli cenné zkušenosti a příští
rok budou bojovat s ještě větším zápalem. Ostatní čekalo ústní kolo. První na řadě jsem byl já, měl jsem trošku obavy, ale po chvilce jsem zjistil, že nebyl vůbec důvod je mít. Pan učitel Motáň s paní učitelkou Benešovou
byli opravdu příjemní a měli pro nás pochopení. Skončilo ústní kolo, všichni jsme vešli do učebny, abychom se
dozvěděli výsledky. Na 1. místě byl můj spolužák Jakub
Chládek, moc mu to přejeme. Jsme rádi za tu úžasnou
zkušenost a zkoušku našich schopností v anglickém jazyce. Také moc děkujeme všem učitelům, že pro nás tuto
akci připravili.
Jan Kopecký, 1. BV
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Přednáška „Portál FARMÁŘE na eagri.cz"
na VOŠ a SOŠ v Březnici
Dne 15. února 2018 se žáci oboru Agropodnikání naší
školy zúčastnili v rámci projektu „Zkvalitnění výuky na
VOŠ a SOŠ Březnice – šablony“ přednášky Ing. Šamsové, metodického poradce ÚZEI. Tématem přednášky byl
„Portál FARMÁŘE na eagri.cz“. Přednášející nás seznámila s uvedenou problematikou s využitím připrave-

PROJEKT EDISON
I letos proběhl na naší škole mezinárodní projekt Edison (4. – 11. 2. 2018). Navštívit nás přijeli studenti
z Indie, Gruzie, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Indonésie, Číny
a Brazílie. Díky tomuto projektu se nám naskytla výborná šance navázat přátelské vztahy, procvičit angličtinu
a poznat jiné země a kultury. Po celý týden jsme pro ně
měli připravený speciální program, v rámci kterého
mohli zhlédnout krásy Březnice, navštívit nedalekou
Blatnou, zahrát si bowling a ochutnat tradiční české
jídlo. Na konci týdne se v naší škole uskutečnila Globální vesnička, kde nás naši zahraniční přátelé pohostili
svými tradičními pokrmy. Celý týden jsme si náramně
užili a těšíme se na další návštěvu.
Andrea Sehnalová a Jana Vašutová 4. BS

né prezentace a praktickými odkazy na registrovaného
a přihlášeného uživatele uvedeného portálu.
Hlavním cílem bylo seznámit žáky s Portálem farmáře,
vysvětlením základních zobrazení při použití programu
Registr půdy a ovládáním zobrazovacích součástí tohoto
registru. Dále potom tiskem map a důležitých informací,
protierozním opatřením na konkrétních pozemcích v návaznosti na uvedený registr půdy. Neopomněla také seznámit žáky s používáním Integrovaného registru zvířat.
V závěru přednášky byl vysvětlen systém podávání
elektronické žádosti v rámci národních dotačních programů a programů EU na Portálu farmáře SZIF.
Jsem přesvědčen, že si žáci odnesli přinejmenším několik základních vstupních poznatků důležitých pro každého podnikajícího farmáře, které budou moci v budoucnu
dále využívat a především rozvíjet.
Ing. L. Pivoňka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PRO CHARITU
NA BŘEZNICKU
Už každoročně se skupinky tříkrálových koledníků
z Březnice přidávají ke koledníkům z Charity v Rožmitále p. Tř. a podílí se na charitní „Tříkrálové sbírce“.
Nebylo tomu jinak ani letos, kdy se skupinky Tří králů
pod vedením paní Dagmar Nesvedové, Pavlíny Liebnerové a pana Marka Nesvedy vydaly vybírat finanční dary
pro Charitu ČR do některých březnických a okolních domácností a institucí.
Sbírka je sečtena a celkem se v letošním roce na Březnicku podařilo vybrat krásných 20 331 Kč.
Velký dík patří všem dárcům, kteří třeba i drobným
darem přispěli, a také dětem - tříkrálovým koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří se do sbírky zapojili.
Letošními tříkrálovými koledníky byli: Jáchym Liebner, Kylián Liebner, Kateřina Bělková, Marie Bělková,
Klára Flíčková, Ema Chotívková, Amálka Zobalová,
Táňa Nesvedová, Anna Brňáková, Tea Ottová, Lucie

Hájková, Markéta Štvánová, Adina Kazdová, Ondřej
Svoboda, Radek Vácha a Jan Svoboda.
Některé březnické domácnosti potěšila svou návštěvou i skupina dospělých koledníků.
Charita Rožmitál p. Tř.

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH OBČANŮ MĚSTA BŘEZNICE
Město Březnice chystá jako výraz úcty pro své občany, kteří letos oslavili, nebo oslaví 80, 85 a více let, slavnostní
odpoledne v kulturním domě. Rádi bychom využili této příležitosti ke vzájemnému setkání a společné malé oslavě.
Těšit se můžete na krátký kulturní program, malé pohoštění, ale hlavně na shledání se svými známými a vrstevníky a sousedské popovídání. Termín jsme naplánovali na 17. dubna 2018 od 15.30 hodin.
V brzké době obdržíte pozvánku s pokyny pro účast.
Srdečně vás zveme!

Ing. Petr Procházka, starosta města

Členky komise pro kulturu a školství, které akci připravují a bližší informace rády podají: Dagmar Nesvedová
(matrika) – 318 403 167, Jana Krajmerová, Petra Bartoníčková a Hana Tomášková.

ZA ING. JAROSLAVEM ŽÁKEM
Ing. Jaroslav Žák se narodil roku 1933 ve Vrchotových
Janovicích u Sedlčan. Byl synem tamního nadlesního,
který sloužil u Sidonie Nádherné. V roce 1944 se Žákovi
museli odstěhovat, stejně jako ostatní civilní obyvatelstvo, aby v okolí mohlo vzniknout německé vojenské
cvičiště. Tak se rodina dostala k příbuzným do Březnice.
Po válce žil v Brně, kde vystudoval Lesnickou fakultu.
V roce 1960 se již jako ženatý s manželkou Julianou
do Březnice vrátil.
V Březnici nejprve vyučoval na dřevařském učilišti,
pak působil v Závodu Sublima a nakonec byl vedoucím
Výzkumného ústavu dřevařského. Z této pozice odešel
do penze roku 1993.
Rozuměl lesu a dřevu, znal všemožné škůdce a uměl
před škůdci stromy a dřevo chránit. Napsal řadu učebnic o dřevě, bezpočet znaleckých posudků týkajících se
krovů (k nejvýznamnějším např. patří v Praze Obecní
dům a Rudolfinum a jiné). Je spoluautorem knihy
Ochrana dřeva ve stavbě, což je odborná příručka pro
stavebníky, investory a projektanty.
Svůj život prožil v Březnici. Zajímal se o život ve městě a o březnickou historii. Pro Vlastivědný sborník Podbrdsko (XII-2005) napsal sta Zapomenutá výročí. 70 let
Sublimy, akciové společnosti pro hlubokou impregnaci

dřeva v Březnici. K první světové válce se vrátil v knížce: Jan Žák, Vzpomínky českého lesníka účastníka bojů
1. světové války 1914 – 1918. Vydal historický spolek
Schwarzenberg, České Budějovice 2015. Byl v roce 2007
spolu s PhDr. Jaroslavem Kozlíkem a MUDr. Jiřím Beranem zakládajícím členem občanského sdružení Bozeň
– Spolek rodáků a přátel Březnice. Dění v Březnici ho
zajímalo do posledních chvil. Měl na mysli obnovení
březnického muzea.
Celý život se zajímal o umění, zejména výtvarné a hudbu. Rád četl o malířích a malířství, navštěvoval výstavy.
Z hudby ho těšil jazz a klasická hudba. Manželé Žákovi
po celou řadu let nevynechali žádnou hodnotnou kulturní akci ve městě.
Dalším zájmem byla příroda a myslivost. Jako každý,
kdo prošel Moravou, se vyznal ve víně a měl ho rád.
Byl to člověk společenský, manžele Žákovy bylo možno ještě nedávno potkat na plesech a jiných tanečních
akcích.
Velkou oporou mu byla manželka Juliana. Radoval se
z rozrůstající se rodiny.
Z toho všeho je patrno, že vedl život bohatý a košatý.
Mnoha lidem bude chybět. Zemřel 9. 2. 2018.
MUDr. Jiří Beran
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FESTIVAL MÁCHÁČ 24. BŘEZNA V BŘEZNICI
Festival Kačeři vítá
jaro a vrací se s tanečním mejdanem po
čtyřech měsících! Již
24. března do Březnice zavítá klubová
tour festivalu Mácháč
cháč. Tento úspěšný
festival se zastaví jen
ve 20 městech v České republice a Březnice má čest zahájit
celou show. Představí
se nejznámější čeští
DJs. R i c h a r d R e y nolds vyprodává kluby všude tam, kam
přijede a řadí se
k
nejúspěšnějším
umělcům současnosti. Residentní DJka
festivalu
Mácháč
a pražského klubu
Retro music hall DJan e M e j s i si střihne
premiéru v Březnici.
D J E n r i c o je nejen
skvělý DJ, ale i majitel známého pražského klubu Studio 54.
Vše doplní DJ EYNA
z Příbrami. Těšit se
můžete na velkou
světelnou a laser
show, welcome drinky, stolní fotbálky,
levnější vstupenky na
festival, CD festivalu
a další speciality.
O měsíc později,
21. dubna, se po pětiletém snažení organizátorů uskuteční
koncert proslulé kapely Wohnout
ohnout. Tato
legendární česká skupina má desítky hitů
a poprvé se představí na Kačerech. Doplní ji příbramská Pakáš a Roofers. Dále se můžete těšit na třináctý
ročník letního festivalu Kačeři v Horčápsku. Letošní termín festivalu připadá na víkend 17. - 18. srpna
2018.

Vstupenky na Mácháč club tour, koncert Wohnout a letní festival Kačeři zakoupíte v tabáku
U Nuslů za výhodnější ceny než na místě. Více informací naleznete na webu www.kaceri-festival.cz
nebo na Facebooku.
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EXPEDIČNÍ KAMERA 2018 NA PLÁTNĚ BŘEZNICKÉHO KINA!
Kulturní Gang Březnice Vás zve na celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
odvaze, extrémních výkonech i krásné přírodě.

Kulturní dům Březnice – 16. 3. 2018 – 19.00 hod.
Na letošním programu jsou filmy, které uspěly na zahraničních outdoorových festivalech i domácí novinky.
Oči Boha – o expedici do Kyrgyzstánu, do krajiny nikoho, kde se hlubokými kaňony
valí řeka Saryjaz.
DugOut – amazonská džungle, domorodí indiáni a dva kamarádi, kteří se rozhodli
vyrobit si vlastní lo velmi starou indiánskou metodou
Teória š astia – horolezecký příběh o kontrastu lezeckých generací
Další filmy z nabídky festivalu budeme promítat dle nálady a přání návštěvníků.
Místním partnerem festivalu je
CA Oliver Tour Březnice

PŘIJĎTE POZNAT NETRADIČNÍ CHUTĚ Z CELÉHO SVĚTA
Povídání o jídlech, která jsou v nejodlehlejších koutech naší planety velkou delikatesou a jinde jejich konzumace
nahání husí kůži. Po přednášce ochutnávka degustačních porcí.
I když nebudete chtít jídla ochutnávat, přij te, bude pro vás určitě zajímavé dozvědět se, jak se vaří
a jí v různých částech světa.
Navíc vás čeká také cestovatelská přednáška o Barmě – zemi, která ještě není ovlivněná masovou turistikou.
Dozvíte se, proč si staré ženy zdejších kmenů zdobí hustým tetováním obličej a co znamenají jejich černé zuby.
Přij te nasát atmosféru dálek, dobrodružství a exotických chutí.
Srdečně vás zve spolek Kulturní Gang Březnice.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BŘEZNICI
Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1. 8.
2017 až 31. 7. 2020 finanční prostředky z ESF na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.
Partnerem projektu je spolek Kulturní Gang Březnice.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti
do 15 let. Hlavní aktivitou projektu je realizace série příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem.
Pro aktuální nabídku sledujte webové stránky RC Pampeliška.
Letos můžete své děti přihlásit na:
DIVADELNÍ (Letní divadelní dílna) – termín: bude upřesněn. Během týdne děti zažijí pravou divadelní atmosféru, připraví a nacvičí divadelní hru, kterou předvedou veřejnosti.
koordinátor, bližší informace: Divadlo Kapsa Andělská Hora,
Šárka Klečková
DOBRODRUŽNÝ (Škola šermu) – termín: 6. 8. – 10. 8.
2018. Bojuj za čest a slávu jako pravý rytíř. Objevuj tajemství,
zachraňuj bezbranné a vstup do legend!
koordinátor, bližší informace: Michaela Bendová, 605 785 381
(www.rosenthalci.cz)
KREATIVNÍ A POHYBOVÝ (cirkus UMÍŠTO) – termín:
13. 8. – 17. 8. 2018. 5 dní plných legrace, tvoření, hraní a pohybové aktivity na téma cirkus vč. závěrečného vlastního cirkusového představení a ohňové show
koordinátor, bližší informace: Dáša Nesvedová (606 115 251,
www.kgbbreznice.cz)
Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý
(max. 15) počet míst za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí
této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu a mít vazbu na trh práce v zájmovém území MAS Podbrdsko, což doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo z úřadu
práce o vedení v evidenci, či potvrzením o studiu nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé doloží výpis z ČSSZ o platbách
sociálního pojištění. Týká se obou rodičů.
Přihlášky i další dokumenty najdete na webových stránkách RC
Pampeliška – www.rcpampeliska.cz nebo u koordinátorů
jednotlivých táborů.

13. 8. - 17. 8. 2018
od 08.00 hod. do 16.00 hod. - areál staré kluziště

CIRKUS Umíšto
5 dní plných legrace, tvoření,
hraní a pohybové aktivity na
téma CIRKUS. CIRKUS je
smích, úžas, překvapení, akrobatické kousky ... a to všechno
s dětmi zažijeme a vyzkoušíme.
Program:
• Žonglování – workshopy s Lucií Bolinovou (Fireshow Labolo), v nichž si děti vyrobí žonglovací pomůcky a naučí se základní žonglovací triky
• Masky a varietní loutky – workshopy s Divadlem ToTeM
(Tomáše a Terezy Machkových), v nichž si děti vyrobí masky
nebo loutky a osvojí si základy práce s nimi v rámci přípravy
jednotlivých cirkusových čísel
• Parkour a základy akrobacie – worskhop s Jakubem Dohnalem, parkour a freerun specialistou, průkopníkem těchto
disciplín v ČR
• Pohybové tematické hry, příprava představení, koupání
v přilehlém koupališti a další dle momentálních nápadů a nálady.
Většina aktivit bude probíhat venku (v areálu starého kluziště a okolí)
Týdenní dávku cirkusové zábavy děti zakončí závěrečným galavečerem s ohňovou show.
Cena: 750 Kč pro rodiče splňující podmínky dotace
(více na webových stránkách níže) bude splatná v hotovosti na
informační schůzce v květnu 2018
NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠENÍM, POČET MÍST OMEZEN.
Bližší informace a přihlášky vedoucí tábora: Dáša
Nesvedová, tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz
Realizátor projektu: Rodinné centrum Pampeliška, Březnice –
www.rcpampeliska.cz, e-mail: info@rcpampeliska.cz
Partner projektu: Kulturní Gang Březnice – www.kgbbreznice.cz
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VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU HOLIDAY WORLD
Letošní ročník veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY
WORLD se díky partnerství Slovenska stal integrální
součástí společných akcí ke 100. výročí vzniku Československa.
Březnice se letos účastnila a prezentovala v rámci
stánku Středočeské centrály cestovního ruchu Holiday
World, konaného ve dnech 15. - 18. 2. 2018 v Praze
na Holešovickém Výstavišti.
Prezentace Březnice proběhla u pultu, na kterém se
podílela města Příbram, Dobříš a Rožmitál pod Třemšínem. Návštěvníci měli možnost získat informace o městě a nejbližším okolí. Někteří návštěvníci vyhledávali
informace cíleně, a to za účelem navštívit naše město
během nadcházející turistické sezony.
Na veletrhu se představily téměř všechny české regiony, včetně hlavního města Prahy, evropské země, Amerika, ale i exotické destinace. Návštěvníci tak mohli prostřednictvím expozic procestovat téměř celý svět. Poznat
kulturu, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní
speciality.
Součástí veletrhu byl bohatý doprovodný program,
workshopy, přednášky, semináře, soutěže, ochutnávky
regionálních specialit, předvádění folkloru...

CHOBOTNIČKY
PRO NEDONOŠENÁ MIMINKA
Březnické Infocentrum se koncem loňského roku
připojilo k projektu „Chobotničky pro kulíšky“. Ohlas na
projekt byl opravdu velký a my
bychom rády poděkovaly Rodinnému centru Pampeliška a všem
ženám z Březnice a okolí, které se k naší výzvě přidaly
a ve svém volném čase háčkovaly a pletly.
Sešlo se 35 chobotniček, 28 čepiček, 6 bačkůrek,
4 malé hračky, sluníčko, rukavičky, svetřík.
Chobotničky jsou z nejrůznějších barev a mají veselé
obličejíčky. Některé zdobí roztomilý klobouček a jiné
mašlička… Na každém výrobku je vidět, že byl vytvořen s radostí a s cílem pomoci zpříjemnit dny na neonatologickém oddělení VFN u Apolináře v Praze předčasně
narozeným novorozencům a jejich rodičům…
Všechny výrobky jsme v únoru odeslaly a věříme,
že pomohou a potěší. Jsme v kontaktu s koordinátory
centra „nedoklubko“ a můžeme i nadále háčkovat chobotničky. Až se jich sejde více, hromadně je pošleme na
Nedoklubko v.s., kde je předávají do VFN u Apolináře
v Praze. Chobotničky nám můžete nosit do Infocentra,
V koleji 1.
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Za Infocentrum Březnice
Marie Kováříková a Irena Měřínská

Irena Měřínská
Infocentrum Březnice
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ZPRÁVA O REALIZACI STRATEGIE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODBRDSKO za rok 2017
Oficiální potvrzení schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO 20142020 obdržela MAS dne 12. 12. 2016. Schválená verze
Strategie MAS PODBRDSKO je se všemi přílohami uveřejněna na webu MAS PODBRDSKO. MAS byly vydány na
počátku roku 2017 tzv. akceptační dopisy pro všechny
Operační programy (Program rozvoje venkova - PRV, Integrovaný regionální operační program - IROP a Operační
program zaměstnanost - OPZ), které jsou dohromady
podpořeny alokací 50. mil. Kč. MAS tedy mohla začít
vypisovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu.
Částku 50 mil. Kč má MAS PODBRDSKO alokovanou do
poloviny roku 2023, to je termín, do kdy musí být všechny podpořené projekty dokončeny a vyúčtovány. Spolu
se spoluúčastí všech žadatelů o dotaci budou podpořeny
projekty na území MAS v hodnotě kolem 80 mil. Kč.
Od počátku roku 2017 byly tvořeny a konzultovány
Interní postupy MAS pro jednotlivé Operační programy
a zároveň byly upravovány Stanovy MAS a jednotlivé Jednací řády, aby byl zajištěn soulad s pravidly jednotlivých
Operačních programů.
Výzvy MAS jsou vyhlašovány v souladu se Strategií MAS
a zároveň v souladu s platnými pravidly jednotlivých Operačních programů. Platný harmonogram Výzev MAS je
uveřejňován na internetových stránkách MAS.
V roce 2017 jsme vyhlásili z OPZ 1. Výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu: Prorodinná opatření I., ve které byly vybrány 3 projekty na příměstské tábory v hodnotě 1,7 mil. Kč, a současně jsme připravovali vyhlášení ještě jedné výzvy z OPZ - Podpora sociálních služeb I., která
byla vyhlášena 30. 10. 2017. Tato výzva má alokaci v celkové hodnotě 4,3 mil. Kč.
Dále jsme připravovali a konzultovali nastavení Fichí
Programu rozvoje venkova a 1. výzvu PRV, která byla vyhlášena v lednu 2018 a alokujeme na ni částku 8,7 mil. Kč.

BŘEZNICE
- VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY 2018
Květná neděle

25. března

9.30 hod.

Zelený čtvrtek

29. března

18.00 hod.

Velký pátek

30. března

15.00 hod.

Bílá sobota

31. března

19.00 hod.

Boží hod velikonoční

1. dubna

9.30 hod.

Velikonoční pondělí

2. dubna

9.30 hod.

Zároveň byly připravovány 2 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Z IROP byla v prosinci
2017 vyhlášena Výzva MAS na podporu infrastruktury pro
sociální služby v celkovém objemu 7,5 mil. Kč. Výzvu
z IROP pro základní školy připravujeme a bude vyhlášena
na jaře 2018. Základní školy na území MAS plánujeme
podpořit částkou 10 mil. Kč.
Zaměstnanci MAS se pravidelně zúčastňovali seminářů
a konzultací pořádaných Řídícími orgány jednotlivých
Operačních programů a také předávání praxe s ostatními
MAS v ČR.
Dle pravidel zpracovala MAS v průběhu roku 2017 dvě
zprávy o plnění Strategie MAS, které byly v řádném termínu odeslány na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
V roce 2017 nebyly předloženy MMR žádné změny Strategie MAS.
Veškeré informace o plnění Strategie MAS a o vyhlašovaných Výzvách MAS jsou uveřejňovány pravidelně na
internetových stránkách MAS a dále MAS o své činnosti
veřejnost informuje v regionálním tisku na území MAS
PODBRDSKO.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko, z.s.
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BITVA O TŘEMŠÍN
Spolek Rosenthal pořádá, jako každý rok, v okolí hájovny Na Dědku oblíbenou bojovku pro kluky i holky.
Termín je 28. 4. 2018. I letos jsme si připravili velký
dobrodružný příběh, tentokrát na téma dobývání Třemšína husitskými vojsky. Šermování, plnění úkolů, řešení
rébusů, historické kostýmy a rekvizity – to vše čeká
v brdských lesích na mladé rytíře a husity.
Letošní rok jsme však udělali několik změn, z nichž
nejzásadnější je možnost táboření. Děti mohou s rodiči
či v oddílech s vedoucím celý víkend tábořit ve stanu
u hájovny. V sobotu přes den bude probíhat samotná
hra a večer pak budou k vidění opravdové rytířské souboje, děti si budou moci potěžkat meč či brnění a dozvědět se zajímavosti ze života opravdových rytířů. Celý
program zakončí pořádný táborák!
Přihlašování je již spuštěno a naleznete ho s veškerými informacemi na webu www.bitvaotremsin.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ŠKOLA
ŠERMU
Spousta rodičů již přemýšlí nad tím, jak svým dětem
zpestřit letní prázdniny. Spolek Rosenthal, který se zabývá historickým šermem, hraje divadlo a připravuje
historické a fantasy hry jak pro dospělé, tak pro děti,
bude pořádat příměstský tábor s názvem Škola šermu.
Navíc díky možnosti využít dotační program, bude cena
tábora výrazně nižší. Tábor se koná od 6. 8. do 10. 8.
2018 ve spolupráci s Rodinným centrem Pampeliška

PODBRDSKÉ
MUZEUM
Rožmitál pod Třemšínem

VELIKONOČNÍ
JARMARK
24. března 2018
10.00 – 16.00 hod.
V prostorách Podbrdského muzea
Vám nabídnou své výrobky řezníci, pekařky,
cukrářky, keramici, košíkář, švadlenky
a ostatní řemeslníci z regionu.
V galerii muzea se můžete opět setkat
s přáteli u šálku dobré kávy
a rozhodně si nenechte ujít zákusky
oblíbených cukrářek.
Zájemci se můžou hlásit na adrese
pm@podbrdskemuzuem.cz,
na tel. 311 249 261-5, nebo osobně v muzeu.

v Březnici. Počet míst je omezen, a proto neváhejte
s přihlašováním, které je již spuštěno na webu
www.taborskolasermu.cz!
Spolek Rosenthal

VENKOVANKA
OPĚT V BŘEZNICI
Po letech úspěšného koncertování
v blízkém i vzdáleném okolí
se členové Venkovanky rozhodli
k návratu ke kořenům.
Vracejí se do míst, kde veselé muzicírování
začalo, kde se tato parta hudebníků
poprvé sešla a prvně veřejně vystoupila.
Jsme rádi, že město Březnice
naše rozhodnutí podpořilo a že Vám budeme
pod novým názvem
Venkovanka – Originál
zpříjemňovat váš kulturní život.
S písní na rtech
Vaše Venkovanka – Originál
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NA TRHU PRÁCE CHYBÍ ELEKTRIKÁŘI
Na trhu práce
v ČR stále roste
poptávka po absolventech oboru
elektrikář. Ředitel Středního odborného učiliště
v Blatné Ing. Čapek k tomu dodává: „Každý rok
máme velké množství dotazů, kdy
zástupci vedení firem nebo jejich
personálních oddělení ze širokého okolí poptávají naše
absolventy. Naše škola není schopna uspokojit tuto poptávku.“
Zájemci ze základních škol studují atraktivní obor
elektrikář standardně 3 roky. Existuje ale i způsob, který dává mladým lidem možnost rozšířit si vzdělání
v kratší době. Po maturitě, vyučení nebo po absolvování
vyšších ročníků střední školy či učiliště se lze vyučit
v oboru elektrikář 26-51-H/01 za 2 roky. Nastoupí se
do 2. ročníku. Všeobecné předměty absolvované v předchozím vzdělání mohou být uznány. Praxe se vykonává
ob týden na špičkově vybavené elektrodílně školy či
v odborné firmě. Ve 3. ročníku společně s výučním listem dostane absolvent osvědčení pro práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále student
absolvuje školení a obdrží osvědčení od specializované
firmy pro montáž elektronického zabezpečení objektů.
Uplatnění elektrikářů je v oborech spotřební elektroniky, průmyslové automatizace, zabezpečovací techniky

(viz foto) nebo především práce jako elektrikář, údržbář
či elektromontér do 1 000 V.
Studenti oboru elektrikář na SOU Blatná se během
studia a praxe soustředí především na oblasti, které jsou
na pracovním trhu poptávány. Jde o elektromontážní
a elektroinstalační práce a instalace zabezpečovací techniky. V potřebné míře se seznamují i s elektrotechnikou,
obsazují tradičně přední místa v soutěžích pro elektrotechniky, např. GES CUP, viz foto a http://soublatna.cz/
udalosti/soutez-ges-cup-2016, https://www.souepl.cz/index.php/2017/04/26/ges-cup-2017-zije. V této soutěži se
studenti SOU Blatná umisují i před některými studenty elektrotechnických průmyslových škol.
Studenti SOU Blatná mají výborné reference od úřadů
práce. Bližší informace lze získat při osobní návštěvě
či na http://soublatna.cz.
A. Drobník

KMH SDH BŘEZNICE
VÁS ZVE NA

PUTOVÁNÍ
ZA VELIKONOČNÍM
ZAJÍČKEM
SOBOTA 31. 3. 2018
od 13.30 hodin
HASIČÁRNA BŘEZNICE
Pletení pomlázky, barvení vajíček,
ukázka první pomoci
a další zajímavý program.
Těší se na vás SDH Březnice
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CO DĚLAJÍ HASIČI, KDYŽ NEBĚHAJÍ S HADICEMI
Letošní zima je v naší hasičárně ve znamení velikých
změn. Po změně starosty v prosinci 2017 dochází nyní i ke
změně velitele výjezdové jednotky. Novým velitelem se stává
Josef Šejna. I seznam členů výjezdové jednotky prodělal jisté změny. Bývalému starostovi Petrovi Vršeckému i odstupujícímu veliteli výjezdové jednotky Františkovi Petráškovi
děkujeme za dlouholeté působení v jejich funkcích.
3. 2. 2018 se v hasičárně konala obrovská brigáda, kdy
jsme vyvětrali všechna auta, vyhnali pavouky a uklidili
hasičský dům zvenku i zevnitř. Brigády se zúčastnili
všichni sporáci, ženy i muži, kluci dorostenci a téměř
všichni členové výjezdové jednotky. Udělalo se opravdu
hodně práce.
Odpoledne jsme kluky s historickou stříkačkou, na jejímž zprovoznění pracovali kolikrát až do pozdních nočních hodin, vyprovodili na masopust. Nyní se věnují
opravám a údržbám ostatních strojů v garážích. Pracují
na opravě spojky auta Praga RN rok výroby 1953, která
by se měla spolu se Škodovkou zúčastnit slavnostní připomínky požáru na Svaté Hoře, která se bude konat
28. 4., jelikož naše „ERENA“ tam tehdy při velkém požáru v roce 1978 skutečně pomáhala hasit.
Další podařenou akcí byla oprava a zprovoznění požární
stříkačky PS 16 THT Polička, která byla mimo provoz 5 let.
Také jsme se pustili do úklidů kanceláří a vnitřních
prostor hasičárny a trochu se nám to zvrtlo v objevování
historických pokladů. Ráda bych se s Vámi v dalším článku podělila o některé úžasné zmínky z historie hasičstva
u nás v Březnici.
10. 2. 2018 se u nás konala výroční valná hromada
8. okrsku. Výbory okolních sborů zhodnotili činnost

v uplynulém roce a naplánovaly rok nadcházející. Dorostenci Matěj Koňas a Antonín Mrázek obdrželi ocenění
za úspěšnou reprezentaci. Slečna Hana Koňasová byla
oceněna za vynikající výkon - 1. místo v Běhu do Svatohorských schodů.
V půlce února začínáme trénovat na naší sportovní sezonu. Děkujeme Zbyňkovi Ceradskému - Muscle Factory
Březnice za čas, který nám věnuje.
Závěrem bych chtěla upřesnit kontakty na vedení SDH
a výjezdové jednotky:
Starosta SDH Kateřina Kostková
607 108 868
Jednatel SDH a vedoucí Klubu mladých hasičů
Svatopluk Koňas
721 487 579
Velitel výjezdové jednotky Josef Šejna
607 678 490
Preventista Josef Brotánek
608 310 244
Kateřina Kostková

Poklady z velké skříně - Článek v letáčku k padesátému výročí SDH v Březnici
vydaný v roce 1932: F. Konečný: VELKÝ POŽÁR BŘEZNICKÝ V ROCE 1873
Letos v srpnu bude tomu 59 let, co naše město bylo postiženo katastrofálním požárem, kdy lehlo popelem 105
domů a kdy přes 900 lidí zůstalo bez přístřeší. Smutné
tyto zprávy roznesly se brzo nejen po celém kraji, ale i po
celé zemi.
Hrůzy požáru navštěvovaly příliš často náš kraj. Před
tím v roce 1871 dne 27. července vypukl v městě Rožmitále velký požár, který zachvátil přes polovinu města. Nato
v roce 1873 7. srpna byla rovněž obec Pňovice postižena
tímto zhoubným živlem.
Měsíc srpen 1873 byl suchý a parný, takže dřevěné stavby a šindelové střechy byly vyschlé jako troud. Až dne 27.
t.m. ve středu ohlásil se zrána západní větříček. V ten den
podle zpráv, které se tradují, vysypala Marie Vítová, manželka krejčího, bydlící v domě čp. 114 v Bubovické ulici
(nyní čp. 141, maj. p. H. Dušek) před polednem ještě žhavý, doutnající popel na hnojiště poblíž chlévků. Západní
větřík rozžhavil popel, od něhož vzňala sláma na hnojišti, odtud přešel oheň na přilehlé chlévky, a než se domácí
lidé vzpamatovali z leknutí, hořela již střecha domku.
Dravý živel valil se jako lavina. Bylo po 1. hodině odpoledne, když v městě nastal poplach, hluk, volání, výkřiky,
strašný zmatek, do kterého se mísily smutné zvuky mariánského zvonu, hlásící městu i okolí onu hroznou zvěst.
Než lidé přispěchali ku pomoci, hořel již sousední domek při straně východní (nyní čp. 142). Odtud se přenesl
požár na „Vale“. Zatím západní vítr značně sesílil a roznášel oharky šindele po celé jižní straně města. Ve chvíli
stály „Horní Vale“ v plamenech po obou stranách a niči-

vý oheň se mocně rozléval do ulic Blatenské, jak směrem
k náměstí, tak i směrem jižním, k Hudčicům. Z těchto
míst mnozí občané, majitelé domků, chránili ještě ulici
Bubovickou a část „Valů“, zatím co již jejich domky
a domy se staly nezvratně obětí katastrofy. Domy na pravé straně (od náměstí) v ulici Blatenské vyhořely až po
starou poštu (dům vrch. poštm. p. Středy), kde vysoká
budova bránila dalšímu šíření se požáru. Zato levá strana (od náměstí) ulice Blatenské až k Valům a část Blatenské ulice od nároží „Valů“ (nyní od domu p. Mikuláše,
obch.) byla po obou stranách v plameni!
Rychlým tempem pokračoval dravý živel po „Valech
Dolních“ a po celé frontě domů na náměstí od domu
p. Štvána až po dům pana Pfeifra, který zůstal ušetřen,
ale hospodářské budovy ve dvoře také shořely, dům
p. Hocha v náměstí také lehl popelem. Vedle sousedící
hostinec „U Krejčů“ zůstal ušetřen – mimo hospodářské
budovy – až po rohovní dům (nyní sl. Legeové).
Než oheň šířil se stále dál. Když vnikal na náměstí
a „Vale“, již se volalo na poplach, že hoří také v Podčapelské
ulici, která po pravé straně a zčásti s levé strany vyhořela
úplně až za nynější jatky po domek, zvaný „U vodáka“.
Uchráněna zůstala jedině severní část města a praví se,
že nebýt toho, že bylo započato v tomto roce s bouráním
radnice, která stála uprostřed náměstí (byla tehdy střecha již zbourána), byl by se požár přenesl i na druhou
stranu města, na stranu severní…
… pokračování příště. (Přepsáno s autentickými pravopisKateřina Kostková
nými specialitami ☺ )
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„MÁŇA“ UŽ ZASE JEZDÍ …
Tento rok to budou 4 roky, kdy nás při ukázce hašení
"koňskou stříkačkou" měla vystřídat již modernější Škoda 125 LK. Bohužel bylo tomu naopak, a po té co se
závadou v karburaci vznítila, jsme měli co dělat abychom jí co nejdříve zachránili. A toho dne jela naposledy...
Letošní zima, však byla ve znamení zprovoznění tohoto stroje. Jan Hofman sehnal originální díly, dal je
do funkčního stavu, a začalo se s opravou a přestavbou.
Několika měsíční práce, přinesla své ovoce, a dnes
máme v hasičárně funkční hasičské auto z roku 1927,
z velké části v originálním stavu. Letos jsme se zúčastnili masopustu, ale zjistili jsme, že je asi ještě trošku
stydlivá, protože 4 dny včetně sobotního dopoledne jezdila naprosto v pořádku, a odpoledne kdy se mělo jít do
průvodu, prostě nechtěla, kdo by se jí také divil po čtyřech letech prvně mezi lidmi. Naše výhra byla ve skvělé
posádce, která okamžitě reagovala na každý problém,
a určitě zaslouží obrovskou pochvalu, protože by se
z fleku mohla rovnat s posádkou pit stopu Formule 1,
akorát my neměnili gumy, my v minutě rozebrali a opět
složili část motoru, a pokračovali v jízdě.
Tímto počinem, se Škodovkou, zdravíme pana Františka Kadlece, který s námi už bohužel není, ale určitě se
shora směje, a má obrovskou radost že "jeho" vůz je zase
v pořádku, a kouzlí úsměvy kudy projede. Často na něj
vzpomínáme.

Záchrana Škodovky Počápskou koňkou

Zdeněk Hrušovský, Tomas Let, Ondřej Oncirk, Jan Hofman, Honza Kostka

Rok 2014 za volantem František Kadlec, spolujezdec
Josef Kostka

Rok 1932
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JE SMYSLUPLNÉ PODPOROVAT SPORTOVNÍ KLUBY
Z OBECNÍCH PROSTŘEDKŮ?
Rád bych se na stránkách Březnických novin trochu
zamyslel nad smysluplností finanční podpory sportovních klubů a spolků nejen v Březnici, ale i v celé ČR.
Jako dlouholetý tenisový trenér a současně předseda
Tenisového a sportovního clubu Vitality Březnice z.s.
mě toto téma "trápí" již dlouhá léta.
Určitě je podpora sportu ze strany státu nebo obce
důležitá a nutná. Ve všech vyspělých zemích světa je
sport významným způsobem podporován, ale současně
má tato podpora jasná a srozumitelná kritéria a podmínky. Největší důraz je všude v civilizovaném světě kladen
na podporu práce s dětmi a mládeží. Zde jsou však v ČR
velice neprůhledné podmínky, které často vedou k různým machinacím, podvodům nebo k obcházení zákona.
Všechny ty různé dotační programy, a již na příslušném
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nebo na
obcích, určené pro podporu sportu dětí a mládeže, jsou
často účelově upravovány a každý rok jsou v nich různé
nesmyslné změny a dodatky, které si navzájem protiřečí.
Výsledkem toho je, že skoro nikdo neví, jestli žádost,
kterou podává, splňuje všechna kritéria.
Tyto, často nepřehledné podmínky a kritéria, bývají
velmi snadno různě zneužívány. Proto například státní

nebo obecní prostředky na podporu práce s mládeží velmi často čerpají sportovní kluby a spolky, kde ve skutečnosti žádná práce s mládeží neexistuje nebo jen velmi
okrajově. Mimochodem ve všech civilizovaných zemích
(EU) je podpora práce s mládeží, její rozsah a výše, podmiňována úrovní kvalifikace trenérů nebo cvičitelů.
Proč tomu tak není v ČR? Proč sportovní kluby a spolky u nás v Březnici každoročně čerpají obecní prostředky pro svoji činnost nebo pro práci s mládeží a nikoho
nezajímá, jak a pro koho jsou ve skutečnosti využity.
Neexistuje žádná efektivní kontrola, pouze formální přehled výdajů, který kluby dodatečně městu dokládají,
a to tak nějak ve stylu "papír snese všechno".
Nechci však, aby můj článek vyzněl, že kritizuji obec
a její představitele. Náš klub (TC Vitality Březnice z.s.)
si váží dlouholeté podpory ze strany města, ale současně
jsem přesvědčen, že by celý systém podpory sportu
a sportovních klubů v Březnici měl být efektivnější, průhlednější a s jasnými pravidly, která se nemění každý
rok.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu

TURNAJ MLÁDEŽE
VE STOLNÍM TENISE

FOTBALOVÉ OKÉNKO

SK Březnice – oddíl stolního tenisu má ve svém týmu
již 11 dětí. Trénují s našimi trenéry každé pondělí
a čtvrtek. Některé z nich se již účastní i zápasů v okresní soutěži a bodovacích turnajů mládeže.
V prosinci loňského roku náš oddíl zorganizoval předvánoční turnaj mládeže, kde si děti mohly ověřit to,
co se dosud naučily. Na prvním místě v tomto turnaji se
umístila Dominika Sousedová, na druhém místě Johanka Sousedová a na třetím místě Filip Bambas. Přejeme
dětem, aby je tento sport nadále bavil a postupně se
i úspěšně v co největší míře zapojovaly do okresních
soutěží a regionálních přeborů mládeže.
Oddíl stolního tenisu SK Březnice děkuje městu Březnice za finanční podporu v roce 2017.
SK Březnice – stolní tenis

100 LET SK BŘEZNICE 1918
Výbor SK Březnice 1918 by rád upozornil všechny
fanoušky, že se nezadržitelně blíží oslavy stoletého
výročí založení klubu. Oslavy se budou konat
30. června tohoto roku a budou spojeny se setkáním
tří Březnic. Rádi bychom požádali všechny pamětníky
sportovního dění v Březnici, jestli by neposkytli nějaké
historické materiály na výstavu, která se bude konat
v konventu od června do srpna. Např. zda nemáte doma
staré fotografie, novinové články, starý dres nebo historické kopačky apod. Tento klub dříve sdružoval více
sportů, nejenom fotbal a volejbal, ale třeba i atletiku
a hokej. Proto bychom byli rádi za jakékoli materiály
spjaté se sportovním děním v našem městě. O podrobnostech k těmto oslavám Vás budeme informovat v dalších měsících. Předem děkujeme za Váš zájem.
Zároveň Vás chceme upozornit na nové oficiální internetové stránky klubu. Od 1. 2. 2018 nás najdete na
www.skbreznice1918.cz. Na stránkách najdete aktuální
novinky z klubu, oddíl historie, potřebné dokumenty
ke stažení, aktuální tabulky, oddíl sportovního klubu
(hospůdky) a pochopitelně i odkaz na naše 100. výročí
založení klubu. Na stránkách jsme nezapomněli ani
na naše sponzory v oddíle PARTNEŘI.
V případě, že máte historické předměty spojené
s SK nebo nápady na zpestření oslav, kontaktujte nás
na e-mail: sk.breznice.1918@seznam.cz
Za výbor SK Tomáš Vaněček

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

H L E D Á M k pronájmu či koupi garáž
v Březnici u Penny. Tel. 722 170 836.
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Prodej palivového dřeva

Cukrárna Kavárna Segafredo

- smrk, borovice
- bříza, dub, buk

PŘIJME
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v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč

DOPRAVA I NAKLÁDKA ZAJIŠTĚNA .

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Ceny na telefonním čísle: 737 740 788

KONTAKT: Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, 608 939 373

Různé délky polen
Metrová polena

*NOVĚ štípané palivo*

AU T
OŠK
OL
A
TOŠK
OŠKO
LA
Březnice, Rožmitál, Příbram
a okolí
skupiny A, B, C, D, E, T
Kondiční jízdy, školení řidičů, vrácení ŘP
tel. 723 580 712
e-mail: autoskolajmara@seznam.cz

www.autoskolajanmara.cz

•
•
•
•
•

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 – 195 Kč/ks.

PRODEJ:

6. března 2018
BŘEZNICE
u autobus. nádraží v 18 hod.

VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
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ANGLIČTINA NA DOVOLENOU
– kurz v rozsahu 6x2 vyučovací hodiny začne týdnu od 14. 5.,
potrvá do týdne od 18. 6. 2018
– ve středu 18.30 - 20.00 nebo ve čtvrtek 8.00 - 9.30 podle
převažujícího zájmu
– v RC Pampeliška Březnice, cena 1440 Kč nebo 1200 Kč (pro členy RC)

TÝDEN S ANGLIČTINOU
– týdenní kurz pro děti od 12 - 15 let od 9. 7. 2018 nebo
20. 8. 2018, bude upřesněno
– v RC Pampeliška Březnice se zajištěním 2 svačin, teplého
obědu, výuky formou hry, pobytem uvnitř i venku,
cena bude upřesněna, v jednání zajištění grantu
Bližší informace na www.ajbartakova.webnode.cz,
přihlášky v RC Pampeliška nebo na jitka.bartakova@seznam.cz
Na studenty a studentky se těší Mgr. Jitka Bartáková
tel. 721 140 798 | e-mail: jitka.bartakova@seznam.cz

KOUPÍM garáž
v Březnici
u autobusového nádraží.

Tel. 602 124 563
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 774 946 394
Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář

Místo pracoviště: Kasejovice

* Montážní dělník v zahraničí

Práce v Německu / Anglii

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky

* Konstruktér
* Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
– Min. SŠ – technického směru
– Místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* Asistent/ka projektu
Vzdělání ekonomického, technického směru / znalost NJ plynně
PRACOVIŠTĚ:

INTERIORS manufacture&design a.s.

|

335 44 Kasejovice č.p. 337

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
ŽIVOTOPISY zasílejte na e-mail: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

31

BŘEZNICKÉ NOVINY

32

KINO BŘEZNICE

BŘEZEN 2018

4. 3. neděle v 18.00 hodin

18. 3. neděle v 18.00 hodin

OKLAMANÝ

CUKRÁŘ

Historické drama, USA, 2017, české titulky
V izolované dívčí internátní škole se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko.
Za zdmi dívčí školy zuří americká občanská
válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí, dokud nezaklepe na jejich dveře těžce zraněný nepřátelský důstojník.
Režie: Sofia Coppola
Hrají: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten
Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice a další

Drama, Izrael, Německo, 2017, české titulky
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele – rodné země muže,
kterého miloval. Navzdory předsudkům začíná pracovat v místní kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém příteli.
Režie: Ofir Raul Graizer
Hrají: Sarah Adler, Tim Kalkhof, Zohar
Strauss, Stephanie Stremler a další

Vstupné 50 Kč

MADAM SLUŽEBNÁ

94 minut

Přístupno od 12 let

7. 3. středa v 18.00 hodin

HORA MEZI NÁMI
Dobrodružné drama, USA, 2017, české titulky
Alex je fotoreportérka, která spěchá na
vlastní svatbu. Na letišti ji však zaskočí nečekané potíže, pravidelné lety jsou kvůli blížící se bouři zastaveny. Na letišti se setká
s Benem, lékařem spěchajícím na důležitou
operaci. Tito dva náhodní spolucestující považují za velké štěstí, když najdou pilota
malého letadla, který je ochoten s nimi odletět. Ale jejich radost vyprchá v okamžiku,
kdy pilot za letu dostane mrtvici a letadlo se
zřítí na zem.
Režie: Hany Abu-Assad
Hrají: Kate Winslet, Idris Elba, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Linda Sorensen a další
Vstupné 55 Kč

109 minut

Přístupno od 12 let

11. 3. neděle v 18.00 hodin

SNĚHULÁK
Mysteriózní thriller, Velká Británie, Norsko, 2017, české titulky
Harry Hole je výjimečně dobrý detektiv
s netradičními metodami. Brutálně zavražděná žena a postavený sněhulák na místě
činu naznačuje, že detektiva čeká pořádně
zapeklitý případ.
Režie: Tomas Alfredson
Knižní předloha: Jo Nesbo
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloë Sevigny, J.K. Simmons, Val Kilmer a další
Vstupné 55 Kč

123 minut

Přístupno od 15 let

14. 3. středa v 18.00 hodin

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaná rodinná komedie, Velká Británie, Německo, 2017, české znění
Wishbonovi nejsou právě šastná rodinka.
Máma Emma má knihkupectví, které je před
krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay
je nešastná, stydlivá teenagerka a syn Max
je sice matematický genius, ale ve škole ho
ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable
Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si
totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul
samotný hrabě Dracula.
Režie: Holger Tappe
Vstupné 36 Kč

96 minut

Přístupno
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KULTURA

Vstupné 50 Kč

104 minut

Přístupno od 15 let

21. 3. středa v 18.00 hodin
Komedie, Francie, 2017, české titulky
Bohatý a dobře situovaný americký pár se
rozhodne okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku v Paříži. Při přípravě
luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou arogantní paní domu zjistí, že u stolu
je prostřeno pro 13 hostů, a to ve své pověrčivosti v žádném případě nemůže dovolit.
Hostitelka tedy vymyslí plán. Trvá na tom,
aby se její věrná služebná Mária přestrojila za
tajemnou španělskou šlechtičnu, čímž odvrátí "neštěstí" u stolu. Jenže stačí trochu víc
vína a Maria si to začne u stolu užívat…
Režie: Amanda Sthers
Hrají: Toni Collette, Harvey Keitel, Michael
Smiley, Joséphine de La Baume, Rossy de
Palma a další
Vstupné 50 Kč

90 minut

Přístupno od 12 let

25. 3. neděle v 18.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ:
Nápadník
Tragikomedie, ČR, 2017, české znění
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří
samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví.
Obsáhne 20 let života postav, které musely
v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta
svých životů. Nápadník se odehrává na konci
50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje
generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna
Geislerová, Martin Finger, Filip Březina, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný,
Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Miroslav Táborský a další
Vstupné 55 Kč

113 minut

Přístupno

28. 3. středa v 18.00 hodin

AUTA 3
Anim. rodinný film, USA, 2017, české znění
Legendární závo ák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních

aut poslala mimo závodní dráhu. Zpátky
do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však
sama pomýšlí na vítězství. Slavný závo ák
s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa
Režie: Brian Fee
Vstupné 36 Kč

100 minut

Přístupno

Dětské dopolední představení:
21. 3. 2018 středa v 9.00 hodin
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Vstupné 10 Kč

Připravujeme: Vražda v Orient expresu,
Vnitřní slunce, S láskou Vincent a další

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 3. Pohádka Kocour v botách
18.00 hodin
KD
3. 3. Maškarní bál
RC Pampeliška
15.00 hodin
KD
3. 3. Koncert BHV – Jiří Bárta
a Terezie Fialová
Reprezentační sál MěÚ
19.00 hodin
10. 3. Extrémní a exotická jídla
ve světě
19.00 hodin
KD
13. 3. Česká republika a její
osudové osmičky – beseda
Městská knihovna
16.30 hodin
13. 3. Veřejné zasedání
zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici
16.30 hodin
16. 3. Expediční kamera
19.00 hodin
KD
20. 3. Přednáška v rámci cyklu
Jaro pro tělo i duši
17.00 hodin
Kolej – sál
24. 3. Kačeři
20.00 hodin
KD
25. 3. Velikonoce v Koleji
14.00 hodin
Kolej
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BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz) vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 4/2018 vyjde 29. 3. 2018 –
ročník XVI.
distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny
uzávěrka čísla je 19. 3. 2018 (ve 12 hod.)
jsou k zakoupení v Infocentru - cena 5 Kč registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717 připravil odbor kultury e-mail:
infobreznice@volny.cz redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou
redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků tisk: PBtisk a. s., Příbram

