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VOŠ a SOŠ



volný čas

OSLAVA VELIKONOC
Tradiční vítání jara proběhlo v prostorách bývalé jezuitské koleje v neděli 25. března. Na návštěvníky čekalo
tržiště s drobnými řemeslnými výrobky a dobrotami, podívat jste se mohli na zdobení kraslic. Počasí se na nás
z počátku trochu mračilo, ale vystoupení Venkovanky originál se odehrálo již na nádvoří za svitu sluníčka.
Podpořit ji přišlo nemalé publikum, a tak premiéra dopadla na výbornou. Divadlo Jedeme k vám…
přivezlo malým divákům představení plné písniček, kostýmů a masek. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra
a my děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Petra Bartoníčková, foto František Slaník

Vážení občané,
vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na
odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného
vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů,
zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě
a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt
špičkové odběry, a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové
situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Z výše uvedených důvodů VaK Beroun pomáhá svým
zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální
ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách
www.vakberoun.cz, na tel. č. 311 747 125, 606 666 908
nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz.
Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní
návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu
objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné
podrobnosti.
Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou,
která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele

ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody
v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné
vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu
tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů.
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se snaží vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle
jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu
na předem sjednanou dobu.
Pokud však z technických důvodů nelze domovní
bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat
prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody.
Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat
s pracovníky centrálního dispečinku na tel. č. 311 747 120
nebo 606 666 990, kde budou předem upozorněni na
nadměrný odběr.
Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.
Ing. Petr Procházka
starosta města
Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel. 311 747 111 | Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice ,
konaného dne 13. 3. 2018
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 6. 2.
2018 a zprávu o plnění usnesení.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85 pís. c), poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2018 dle přílohy. Zastupitelstvo města doporučuje radě města schválení poskytnutí darů a dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok
2018 dle přílohy.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Procházka)
Návrh byl přijat.
2. Navýšení částky na akci „Březnice – prameniště” v rozpočtu
města na rok 2018 o 3.294.492 Kč bez DPH a ukládá FO
zařadit částku do Rozpočtového opatření č. 2.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
3. Finanční dar členům okrskových volebních komisí z městského rozpočtu za proběhlou prezidentskou volbu dle příloh:
1) 500 Kč všem členům okrskových volebních komisí, kteří
pracovali v obou kolech proběhlé volbě prezidenta ČR,

ROK 2018

a kteří nebyli zapisovateli nebo předsedy OVK – celkem
8.000 Kč
2) 1600 Kč za druhé kolo voleb všem členům okrskových
volebních komisí, kteří pracovali v obou kolech prezidentské volby – celkem 38.400 Kč. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru zařadit uvedenou částku do rozpočtového opatření č. 2-2018.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
4. Rozpočtové opatření č. 2-2018 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ODKLÁDÁ:
1. Rozhodnutí o odkoupení pozemku p. č. 1952/3 - trvalý travní porost, o výměře 1.190 m2, v k.ú. a obci Březnice a ukládá
OSM zjistit cenu uvedeného pozemku.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Štěrba Jiří v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.

– podpora formou dotací - schváleno ZM

organizace (název, adresa, forma)
Sportovní klub Březnice 1918, z.s.
Sadová 513, Březnice
Tenisový klub Březnice, z.s.
Náměstí 11, Březnice
TC Vitality Březnice, z.s.
Sadová 746, Březnice
SDH Březnice
Tochovická 468, Březnice
pobočný spolek
Rodinné centrum Pampeliška
Březnice 9. května 510, z.s.

účel využití
podpora sportovní činnoti v regionu a zajištění provozu
městského areálu stadionu
podpora sportovní činnosti tenisu a volejbalu, zajištění provozu klubu,
zlepšení vzhledu, prostředí budov a přilehlých prostor klubu
podpora sportovní činnoti v regionu

dotace
306 000,00

prevence požární ochrany, podpora činnosti dětí, dorostu, mužů a žen
ve sportovní aktivitě, údržba a provoz hasičské zbrojnice,
pořádání soutěží
podpora centra - spolufinancování akcí v r. 2018 (oslavy 18. výročí centra,
programy pro děti, kulturní představení, přednášky) a provoz centra

94 000,00

214 000,00
93 000,00

52 000,00

podpora formou darů a dotací - schváleno RM
organizace (název, adresa, forma)
Kulturní gang Březnice, z.s.
Náměstí 16, Březnice
Svaz tělesně postižených MO
Březnice
Náměstí 17, Březnice z.s.
Obec baráčníků BOZEŇ
Březnice, pob. spolek. Březnice
SK Březnice - stolní tenis, z.s.
Sadová 746, Březnice
SDH Bor, p.s.,
Náměstí 11, Březnice
Základna airsoftu Březnice z.s.
Náměstí 67, Březnice
Český svaz včelařů, z.s.
Rožmitálská 519, Březnice
Český kynologický svaz, p.s.
Náměstí 11, Březnice
SH Čech a Moravy a Slezska
okr. 8, p.s., Náměstí 11, Březnice
Břez. a rožmitál. divadelní spolek,
z.s., Rybova 48, Rožmitál p. Třem.
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé,
o.p.s., Praha 8 - Karlín
Sbor sv. Ignáce Březnice z.s.
Rožmitálská 125, Březnice
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ
Březnice, z.s., Rožmitálská 419,
Březnice
Spolek rodičů a přátel školy při
2. MŠ Březnice, z.s., Obránců míru 467,
Březnice

účel využití
spolufinancování činnosti - rozšíření kulturní nabídky města

dotace
31 000,00

částečná úhrada dopravy a vstupenek na kulturní akce, vč. poznávacích
zájezdů, ozdravné pobyty - pojištění, lázeňký poplatek, doprava

40 000,00

financování celoroční činnosti spolku, výdaje spojené s oslavami 80. výročí
založení baráčnické obce v Březnici
podpora sportovní činnosti v regionu - částečná úhrada nákladů - cestovné,
nákup sportovního vybavení, pronájem, technické zabezpečení
zajištění činnosti hasičského sboru a družstva - požární sport, údržba
a provoz, doplnění výzbroje, oprava stříkačky
propagace airsoftu jakožto volnočasové aktivitiy - podpora připravovaných
akcí - střel. soutěž, ostré střelby, velká airsoft. bitva, ukázky na dětských
táborech, exkurze v muzeu, vojenský pochod
úhrada nákladů spojených s provozem spolku, udržba stávajícího majetku
- léčení včelstev, propagace včelařství v regionu
pořádání jubilejního 30. ročníku kynologického závodu o putovní pohár
města Březnice
zajištění činnosti hasičckého okrsku - soutěže, cvičení

20 000,00
46 000,00
24 000,00
30 000,00
15 000,00

nutné výdaje spojené s cestami do Březnice, opravy a půjčování
kompenzačních pomůcek
podpora sborového zpěvu a rozvoj křesanské hudby na Březnicku,
reprezentace města
spolufinancování mezinárodní výchovně-vzdělávací akce pro děti
Kinderkunstsommer 2018

7 000,00
dar
8 000,00
dar
9 000,00
dar
4 000,00
dar
8 000,00
dar
7 000,00
dar

podpora činnosti spolku - oslava dne dětí, rozloučení s předškoláky,příspěvek
na výlety, oslava českých tradic

6 000,00
dar

podpora kulturních divadelních aktivit
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Připravujeme VÍTÁNÍ DĚTÍ – PRODLOUŽEN TERMÍN
PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK!
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména v období od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018)
zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku k vítání
dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také
na podatelně MěÚ a internetových stránkách
města.
VY P L N Ě N O U P Ř I H L Á Š K U M Ů Ž E T E
O D E V Z D Á VAT J E Š T Ě D O 1 5 . 5 . 2 0 1 8.
Odevzdejte na podatelně nebo na matrice
MěÚ (můžete poslat i e-mailem). Na základě
přihlášky Vám pošleme osobní pozvánku s přesným termínem obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici
uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz

Životní výročí slaví:
90 let
Anastazie Novotná, Březnice 457
70 let
Josef Beneš, Bor 1
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali
do doby uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas
ke zveřejnění.

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

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................

Dne 27. dubna 2018 oslavila
paní Marie Tuháčková
z Březnice
své 70. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti v životě
jí přeje manžel Antonín, syn Petr s rodinou
a dcera Jitka s rodinou.

PIETNÍ AKT
k uctění památky padlých ve 2. světové válce
pátek 4. května 2018 v 17 hodin
na březnickém hřbitově
Slavnostní slovo – PhDr. Jaroslav Kozlík
Položením věnců a květin si připomeneme památku všech,
kteří za mír a svobodu položili své životy.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 6. června 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.

INFORMUJEME
Jarní, členská, výroční schůze MO STP Březnice se konala odpoledne 10. dubna 2018 v sále kulturního domu v Březnici s tímto programem: zahájení ČS, informace Nadace pivovaru Herold v Březnici, kulturní program, Hlavní zpráva
o činnosti a hospodaření MO STP Březnice za rok 2017, Zpráva revizní komise za rok 2017, Zpráva kulturní referentky
za uplynulé období a Plán kulturních a vzdělávacích akcí
na rok 2018. Následovala diskuse, usnesení z ČS a závěr.
Paní Jana Štefanová přivítala přítomné v sále a řídila pak
celou členskou schůzi. V úvodu se představil Nadační pivovar
Herold v zastoupení paní Potměšilové a paní Šoltézové. Požádaly výbor, aby mohly na členské schůzi přednést záměr nadace v oblasti neziskových a sociálních projektů. Přítomné seznámily s projektem směřujícím na záchranu historických,
barokních budov pivovaru Herold v Březnici.
V kulturním programu s jarní tematikou vystoupily děti 1.MŠ
Březnice, vedené paní učitelkou Zárybnickou, za pomoci paní
Češkové. Své recitační a pěvecké vystoupení si připravili, také
přivítáním jara, žáci a žákyně 5. třídy ZŠ Březnice za kytarového doprovodu paní učitelky Tuháčkové. Obě představení se
nám moc líbila a děkujeme dětem a paním učitelkám za obohacení našeho programu. Děkujeme také 1.MŠ za pěknou jarní
výzdobu na stoly.
Zprávu o činnosti a hospodaření MO STP Březnice za rok
2017 přednesla předsedkyně paní Vlasta Forejtová. Seznámila
přítomné s delegátkami schválenými výborem na Okresní
shromáždění OV STP v Příbrami (Forejtová, Konvicová, Hana
Schořovská). Na krajské shromáždění do Prahy, které se
uskuteční v úterý 5. června 2018, můžeme delegovat 2 členy
bez možnosti hlasování, tedy pozorovatele. Kdo z našich členů
má zájem, může se přihlásit. Do správní rady STP z okresu
Příbram byla navržena a zvolena paní Veronika Bláhová, hospodářka Oko STP.
Předsedkyně seznámila přítomné členy a hosty s bohatou činností naší organizace a s hospodařením v roce 2017. Přivítala
nové členky a členy, vzpomněla zemřelých členů. Poděkovala
výboru a úsekářkám za jejich nezištnou práci pro naši místní
organizaci. 6x do roka se koná za účasti paní Marie Fišerové,
předsedkyně OV sluchově postižených a nedoslýchavých,
poradna v domečku. Loni ji využilo 61 potřebných, nejen členů MO STP. Další pravidelnou celoroční akcí je návštěva, předání blahopřání a malého dárku všem členům, kteří se dožijí
70, 75, 80 let a pak každý další rok. V loňském roce se uskutečnilo 131 návštěv. V loňském roce, před Mikulášem, navštívily úsekářky 13 postižených a potřebných dětí a předaly jim
malý balíček. V rozpočtu máme na tuto akci 500 Kč. Poděkování patří i všem co darovali dětem zachované knihy a hračky.
Předsedkyně informovala o rekondičních pobytech, o plavenkách do bazénu a o solné jeskyni v Příbrami. Poděkovala
městským a obecním úřadům za finanční prostředky a dary
které jsou využívány na zájmovou, kulturní a vzdělávací činnost. Upozornila na potřebu zvýšit členský příspěvek. Platný
návrh bude dán ke schválení na podzimní členské schůzi.
Do revizní komise byla navržena a schválena výborem paní
Julie Placáková za paní Věru Ježkovou, která z rodinných
důvodů nemůže funkci vykonávat. Předsedkyně poděkovala
Věrce Ježkové za dlouholetou, poctivou práci.

Za spolupráci poděkovala Oko STP a OV SNN Příbram, VOŠ a
SOŠ Březnice, Charitě Příbram, autobusové firmě pana Baumruka, dětem a paním učitelkám 1.MŠ a ZŠ v Březnici. Seznámila přítomné s hospodařením za rok 2017.
Zprávu o provedené revizi hospodaření s finančními prostředky, která proběhla dne 27. února 2018, přečetla paní Jana Štefanová. Následovala podrobná zpráva kulturní referentky paní
Feitové za rok 2017 a akce připravované na rok 2018. Zprávu
rozdělila na 4 části. V první vzpomněla na předešlé akce, jejich hodnocení, dále připomněla plánované akce na rok 2018
již ve smluvním vztahu, ve třetí části přiblížila akce očekávané
a ve čtvrté části své sny, představy a další plány.
V diskusi vystoupili: paní Magda Burianová z OV STP Příbram, paní Marie Fišerová z OV SNN Příbram a pan starosta
Ing. Petr Procházka. Následovalo Usnesení z členské schůze,
které přečetla paní Štefanová. Na závěr ČS poděkovala všem
za hojnou účast, popřála všem hodně zdraví, pozvala přítomné
na podzimní ČS a schůzi ukončila.

PŘIPRAVUJEME
Dne 8. května 2018 – Malá pevnost – Památník Terezín
– vyjíždíme v ranních hodinách na tematický zájezd do Terezína, kde nás průvodce seznámí s historií stavby a původním
záměrem tohoto opevnění. Pak odjedeme do Litoměřic na individuální prohlídku města.
Dne 10. května 2018 – 26. ročník výstavy HOBBY –
navštívíme tradiční výstavu pro chovatele, zahrádkáře a kutily v Českých Budějovicích.
Dne 26. května 2018 – Botanická zahrada v Praze
a koncert v Emauzském klášteře – v poledním čase odjedeme do Prahy, kde navštívíme areál Botanické zahrady a pak
se přemístíme do Emauzského kláštera na koncert světoznámé
sopranistky Mariny Vyskvorkiny.
Dne 29. května 2018 – ekocentrum Čapí hnízdo, město
Bystřice a zámeček Vrchotovy Janovice – celodenní výlet
s návštěvou Čapího hnízda, kde si prohlédneme celý rozsáhlý
areál, po obědě navštívíme město Bystřici, ochutnáme jejich
vyhlášenou zmrzlinu a na cestě domů se zastavíme na zámečku, kde prohlídkou ukončíme náš celodenní výlet.
Omlouváme se všem kdo se přihlásili na tyto kulturní
akce. Do uzávěrky BN jsme nestačili domluvit včas
cenu jednotlivých zájezdů a s dopravou se smluvit na
přesných časech odjezdů a příjezdů autobusu. Všechny
nové informace budete mít včas na plakátech, ve vitrínce na domečku a další potřebné informace 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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UZÁVĚRKA
červnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN

pondělí 21. 5.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 18. března přijali policisté oznámení, že ve večerních
hodinách kradl v prodejně v Březnici 27letý muž. Z regálu
vzal žvýkačky, bonbóny a kondomy, vše v hodnotě téměř
šesti tisíc korun. Následně prošel přes poklady bez zaplacení. Již v minulosti byl dotyčný za obdobnou trestnou činnost souzen a trestán.
Přes linku 158 přijali policisté v sobotu 24. března navečer
oznámení, že před obcí Martinice leží v příkopu u silnice
zřejmě někdo podnapilý. Hlídka na místě následně nalezla
již jdoucí osobu, jednalo se o 60letého muže. Dechová
zkouška u něj byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota 2,56 promile alkoholu. Protože dotyčný svým
jednáním bezprostředně ohrožoval svůj život a zdraví, byl
převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.
V katastru obce Březnice havarovala dne 27. března navečer 32letá žena. Po projetí mírné zatáčky nezvládla řízení
a sjela vpravo mimo vozovku do silničního příkopu, kde
narazila do náletových dřevin. Vůz se poté přetočil proti
původnímu směru jízdy. Dechová zkouška u řidičky byla pozitivní s naměřenou hodnotou dvě promile alkoholu. Lehce
zraněná motoristka byla následně převezena do nemocnice

k ošetření, také jí tu byl odebrán kontrolní vzorek krve
k potvrzení výše hladiny alkoholu v těle. Hmotná škoda
byla stanovena na 30 tisíc korun.
Na Březnicku se stala dne 10. dubna ve večerních hodinách
dopravní nehoda osobního vozidla a lesní zvěře. Srna vyběhla z levého silničního příkopu a narazila do levé části
projíždějícího auta. Zvíře zůstalo na místě usmrcené.
Vzniklá škoda činila 21 tisíc korun.
Škoda ve výši 20 tisíc korun vznikla při nehodě, která se
odehrála dne 10. dubna odpoledne ve Hvož anech. Motorista ve voze značky Škoda nedal při vjíždění na hlavní
silnici přednost v jízdě jinému automobilu. Ke zranění osob
při střetu nedošlo.
Dne 12. dubna krátce před polednem došlo v Hudčicích
k dopravní nehodě. Na mostě se zde bočně střetla protijedoucí vozidla značky Škoda Octavia a VW Passat, kdy ani
jeden řidič nejel zcela při okraji vozovky. Škoda byla odhadnuta na 25 tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Město Březnice – odbor kultury
pořádá
Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 18. května 2018
od 17 hodin
v Kavárně u Bylinkové zahrádky
Tentokrát si ušijeme brož z plsti.
Přineste si ostré nůžky a jehlu.
Další materiál bude k dispozici.
Symbolický poplatek 15 Kč.
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.

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Taneční škola
GREGORIADES Plzeň
Začínáme
v

sobotu 15. září 2018
ve 14 hodin.
Lektoři:
Jana Gregoriadesová
a Nikola Gregoriades
Cena kurzu je 1 200 Kč
+ 200 Kč na lekci stolování.
Přihlášky a bližší informace
na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Květen 2018
. . . nejen jednou větou. . .
1. 5. 1948
6. 5. 1928

11. 5. 1848

20. 5. 1955
21. 5. 1978
22. 5. 1978
28. 5. 1818

Od května

před 70 lety byly dosavadní peněžní ústavy Živnostenská záložna, Okresní lidová záložna, Městská spořitelna a Okresní záložna hospodářská sloučeny v Okresní spořitelnu a záložnu v Březnici.
před 90 lety pořádána byla „Na Zelené“ v Březnici valná hromada Okresního sdružení chovatelů hospodářského zvířectva pro okres březnický, na které byl přítomný zástupce českého odboru zemské rady pan Josef
Mráz, odborný rada a chovatelé skoro z celého okresu. Což je důkazem toho, že se jeví zájem o to, aby stav
skotu a bravu v okrese zdejším byl zlepšen. Valnou hromadu zahájil předseda pan Augustýn Řehořovský.
před 170 lety se Výbor Národní obrany usnesl, aby obec zakoupila potřebné zbraně pro členy gardy. Následující den magistrát rozhodl, aby byl požádán hrabě Hanuš Kolovrat Krakowský o půjčku na zakoupení
pušek.
před 63 lety byl Hotel Musil přejmenován na Hotel Tatran a od roku 1962 se jmenuje Hotel Vlčava.
před 40 lety se konaly jezdecké závody na Xaverově s celodenním programem - pořádalo ředitelství
a CV SSM SZTŠ Březnice.
před 40 lety byl uložen Pamětní zápis města Březnice do věže kostela sv. Ignáce z Loyoly a Františka
Xaverského na náměstí. Celý zápis byl zveřejněn pak jako příloha Březnického zpravodaje v srpnu 1978.
před 200 lety zaslal Josef Maria Kolovrat Krakowský dopis, že předává Muzeu království českého v Praze
96 vzácných pergamenových rukopisů a 379 tisků z březnické zámecké knihovny. Zařadil se tímto počinem
mezi zakladatele.
Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách provoláním
An die Vaterländichen Freunde der Wissenschaften. U zrodu stáli zástupci tehdejší české akademické veřejnosti a především šlechty. K hlavním zakladatelům patří hrabě Kašpar Maria ze Šternberka. Dalšími byli
například František Palacký, botanici Tadeáš Haenke a Karel Bořivoj Presl, Jan Evangelista Purkyně, francouzský paleontolog Joachim Barrande a mnoho jiných osobností.
Činnost muzea je nyní zaměřena na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie,
zoologie), tak historických (archeologie, numismatika atd.) a uměleckých. V současné době probíhá rekonstrukce historické budovy na Václavském náměstí. Sbírky jsou spravovány a vystavovány v řadě budov
v Praze i jinde v České republice.
do září roku 1938 – před 80 lety – byly na výstavě Českého baroka ve Valdštejnském paláci v Praze vystaveny exponáty z březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského: obrazy jmenovaných
světců, dále Panny Marie Svatohorské, věčná lampa z roku 1720 a část bohaté řezbářské výzdoby oltáře sv.
Františka Xaverského znázorňující mořské dno.

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

TŘI MALÍŘSKÁ VÝROČÍ V GALERII
155 let od narození
Ludvík Kuba
16. 3. 1863 – 30. 11. 1956
Malíř, hudebník, spisovatel a národopisný badatel se sice
narodil v Poděbradech, ale do Březnice přijížděl od roku
1905 k rodičům manželky Olgy. Zamiloval si zdejší krajinu
s památkami drobné architektury, poetická zákoutí zámecké obory i městské domky, dvorky a zahrádky, oblíbil si sousedy.
Ludvík Kuba šel vždy vlastní cestou. Nebyl vyhraněný
malíř nebo hudebník - věnoval se oběma směrům. Nebál
se začínat něco nového, riskovat. Nebral život jako kariéru,
ale jako velké dobrodružství.
125 let od narození a 70 let od úmrtí
Bohumil Ullrych
12. 12. 1893 – 7. 2. 1948
Pocházel z učitelské rodiny v jižních Čechách. Gymnaziální
studia absolvoval v Písku, pedagogické vzdělání a první učitelské místo získal v Praze. Umělecky vyspěl ve význačného figuralistu a krajináře ve výtvarném oboru Umělecké
besedy, kam vstoupil v roce 1917. Do roku 1936 vystavoval

díla v rámci výstav Umělecké besedy, pak se Sdružením
jihočeských výtvarníků a od roku 1945 se spolkem Aleš.
Do Březnice pozval Bohumila Ullrycha spolek „Bozeň“
v červenci roku 1941. Po seznámení se se zdejším krajem,
vyhledal zde mnoho inspirativního materiálu.
130 let od narození
Jan Rafael Schuster
24. 10. 1888 Březnice – 28. 1. 1981 České Budějovice
Březnický rodák, malíř a odborný učitel měš anských škol.
Brzy po jeho narození rodina přesídlila do Českých Budějovic, kde studoval českou reálku, kurz pro abiturienty středních škol při učitelských ústavech a školu kreslení a malování při budějovickém muzeu. Po několika učitelských
štacích zakotvil v Českých Budějovicích - učil, řediteloval,
kreslil, maloval i muzicíroval a psal o škole i o umění.
V roce 1935 se stal členem Sdružení jihočeských výtvarníků.
V Březnici získal čestné občanství města v roce 1978. Jeho
kresby, akvarely, pastely, kvaše i oleje ho představují jako
krajináře – realistu, který rozumí osobité kráse jihočeské
přírody v různých ročních obdobích. Malířův výtvarný
projev se opírá o kresbu zvládnutou s jistotou a citem.
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Sezónní výstava
Galerie Ludvíka Kuby
1. 5. – 29. 7. 2018

„Nový nádech“
Haythem Troudi
abstraktní obrazy
vernisáž 1. 5. v 16.30 hodin
Haythem Touma Troudi
narozený v Tunisku v roce 1985:

„Již od dětství ve mne žije nadšení pro kreslení a malování a touha ponořit se do barev.
Má studia byla svým zaměřením vzdálená od umění, ale vždy jsem se snažil začlenit tuto vášeň a koníčka
do svého každodenního i profesního života. Kreativita a láska k malování se přirozeně vytvořily v prostředí,
ve kterém jsem vyrůstal společně se svým bratrem, jedním z nejlepších scénografických designérů na světě.
S ním jsem také po celou dobu mohl malovat a učit se od něj. Procházel jsem si centra různých kultur a podílel
se na přípravě městských aktivit, jako jsou různé soutěže a společenské události. Z těchto aktivit jsem čerpal
zkušenosti a inspiraci a začal jsem tvořit. Tvořil jsem malby na zdech, dekorace v hotelích, restauracích a nejrůznějších interiérech. Tato práce mi přinesla takovou zkušenost, po které jsem se mohl stát uměleckým malířem.
Touha vytvářet nové věci je mou neodmyslitelnou součástí. Kromě zapálení a talentu je potřeba respektovat
určité teorie, takže se jako samouk snažím učit techniky a najít různé inovace, abych vždy dosáhl dobrého
a kvalitního výsledku. Mou inspirací jsou obrazy přírody, pocity, emoce a náš vztah s vesmírem. Maluji to,
co cítím nebo chci cítit. Malování je pro mne způsob, kterým uniknu z každodenního života a také způsob, jak
mohu sdílet a vyjádřit všechny naše pocity. Proto je tématem mojí první výstavy Nový nádech.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat odboru kultury města Březnice a všem, kteří mi k realizaci této výstavy
dopomohli.“

D

E
Odbor kultury města Březnice
Vás zve

na pořad k výročí narození Ludvíka Kuby

2018

„S Ludvíkem Kubou křížem krážem“
České, lužicko-srbské, polské, slovenské, ukrajinské,
ruské, slovinské, chorvatské, bosensko-hercegovské,
černohorské, makedonské a bulharské písně
a vzpomínky sběratele, který je pro nás zachránil.

sobota 19. 5. 2018 v 19 hodin
Galerie Ludvíka Kuby v Březnici
E

BHV

Markéta Potužáková, Barbora Šupová,
Přemysl Rut, Filip Sychra

D
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE LUDVÍKA KUBY V BŘEZNICI
Sezóna v roce 2018
Dovolujeme si Vás pozvat do bývalé jezuitské koleje v Březnici. Šestým rokem je zde umístěna Galerie
Ludvíka Kuby a druhým rokem expozice Loutkářství na Březnicku.

Stálá expozice obrazů Ludvíka Kuby
Galerie Ludvíka Kuby byla umístěna od roku 1959 na zámku a tematicky ji připravila PhDr. Milada Nováková společně s Ludvíkem M. Kubou, synem malíře.
V bývalé jezuitské koleji je GLK otevřena od dubna 2013. Navázali jsme na původní pojetí a ve čtyřech útulných sálech jsou vystaveny obrazy s motivy z Březnice i jižních Čech, portréty, figury a žánrové obrázky. Březnická sbírka důstojně
představuje část Kubovy široké malířské tvorby a je skvělým dokladem lásky
umělce k prostředí, lidem, krajině i k životu.
Ve výtvarném salónu Modrý pokoj je možné shlédnout díla dalších umělců, kteří
obohatili město Březnici svými dary: Alois Moravec, Bohumil Ullrych, Jan Raffael
Schuster a Anna Sequensová.

Loutkářství na Březnicku
O významném postavení Čech jako „klasické země loutek“ svědčí dlouhá tradice
již od dob obrozeneckých.
I v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli
tady sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů,
Matěje Kopeckého, která je pochována na místním hřbitově.
Městské muzeum od 70. let minulého století nemělo stálou expozici a tímto
počinem zahajuje novou éru, která jistě podpoří nejen společenský život
a vzdělanost, ale i vztah občanů k městu a regionu.
V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku
1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví
o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
muzeum
326 531 594
pokladna 326 531 595
mobil
724 996 684
galerie@breznice.cz | www.breznice.cz
Infocentrum
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
Infocentrum a pokladna: 326 531 595
info@breznice.cz | www.breznice.cz
Kavárna v Koleji

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

po, st
8.00 – 12.00
út, čt, pá 8.00 – 12.00
po – ne
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.

pondělí zavřeno
po a st
9.00 – 12.00
út, čt, pá 9.00 – 12.00
sobota, neděle zavřeno

út – ne 9.00 – 17.00
12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

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

ZDRAVÉ JARNÍ VAŘENÍ
s Markétou Dvořákovou

čtvrtek 17. května 2018 od 17 hodin
vinárna Kulturního domu v Březnici
Přijte na jarní vaření a ochutnávku zajímavých pokrmů.
Vařit se bude z divokých bylinek, plevele a hub.
vstupné 40 Kč
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Odbor kultury Města Březnice pořádá již pátým rokem

NOC LITERATURY 2018 v Březnici
středa 9. května 2018 od 17 hodin
kostel sv. Rocha | Rodinné centrum Pampeliška |

bývalá jezuitská kolej – společenský sál

Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice - Světa knihy
a organizují ho Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC
(European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.
Každá z účastnických zemí představí v rámci večera dílo jednoho svého současného autora.
Noc literatury přibližuje veřejnosti na netradičních místech a zajímavým způsobem současnou
evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení.
Letos je přihlášeno 52 českých a 33 zahraničních měst.
Na setkání s vámi se těší

Petra Bartoníčková a Alena Heverová

ROZHODUJEME SE SRDCEM
Lukáš Vincour napsal autobiografickou knihu o tak trochu netradiční cestě.
Nahlédnete do zákulisí kapel, se kterými se vypracoval od prvních koncertů ve sklepech a garážích až po vyprodané kluby po celé Evropě. Na své cestě prošel vývojem,
ve kterém se oprostil od nepsaných pravidel subkultury a došel tak k osobní svobodě. A nebojí se o tom otevřeně mluvit ve své prvotině, kde bez obalu popisuje postoj
k veganství, punku a svobodě. Jeho životní filozofie a osobní přiznání vás prostě nejen donutí k zamyšlení, ale inspiruje vás k přehodnocení ustálených vzorců ve společnosti. Stal se vzorem i pro děti na základních školách, kde je motivuje k nalezení
svého potenciálu. Jeho bezmezná touha plnit si sny ho dovedla až k tomu, že se jednoho dne rozhodl napsat, a vlastními silami vydat knihu CESTA od punku ke svobodě.
Pohádku s ekologickým a etickým podtextem Tenkrát Svět napsala Michaela
Vincourová společně s Lukášem. Tatérka Dominika Nováková propůjčila příběhu
svůj jedinečný ilustrátorský styl. „Planeta Země je po dlouhé době konečně zase
krásné místo. Všechno je, jak má být, a každý je tu š astný,“ zní hlavní motto knihy.
Popudem k napsání pohádkové knihy pro děti i dospělé byla pro trojici umělecky
a ekologicky založených mladých lidí potřeba přijít s příběhem, který ve čtenářích
vyvolá přirozenou touhu chránit přírodu a vše, co k ní patří.
Přij te si poslechnout zajímavé vyprávění a zapojit se do diskuze s dvojicí mladých lidí, kteří mají osobitý náhled na svět.
Čtvrtek 24. května 2018 od 17 hodin v prostorách bývalé jezuitské koleje.
Petra Bartoníčková

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

přednášku a diskuzi o veganství, hudbě, cestování
a světonázoru mladého manželského páru Lukáše a Míši
čtvrtek 24. května 2018 od 17 hodin v bývalé jezuitské koleji
Lukáš Vincour působí v různých punkových kapelách, přičemž
nejznámější z nich jsou Pipes and Pints. Od klasických milovníků
punku se dost liší. Vyznává Straight edge, živí se rostlinnou stravou
a je milovníkem přírody a cestování. O své cestě napsal knihu
"Cesta od punku ke svobodě". Společně s Míšou jsou autory
ekologické pohádky "Tenkrát svět". Mají vlastní merch Zvířatanejíme,
jehož prodejem přispívají na zachráněná hospodářská zvířata.
Oba hájí práva a svobodu zvířat.
Vstupné 30 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ

Oddělení pro dospělé čtenáře

Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

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

■

7. 5. – 29. 6. 2018 – „Spolkla mě knihovna“ –
výstava ilustrací ze stejnojmenné knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha
Šedy
Tematická výstavka knih – Napínavé čtení

Město Březnice – Městská knihovna Březnice
h l e d á knihovnici na dětské oddělení
na základní škole.
Informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová
a Hedvika Fořtová

NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ SE VYDAŘILO
V městské knihovně na
dětském oddělení se 6. dubna uskutečnilo nocování
s Andersenem. Zúčastnilo se
ho 18 prvňáčků, 5 pomocnic
z řad starších dětí a jedna
knihovnice. Letošní nocování se neslo v duchu knížky
Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Odpoledne nás navštívil pan
Šmatlák se svými čtyřnohými kamarády – belgickým
a německým ovčákem. Dětem vysvětlil a předvedl,
jak se psi učí poslušnosti,
jak se chovat, když je napadne toulavý pes, co všechno takový kamarád potřebuje, aby z něho byl zdravý,
veselý a poslušný přítel. Děti se mohly vydovádět se štěnětem
belgického ovčáka, což mělo veliký úspěch. Pak už nastalo soutěžení. Pomáhali jsme pejskovi a kočičce hledat ponožky, které
jim vítr odnesl ze šňůry. Vyráběli jsme postavičky pejska a kočičky jako zápichy do květináčů, zdobili jsme cukrovou polevou
dort, luštili jsme různé kvízy a také se četlo. Nejen z pohádek

H. Ch. Andersena ale i z příběhu o pejskovi a kočičce. Vrcholem
spaní v knihovně byla očekávaná a někdy i obávaná noční
bojovka. Všechno ale dobře dopadlo, strach nezvítězil, a tak
jsme se okolo půl druhé ukládali ke spánku. Ještě pohádka na
dobrou noc a pak už bylo slyšet jenom tiché odfukování spáčů.
Po krátké noci se, až s podivem, dětem dobře vstávalo.
Po snídani nastalo rychlé balení věcí a úklid. Děti dostaly drobné dárky a v 8 hodin už je netrpělivě očekávali rodiče, kteří
byli zvědaví, jak celé nocování prvňáčkové zvládli.
NA JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU!!!

I DRUHÉ NOCOVÁNÍ SE VYDAŘILO
Pro velký zájem dětí se 20. dubna uskutečnilo druhé
knihovnické nocování. Tentokráte s dětmi druhých
a třetích tříd. Počasí nám přálo, a tak jsme první část
prožili venku. Vydali jsme se na Stráž, kde byla připravena odpolední bojovka. Po večeři čekala na děti celá
řada kvízů, hádanek a také čtení. Druhé nocování se
neslo v duchu knihy o Malé čarodějnici. Po setmění nemohla chybět tradiční stezka odvahy po chodbách školy.
Na děti čekala různá strašidla a úkoly. Odvážlivcům
však strach nenahnala, a i ti bázlivější vše zvládli.
Na dobrou noc nechyběla pohádka. Děti se rozešly v sobotu ráno v 8 hodin, kdy už je netrpělivě očekávali rodiče.
Poděkování sponzorům Nocování s Andersenem: městu
Březnice, paní Trávníčkové za upečení perníku a v neposlední řadě všem pomocnicím, které mě nocováním
provázely – Kostínkové Veronice, Češkové Bětce a její
sestře Katce, Bláhové Karolíně a Tuháčkové Andree.
Hedvika Fořtová, foto Městská knihovna

Hedvika Fořtová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
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VOLNÝ ČAS

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Polévka s mořskými plody

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 3 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 3 stroužky
česneku, 1 paprika, 3 jarní cibulky, 4 rajčata (oloupaná),
200 g mořských plodů, 1 bobkový list, 100 ml bílého vína,
700 ml zeleninového vývaru, sůl, čerstvě mletý pepř,
bazalka, petrželka kudrnka
Postup: V hrnci zpěníme na oleji nakrájenou cibuli a nakrájené stroužky česneku. Přidáme drobně nakrájenou
papriku, nakrájené naové cibulky, drobně nakrájená
rajčata a krátce podusíme. Vložíme mořské plody, bobkový list, zalijeme bílým vínem a zeleninovým vývarem, osolíme, opepříme a krátce povaříme. Doplníme bazalkou
a nasekanou petrželkou.

Ingredience: 12 Svatojakubských mušlí, 100 ml suchého
bílého vína, petrželka
Česnekové máslo: 1 lžíce olivového oleje, 100 g másla,
3 stroužky česneku, 1 chilli paprička, 1 lžička čerstvě mletého pepře
Postup: Nejprve si připravíme chilli česnekové máslo. Olej
a máslo dáme do pánve rozehřát. Přidáme najemno nasekaný česnek, chilli papričku a pepř. Dobře promícháme
a necháme, a se chutě prolnou. Na tác rozložíme lastury
s mušlemi, ke každé stříkneme trochu bílého vína a připravíme gril. Kleštěmi opatrně posadíme každou lasturu přímo
na rozžhavené uhlíky grilovacího uhlí. Grilujeme přiklopené 4 až 6 minut, až budou propečené. Během grilování je
jednou otočíme. Opatrně vyndáme a každou mušli zakápneme
asi 1 lžící rozehřátého chilli česnekového másla. Petržel nasekáme nahrubo a posypeme jí mušle, pak ihned podáváme.

Crompton Richard – Medozvěstska – strhující atmosférická detektivka z prostředí, kde o životě a smrti rozhodují kmenové tradice, rivalita a politika (Keňa, Nairobi 2007)
Deaver Jeffery – Tvůj stín – píseň Tvůj stín má mnohem
více než jednu sloku… a psychopat se nikdy nespokojí jen
s jednou vraždou…
Palmer Daniel – Blouznivec – strhující příběh kde se hranice mezi skutečností a fantazií posouvá a obrací, literární hádanka, kterou každý čtenář bude chtít rozluštit
Try Kjetil – Nebo jejich je království nebeské – komisař
Lykke vyšetřuje v předvánočním shonu svůj dosud nejsložitější případ
Neuhausová Nele – Kdo seje vítr – kriminální komisařku
Piu Kirchhoffovou volají do jedné firmy, kde objevili několik
dní starou mrtvolu nočního strážného…
Gibson Rachel – Zachraň mě – Kdo zachrání beznadějně
svobodnou Sadie Hallowellovou?
McKenzieová Catherine – Manžel na objednávku – je tu
nová Bridget Jonesová a jmenuje se Anna…
Indridason Arnaldur – Chlad – severská krimi; poslední
kroky mladé ženy vedly do hor, kde ji zastihla běsnící bouře,
zmizela beze stopy a její tělo se nikdy nenašlo…
Gideon Melanie – Manželka 22 – manželství je někdy jako
bludiště, ve kterém ztratíme jeden druhého a možná i sami
sebe
Giffin Emily – Kam patříme – zrovna, když si začneme
myslet, že život držíme pevně v rukou, něco nás dozajista vyvede z omylu…
Longová Julie Anne – Hřích v barvě lilie – tanečnice Sylvie Lemoreuxová je miláčkem pařížské opery, ale jednoho dne
se vydá před kanál La Manche a po vylodění padne do rukou
majitele divadla pro pány…
Slaughter Karin – Démoni – Co se stane s dobrými lidmi,
když se střetnou s ryzím zlem?
Theorin Johan – Smrš – Joakim, učitel ze Stockholmu,
se nastěhuje do usedlosti na ostrově Öland, ale ta je prokletá
a jednoho dne je nalezena mrtvola jeho ženy, která se utopila
za záhadných okolností…
Deaver Jeffery – Manhattan je můj život; Smrt pornohvězdy – hrdinkou obou detektivních příběhů je dvacetiletá
výstřední Rune, která má nevšední dar připlést se na každém
kroku k vraždě a zvědavost jí nedovolí nechat vyšetřování
policii
Matthewsová Carole – Zabouchnutá do tebe – někdy je
zapotřebí vypravit se za pravou láskou na druhý konec světa
Nesser Hakan – Čtvrtá obě – klidné letovisko Kaalbringen
ovládá hrůza, v rychlém sledu za sebou zde došlo ke třem brutálním vraždám…
Wood Tom – Krycí jméno Tesseract lovec – někdo se živí
lovem lidí, jenomže jiní loví zase jeho…
Thomasová Rosie – Kašmírový šál – impozantní příběh
o rodinném tajemství, o lásce a nebezpečných milostných vztazích
Kellerman Jonatan – Zabiják – spory o princip nemají
vítěze, jen poražené
Slaughter Karin – Město policajtů – všem navzdory, proti
pravidlům, protože někdy je to zkrátka nutné
Slaughter Karin – Zběsilost – v bistru je nalezeno tělo brutálně zavražděné mladé ženy, vykrvácela ze dvou ran ve tvaru
kříže, které jí vrah vyřízl do břicha
Davouze Marta – Vypadni z mýho života! – spisovatelka
se s nadhledem vrací k událostem, které ji přiměly učinit
zásadní životní rozhodnutí a ukončit v pozdním věku několik
desetiletí trvající manželství
Kearsleyová Susanna – Mariana – román pro ženy

Připravila Marcela Burdová

Připravila Kateřina Štěrbová

Salát z plodů moře
Ingredience: 500 g mořských plodů, 150 g vyloupaných
krevet, 4 lžíce olivového oleje, 1 stroužek česneku, 2 lžičky
nastrouhané citronové kůry, 2 lžíce šávy z citronu, 2 lžíce
kapar, 3 lžíce petrželky kudrnky, mořská sůl, čerstvě mletý
pepř
Postup: Na velké pánvi rozehřejeme olivový olej, opečeme
na něm česnek, přidáme plody moře a krevety. Opékáme
za stálého míchání několik minut. Pánev odstavíme a do
plodů moře vmícháme citronovou kůru a šávu, kapary, sůl,
pepř a většinu petrželky. Několik lístků necháme na ozdobu. Ochutíme solí, pepřem a olivovým olejem. Vychladlé
přikryjeme a necháme několik hodin v ledničce rozležet.

Těstoviny s dary moře
Ingredience: 500 g čerstvých sépiových těstovin, 500 g
mořských plodů (čerstvé nebo mražené), 2 šalotky, 200 ml
suchého bílého vína, olivový olej, 100 ml smetany na šlehání,
1 lžíce bylinek, 2 stroužky česneku, sůl, čerstvě mletý pepř,
Postup: V kastrolu rozehřejeme olivový olej a zpěníme na
něm jemně nakrájené šalotky a prolisovaný česnek. Přilijeme víno a zprudka ho svaříme na polovinu. Pak přidáme
dary moře (postupně, podle složení směsi, nejdříve chobotničky a sépie, které mají tvrdší maso, zcela na závěr slávky
či jiné mušle). Kastrol zakryjeme poklicí a směs dusíme asi
2 minuty. Pak ji osolíme, opepříme, přidáme nasekané bylinky, smetanu, a ještě chvilku podusíme. Těstoviny uvaříme v dostatečném množství osolené vody al dente, slijeme
je a promícháme s připravenou směsí.

Grilované Svatojakubské mušle s chilli
česnekovým máslem
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Koncert Žákovského orchestru ZUŠ
Jeden dubnový podvečer jste měli možnost příjemně strávit
návštěvou koncertu Žákovského orchestru ZUŠ Březnice.
Sál postupně zaplnilo obecenstvo složené převážně z rodinných příslušníků a přátel účinkujících. Někteří měli před
vystoupením zdravou trému, někteří s napětím očekávali,
jak jejich vystoupení dopadne. A dopadlo dobře! Z žáků
a studentů se postupně stávají sebevědomí hudebníci a zpěváci. Všem učitelům patří velké poděkování za jejich práci
a velkou trpělivost.

Uplete si štěstí
Pletení přináší pocity blaženosti…a není zábavou jen pro
babičky, ale i spouštěčem pocitů štěstí. Podle průzkumů
vyplavuje hormon štěstí dopamin, a zahání tak negativní
myšlenky. Více si o experimentech a průzkumech můžete
přečíst na webových stránkách Stitchlinks. Náš Dámský
pletařský kroužek je otevřený všem, účast na setkáních
vás k ničemu nezavazuje. Scházíme se jedenkrát do měsíce
a od května nás najdete v Kavárně u Bylinkové zahrádky
na březnickém zámku.

Zdravé vaření
Jaro a krásné počasí nás přímo vybízejí k tomu, abychom se
více hýbali, shodili přebytečné kilogramy nabrané v zimě
a třeba také upravili svůj jídelníček. Zveme vás na ukázku

KAČEŘI představují další
ročník festivalu!
Léto se přiblížilo raketovým tempem a s ním i tradiční
festival Kačeři. Pro třináctý ročník byl zvolen magický
víkend 17. a 18. srpna 2018, místo zůstává stejné,
Horčápsko u Březnice.
Celou zimu probíhal pečlivý výběr kapel a DJs, až z něj
vzešla jedna z nejlepších sestav celé historie. Těšit se
můžete jak na domácí, tak na několik zahraničních kapel a DJs. Na koho se letos v srpnu můžete těšit? Lahůdek bude mnoho. A se jedná o navrátivší punkovou
kapelu Pipes and Pints, kterým budou zdatně sekundovat místní oblíbenci E!E. Rapovým zástupcem nebude nikdo menší než Prago Union, v současnosti jedna
z nejoblíbenějších českých rapových skupin. Zahraničním headlinerem a velkým tahákem bude německá
rocková parta Tune Circus. Dalším jménem, které je
v poslední době velmi v kurzu je postava Kapitán
Demo, ten drtí jednu anketu za druhou.
Ke Kačerům patří samozřejmě také DJové. DJ stage se
ponese v rytmech drum and bass, house, techno. Pátečním jménem s velkým „j“ je slovenská star B-complex.
V letošním roce se představí ve speciálním setu. Dalším
pátečním zvučným jménem je legendární DJ Pixie.
Sobota bude patřit známým DJs: Subgate, Roberto
Chochola a spoustě dalších. Několik hlavních jmen
je ještě skryto a opravdu je nač se těšit.
Limitovanou edici nejlevnějších 50 kusů vstupenek
zakoupíte v tabáku U Nuslů nebo na internetu
www.goout.cz. Kačeři Vám zároveň děkují za našlapanou zimní sezónu v březnickém kulturním domě a těší
se na viděnou v srpnu v Horčápsku. Více informací
naleznete na www.kaceri-festival.cz

a ochutnávku zdravého vaření, při kterém budou použity
bylinky, plevel, prostě rostliny, které nevnímáte jako potravinu. Markéta Dvořáková připraví také netradičně raw
ze žampiónů a budete mít možnost ochutnat i další
produkty z hub. Přijte ve čtvrtek 17. května 2018
do vinárny kulturního domu.

Pojte do kina
Také v květnu jsme pro návštěvníky kina připravili pestrou
nabídku filmů. Děti pozveme na českou pohádku Zdeňka
Trošky Čertoviny a na animovaný snímek Ferdinand.
Dospělou část publika
bych ráda pozvala na
Klubovou středu. Dokument Bufo Alvarius je jedním z projektů spolku Asaya,
kterému se režisér
Filip Záruba věnuje
se svými přáteli a pod jehož jménem probíhají přednášky
a workshopy zaměřené na transpersonální psychologii,
šamanismus, jógu a mystiku. Uvidíte první celovečerní
snímek o této halucinogenní žábě. Určen je divákům
starším 18 let. Na setkání s vámi se v březnickém kině
těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková
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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

KVĚTEN 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 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

FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Pavlínou Liebnerovou
FRANCOUZŠTINA pro začátečníky
s Pavlínou Liebnerovou

úterý
od 14.30 ANGLIČTINA pro nejmenší děti
s Eliškou Moravcovou
středa
od 14.00 ČESKÝ JAZYK pro žáky 8. a 9. roč. a příprava
na přijímací zkoušky s Eliškou Moravcovou
od 17.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18.00 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
Pátek 4. 5. od 9.30 hod. – Pečeme s Herou
Sobota 12. 5. od 10.00 hod. – Férová snídaně v Konventu
Pondělí 14. 5. od 9.00 hod. – Beseda na téma: Potravinové alergie a intolerance – s Blankou Češkovou
Pátek 18. 5. od 9.30 hod. – tvoření z papíru pro dospělé
Sobota 19. 5. od 10.00 hod. do 15.00 hod. – Seminář:
Vědomá pedagogika – cena semináře 400 Kč. Nutné
přihlášení na e-mail: info@rcpampeliska.cz nebo na tel.
326 531 177
Pondělí 21. 5. od 9.00 hod. – Aromaterapie s Maruškou Prüglovou – oleje na opalování
Čtvrtek 31. 5. od 9.00 hod. – Ekologická domácnost
s Jiřkou Nešvarovou
P ř i p r a v u j e m e : Piknik na Vysoké
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

V sobotu 12. května se v Březnici
uskuteční piknik na podporu pěstitelů
Férová snídaně v bývalé jezuitské koleji
od 10.00 hodin
Březnice se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao,
kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a jejich
rodiny nemohou žít důstojný život. Na to reaguje systém
fair trade, který garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky. Díky zapojení do fairtradových družstev mohou
pěstitelé posílat své děti do školy či pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální dobroty. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše mohou
doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry
či zelenina od místního farmáře či farmářky.
Akce se koná v Česku již poosmé, a to vždy na Světový den pro
fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.
„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011,
kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 7 800 lidí na 164 místech republiky. Máme radost,
že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci
koordinuje.
Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz
či na facebooku.
Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných
podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit
do školy. www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/fairtrade,
www.fairtrade-cesko.cz

VĚDOMÁ PEDAGOGIKA
Seminář o možnostech vzdělávání našich dětí aneb pojte
se zapojit do besedy se zakladatelkou a ředitelkou Školy
Hrou, mentorkou v oblasti zakládání škol… ženou s více jak
20letou zkušeností v oblasti vzdělávání.
Jak se vyznat v současné nabídce vzdělávacích směrů? Podle
čeho se při výběru školy rozhodnout? Jít cestou založení
vlastní školy? Co ve vzdělávání a výchově funguje a co ne?
Je třeba děti motivovat, chválit, chránit nebo to jde jinak?
Jak postupovat, když se dítěti ve škole děje něco, s čím nesouhlasíme? Může rodič přispět k proměně kvality školy
a měnit postoje učitelů? Co je vědomá pedagogika a vědomá
komunikace?
sobota 19. 5. 2018, 10.00 - 14.30, cena 400 Kč,
v ceně zdravé občerstvení o přestávce. Na seminář
je třeba přihlásit se předem do 16. 5. - tel. 326 531 177,
info@rcpampeliska.cz
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JARO UŽ JE TU...
Zpívá se v jedné dětské písničce
a u nás v mateřské škole toho plně
využíváme. Mnoho aktivit probíhá
a bude probíhat venku. Těšíme se
na školní zahradu, která vybízí k
rozličným hrám, nevynecháme ani práci v pěstitelském
koutku, kde sejeme a sázíme, pozorujeme, jak se probouzí
rostliny a hmyz. I pro trénování jízdy na kolech, tříkolkách,
koloběžkách a odrážedlech je zde dostatek prostoru. Příjemné odpoledne s dětmi a jejich rodiči jsme strávili při čarodějnicích a věříme, že trochu dobré nálady přineslo vystoupení našich dětí účastníkům schůze Sdružení zdravotně
postižených. Plánujeme také další aktivity: návštěvu
dopravního hřiště v Příbrami s nejstaršími dětmi, do MŠ
přijede chovatel s programem s papoušky Ara, hasiči z bělčického útvaru přiblíží dětem práci hasičů. Dokončujeme
projekt „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ pod
patronací České obce sokolské. Již tradicí jsou tyto naše
každoroční akce: výlet na kolech po okolí Březnice, pěší
výlet do Xaverova na koně, školní výlet tentokrát do farmaparku Soběhrdy či závěrečná besídka na rozloučenou se
„školáky“.
Ani v zimním období jsme nezaháleli. Kromě každodenní
výchovně-vzdělávací práce jsme navštívili interaktivní výstavu „Hry a klamy“, která děti seznamovala s přírodními
jevy a technikou, masopustní tradice jsme si mimo jiné připomněli maškarním karnevalem a netradiční tvorbu obrazů nám představila autorka písečných animací.
Nově od začátku letošního roku docházejí do naší mateřské školy jedenkrát týdně „babičky na čtení“, které čtou
dětem před spaním oblíbené pohádky. Aktivita byla vytvořena ve spolupráci s rodiči a jejím smyslem je vytvářet
a prohlubovat vztahy mezi seniory a dětmi. Moc všem
„babičkám“ děkujeme a vážíme si toho, že se s námi chtějí
setkávat.

Měsíc květen je dobou zápisu dětí do mateřské školy na další
školní rok. Pro zájemce z řad rodičů se každoročně koná „den
otevřených dveří“,
v letošním roce je tímto dnem v naší MŠ pátek 4. května a termín
zápisu dětí do mateřské školy je stanoven
na pátek 11. května
2018. Těšíme se na
nové kamarády.
Za kolektiv
1.MŠ Březnice
Mgr. Jaroslava
Zelenková
ředitelka

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE - „SLUNÍČKO“
„Jaro, jaro, zima už je pryč,
včela uká na poupata,
vlaštovička od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč.“
Přišlo jaro - to jsme se natěšili. Zpíváme a učíme se
jarní písničky a básničky, jaro malujeme, jarní tématikou jsou nyní činnosti naší školky prodchnuté. Sotva
jsme vynesli Morenu a oslavili Velikonoce, vládu převzal
měsíc duben, na akce a program bohatý.
Znalosti z dopravní výchovy o bezpečném chování na
ulici jsme si osvěžili divadelním představením p. Urbánka, který zapojováním dětí do rolí herců, rekvizitami,
hrou na ukulele s pozměněnými dětskými písničkami,
udělal z vystoupení nezapomenutelný zážitek.
Navštívili jsme Sladovnu v Písku - její expozice jsou
aktuálně věnované dětské knižní ilustraci a výstavě věnované práci Integrovaného záchranného systému.
V tomto měsíci jsme zahájili předplavecký výcvik pro
nejstarší děti v Plaveckém bazénu v Příbrami. Přípravu
na letní radovánky neponecháváme náhodě.
Čarodějnice jsme oslavili tancem, zpěvem, soutěžemi a
kulturním programem při čarodějnickém reji na zahradě
naší MŠ. Převlečení do kostýmů čarodějnic a ochutnání
opečeného buřtíka /možná prvního letošního/ bylo samozřejmostí.

Také se moc těšíme na loutkové představení v Divadle
Spejbla a Hurvínka.
A to už se blíží konec školního roku a s ním školní výlet tentokrát do oblíbené plzeňské ZOO. Naše nejmenší
z 1. třídy Motýlků v tento den čeká návštěva centra Ochrany fauny Hrachov.
Poslední akcí bude rozloučení s předškoláky. Pro děti
je připravený odpolední a večerní program plný zábavy
a dobrodružství.
Do ZŠ odchází 25 dětí a my se budeme těšit na nové
kamarády. Přijte se podívat a pohrát si do 2. MŠ „Sluníčko“
na Den otevřených dveří 3. 5. 2018 od 9 do 16 hodin.
Zápis proběhne v MŠ 11. května a děti budou přijímány
již od 2 let věku od září.
Nejmladší děti po příchodu do MŠ získávají první poznatky z kolektivního zařízení a poprvé prožívají odloučení
od rodiny.
Osvědčilo se nám adaptační prostředí 1. třídy Motýlků
s nižším počtem 17 dětí, kterým se věnují 2 kvalifikované,
zkušené učitelky a chůva. Zde děti získávají pocit jistoty
a spokojenosti, upevňují si hygienické návyky a sebeobsluhu, vytváří si první vztahy s vrstevníky. Prostředí i výběr
hraček je přizpůsoben dětem ve věku 2-4 let. Těšíme se
na vás.
kolektiv 2.MŠ Březnice
J. Hanzlová a K. Králová
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VELIKONOČNÍ JARMARK VE 2.MŠ
Jaro jsme přivítali novou akcí – velikonoční dílnou uspořádanou SRPŠ pro rodiče s dětmi. Sešly se zde šikovné
maminky a také všechny učitelky školky, aby společnými
silami vytvořily jarní
a velikonoční výrobky k následnému
prodeji na jarmarku. Podařilo se nám
vyrobit mnoho krásných věcí – věnce
a srdce z proutí, věnečky na zavěšení
atd. Děti si vyrobily
zvířátka ze lžiček.
Jarmark byl poté
uspořádán v chodbách školky za pomoci učitelek. Prodalo se vše - rodiče
rádi přispěli na dobrou věc a zároveň
si pořídili krásné
ozdoby.

Tímto děkuji hlavně učitelkám za nezištnou pomoc, dále
Tereze Turkové a Jiřině Nešvarové za nákup materiálu
a následný prodej na jarmarku a všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k pěknému průběhu této jarní
akce a hlavně k získání financí na další projekty školky.
Za SRPŠ 2.MŠ
Zuzana Klímová

Máte-li zájem podívat se do mateřských škol ještě přede dnem zápisu, můžete
využít DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vždy od 9.00 hod. Kdy?
1.mateřská škola Březnice – 4. května 2018
Těšíme se na setkání s Vámi.
2.mateřská škola Březnice – 3. května 2018

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do 1. a 2. mateřské školy Březnice
na školní rok 2018/2019
se koná v

pátek 11. května

Doba konání zápisu:

2018 v budovách MŠ.

9.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin.

Potřebné doklady k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ředitelka 1.MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková

Ředitelka 2.MŠ Březnice Miroslava Macháčková
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Změny a dění v ZŠ Březnice
Vážení čtenáři,
cílem následujících řádků není pochvala, ba ani prezentace
ZŠ Březnice, nýbrž přehled dění v jedné z veřejných organizací, kterou škola představuje. Je nutné zmínit, že veškeré informace nelze do novinového článku vtěsnat, přičemž
jejich význam a důležitost závisí především na roli, kterou
čtenář vůči škole zastává.
První z oblastí zahrnuje opravy a rozvoj materiálních
podmínek, které zdaleka nejsou ve výchovně-vzdělávacím
procesu nejdůležitější, ale obecně představují jedno z kritérií účinné a úspěšné činnosti.
V únoru letošního roku započala druhá etapa modernizace nevyhovujících elektroinstalací. Práce se týkají starší
ze dvou školních budov, která na jednu stranu nepřestává
udivovat svou nadčasovostí, ale na straně druhé se, s přihlédnutím ke svému stáří, častěji hlásí o slovo. Modernizace zahrnuje nejen výměnu starých rozvodů na chodbách,
v kabinetech a ve třídách, ale také doplnění nouzového
osvětlení, ochranných prvků, rozšíření potenciálu pro
využití moderní vzdělávací techniky (PC, projekční technika, vizualizační přístroje, audio aj.), výměnu nefunkčního rozhlasu, hodin, a především instalaci výkonnějšího,
a přitom hospodárnějšího LED osvětlení. Po ukončení
stavebních prací jsou třídy průběžně dovybavovány nábytkem (vestavné skříně aj.), školními tabulemi, které
umožňují kombinaci dřívějších didaktických činností
i modernějších metod. V návaznosti na stavební práce
dochází k opravě omítek a výmalbám prostor. Cílem
výše popisovaných změn je zajištění efektivního a hospodárného provozu, nezbytné bezpečnosti, ale také podpora estetiky, vytvoření podnětného a příjemného prostředí. Naše škola představuje značně rozlehlý komplex
a představa její okamžité přeměny a modernizace je
v zásadě utopická. Rozčlenění činností je tak sice variantou
pomalejší, ale o to více reálnou. Některé části interiérů
byly také v březnu 2018 vybaveny nájezdovými rampami
tak, aby v budoucnu byla škola bezbariérová.
Dosavadní dřevěnou stavbu, umístěnou na pozemku školy v letech 1962-1963, nahrazuje z havarijních důvodů nový
zahradní domeček, který je s ohledem na využitelnost menší a v případě úprav zahrady nabízí možnost přemístění.
V květnu tohoto roku bude dokončena rekonstrukce venkovního hřiště s umělou plochou. Právě umělé plochy se
týká poslední, závěrečná část. Připraven je také projekt pro
obnovu Učebny v přírodě ZŠ Březnice (naučná stezka pro
realizaci environmentální výchovy a osvěty) a obnovu zeleně v areálu školy. V rámci dílčích částí budou zbudovány
pěstitelské plochy (léčivé byliny, okrasné a užitkové plodiny
apod.), kompostér, ukázky typických křovin, obnova a výsadba stromů. Pokud bude škola úspěšná ve své žádosti,
budou tyto činnosti z větší části financovány ze zdrojů Státního fondu životního prostředí. V opačném případě je řešení opět rozděleno do několika etap. V souvislosti s tím
dojde také k výměně vrat a opravě oplocení v ulici Rožmitálská. Obojí je v současnosti v neutěšeném stavu.
Zvláštní kapitolu představují prvky zabezpečení školy,
resp. ochrana bezpečnosti žáků. Škola je momentálně vyba(pokračování na str. 19)
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(dokončení ze str. 18)

vena bezpečnostními zámky, čipovým i kamerovým systémem. Veškerá opatření jsou v souladu s doporučeními
MŠMT i s platnými zákony. Sama o sobě však nestačí,
nebo žádný elektronický dohledový a bezpečnostní systém nezaručuje stoprocentní ochranu a řešení v případě
mimořádných událostí. Zkušenost ukazuje, že nutné je
především respektování nároků v provozu organizace,
osvěta a dodržování organizačních opatření školy a pravidel ze strany zaměstnanců, žáků i veřejnosti.
Je-li řeč o elektronických zařízeních a systémech, nelze
nezmínit oblast informačních technologií. Doba v této
oblasti kráčí mílovými kroky a zařízení i technologie dnes
moderní jsou o pár let, či dokonce o pár měsíců později
zastaralé. Je tedy nutné zvažovat, co při vzdělávání žáků
využít, jak a čemu žáky v tomto oboru učit. Škola však
přirozeně nemůže na vývoj rezignovat a stagnovat. Naopak,
měla by a snaží se být schopná držet krok s výsledky vědy
a techniky, připravovat konkurenceschopné žáky pro další
vzdělávání i trh práce. Jde o hledání kompromisu a řešení
mezi riziky informační exploze, anonymitou a odcizením
člověka prostřednictvím elektronických médií, nebezpečími
lákadel virtuálního světa i bezhlavou důvěrou v iluzivní
všemocnost moderních technologií a současně snahami
vést úspěšně žáky ke kompetenci využívat technologie bezpečně, účinně a jako užitečný nástroj rozličných oborů lidské činnosti, komunikace a zdroj informací. Škola je v této
oblasti připravena i na opatření a povinnosti, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jejich
zpracování a pohybu. V letošním školním roce je realizována druhá etapa modernizace IT (informačních technologií), ve které dochází k dalšímu pokrytí školy wi-fi, ke zvýšení konektivity školy, zabezpečení sítí i zařízení aj. Žáci
i zaměstnanci školy mají dnes své uživatelské účty, včetně
e-mailových adres, a tak mohou v případě potřeby využívat rozličná zařízení školní i svá přímo ve škole i mimo ni.
Zaváděné systémy umožňují oddělit různé uživatele, blokovat nevhodné stránky, řídit tok a rychlost dat, přidělovat
různá práva apod. V květnu 2018 dojde ke spuštění nových
webových stránek školy. Úpravy by měly přinést nejen
nový design a funkce, ale také vyšší úroveň zabezpečení,
možnost pracovat s webovými stránkami v mobilních telefonech a na dalších zařízeních, podpořena bude přehlednost a interaktivita. V souvislosti s nařízením EU o ochraně
osobních údajů zmizí z učeben běžné třídní knihy a nahradí je elektronická podoba s širšími možnostmi a dálkovým
přístupem. Ve fázi úvah je také varianta elektronických žákovských knih. V tomto případě jsou však zvažovány výhody a nevýhody a škola využije také názoru rodičovské
veřejnosti. Na veškeré tyto změny je škola v každém případě připravena. Je však třeba si uvědomit, že zavádění
technologií musí být uvážlivé, nebo provoz, údržba a udržitelnost takového provozu s sebou nese vysoké finanční
nároky, všechny technologie nejsou vhodné vždy a pro každý typ výuky či pro každého žáka a přináší s sebou řadu
zdravotních i bezpečnostních rizik. Proto budou v naší základní škole nadále platit jistá omezení v IT, jejichž cílem
je zajistit, aby žáci spolu komunikovali tváří v tvář, učili
se kultivovanému projevu, spolupráci, účinnému řešení
konfliktů a dbali také o všestranný a zdravý rozvoj osobnosti, a nežili tak život ve virtuálním světě na displejích.
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V oblasti pedagogického procesu nejde o změny na první
pohled zřetelné, nebo výchova a vzdělávání jsou procesy
kontinuální a vyžadují spíše komplexní rozvoj v často širokých souvislostech, nikoliv revoluci. Přesto je posun
neustálý a v mnoha ohledech nutný. Významné úsilí
a energii škola vkládá nejen do vzdělávání, ale také
do oblasti prevence rizik a do mravní výchovy. Jde o širokou oblast, ve které se naše škola zaměřila především
na problematiku mezilidských vztahů, nebezpečí násilného
a hrubého chování, šikany, vandalismu apod. S narůstajícími lákadly komerční sféry, oslabenými mechanismy sociální kontroly, ztrátou zájmů, s emoční frustrací dětí
a dospívajících, či dokonce v touze po rychlém zvýšení
pracovní a studijní výkonnosti a úspěšnosti bují rizikové
jevy mezi dětmi a mládeží jako houby po dešti. Škola sice
nemůže nahradit rodinu, plnit její funkce ani kompenzovat ztrátu působení jiných institucí a výchovných vzorů,
ale zřejmě se v budoucnu neubrání přenášení většího podílu ve výchově na sebe, stejně, jako rostoucí odpovědnosti za mnohostranný rozvoj žáka. Proto se ve výuce
objevují nové tendence, předměty i aktivity. V každém
školním roce je zdůrazněn, nebo dokonce zařazen doplňující vzdělávací obor, téma. Zmínit lze například velmi aktuální mediální výchovu (význam a vliv médií, včetně
manipulace, skrytých cílů a motivů), etickou výchovu,
chování za mimořádných událostí (požár, únik chemických látek, evakuace, poskytování první pomoci aj.), prevenci závislostního chování nebo třeba osobnostní rozvoj
(sebeaktualizace, psychohygiena, sebereflexe aj.), dovednost účinně komunikovat, obrana vlasti, dramatická výchova aj. Často se přitom objevuje již dávno objevené,
do škol se vrací to, co bylo v důsledku touhy po změně
zbytečně opomenuto či zrušeno. Tak je tomu například
v případě řemeslných oborů, přírodovědného vzdělávání.
To má naštěstí v naší škole dlouholetou tradici a v minulosti nebylo, jako u některých jiných škol, přerušeno.
Přesto se škola snaží získat z dotačních programů prostředky na vytvoření podmínek a modernizaci dílen,
žákovské kuchyňky i učebny fyziky. V případě odpovídajícího zázemí je možné uvažovat o podpoře a posílení vzdělávacích aktivit tolik žádaných oborů.
Žáci mohli v prvním pololetí využívat služeb školního
asistenta při přípravě na výuku, doučování, deskových
her. Některé z těchto nadstandardních služeb se škola
chystá využít i v další dotační příležitosti, tzv. Šablon II.
V každém případě je nutné udržet činnost školního psychologa, podpořit nápravu vad řeči, zabezpečit všestranně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
tak, aby byly brány ohledy na možnosti a zájmy všech,
tedy i žáků běžných či žáků talentovaných a nadaných.
Bez těchto opatření není možné smysluplně a správně realizovat tzv. inkluzivní vzdělávání a moderní úvahy zůstávají jen neužitečnou formalitou a prázdnými sliby na
papíře.
V letošním roce došlo ke zvýšení časové dotace u výuky
cizích jazyků, a to rozšířením nabídky volitelných předmětů. Bohužel se nedostává finančních prostředků na
rozšíření nabídky např. o ruštinu či španělštinu a situace není přívětivá ani v případě zájmových kroužků. Náklady na zájmové vzdělávání hradí v plné míře rodiče.
To může být v našem regionu problém, nebo navýšení
vede často k poklesu zájmu, na straně druhé není snadné získat za minimální mzdu kvalitní lektory a vedoucí
(pokračování na str. 20)

BŘEZNICKÉ NOVINY

20

ZŠ

5/2018
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(dokončení ze str. 19)

kroužků, o motivaci nemluvě. Kroužky tak obvykle v rámci vlastní ochoty vedou jen vyučující. V letošním roce je
otevřeno 14 kroužků.
Škola nabídne možnost péče o žáky a příležitost ke smysluplnému využití volného času také o letních prázdninách. Konat se bude školní pobyt Létování, který má se
svým výtvarným zaměřením dlouholetou tradici. Žáci zejména druhého stupně mohou strávit několik dní v rámci
česko-německého setkání s dětmi a mládeží z německého
Lindow, nebo dokonce do oblasti německého národního
parku Flecken-Zechlin vyrazit. V případě schválení žádosti bude o letních prázdninách škola zajiš ovat tři týdenní
turnusy příměstského tábora se zaměřením na jógu, tělesný a smyslový rozvoj.
Mnoho dalších akcí pořádají samotní žáci pro své spolužáky. Jde obvykle o akce školního parlamentu (vítání
a prohlídka školy pro budoucí prvňáčky, Den naruby –
učí žáci školy aj.), nebo o projektové činnosti, kdy například žáci devátého ročníku učí prvňáčky, jak třídit a nakládat s odpady. Na závěr roku je připravena opět velká
zahradní slavnost s jarmarkem SRPŠ, bohatým programem a řadou vystoupení.
Závěrem je nutno zmínit dvě, pro žáky a rodiče významné události. První z nich je přijímací řízení na střední
školy a odborná učiliště, které ve dvou kolech probíhalo
v měsíci dubnu. V rámci přijímacích řízení na SŠ, výjimečně na SOU, se konala jednotná přijímací zkouška, což
je opět vracející se „novinka“. Druhou událostí je zápis
k povinné školní docházce. Od minulého roku se v naší
škole koná zápis koncem měsíce dubna. Důvodem oproti
dřívějšímu lednovému a únorovému termínu je, vyjma legislativní změny, snaha poskytnout čas pro zrání dětské
osobnosti a zajištění si nezbytných vyšetření a formálních
náležitostí před zápisem. Budoucím prvňáčkům i absolventům základní školy přejeme š astné a úspěšné vykročení. Vám čtenářům pak hezké jarní dny.
Více informací o změnách, tématech, termínech akcích
a událostech naleznete na www.zsbreznice.cz.
Mgr. Miroslav Bělka

Krajské kolo konverzační soutěže
německého jazyka
Dne 20. března 2018 reprezentovala naše žákyně Kristýna Kurfiřtová okres Příbram v krajském kole konverzační soutěže německého jazyka, které se konalo na Gymnáziu v Kladně. Kristýna získala skvělé 4. místo. Gratulujeme
a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy i okresu
Příbram!
Petra Ottová, učitelka NJ

Basketbal dívek
Dne 27. března 2018 se konalo okresní kolo v basketbalu
dívek III. kategorie. Naše děvčata byla nalosována do skupiny se ZŠ Březové Hory, 1. ZŠ Dobříš, ZŠ Milín a ZŠ
28. října. Po první prohře s favoritkami turnaje z "Březáků" už holky nezaváhaly a zbylé soupeřky s přehledem porazily. Ve skupině děvčata obsadila postupové 2. místo
a zajistila si boje o konečné umístění v nejlepší čtveřici
okresu. V semifinále se ZŠ Školní i v boji o třetí místo se ZŠ
Jiráskovy sady sice děvčata prohrála, ale i tak je 4. místo
na okrese skvělým umístěním.

Školu reprezentovaly tyto žákyně: V. Brotánková, K. Černá, A. Fiřtíková, E. Krepopová, B. Krotká, T. Krotká,
J. Sousedová, K. Šebelová, P. Šoffrová a A. Veselá.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV
Martin Zárybnický

Soutěž dívek v odbíjené IV. kategorie
Dne 6. dubna 2018 se uskutečnilo okresní kolo v odbíjené dívek. Soutěže se zúčastnila i naše škola a v celém průběhu podávala děvčata pěkné výkony.
Po úvodním zápase proti družstvu nasazené ZŠ Školní,
v němž se dívky pomalu „rozkoukávaly“, porazily ve třech
setech družstvo 1. ZŠ Dobříš. Z druhého místa ve skupině
postoupily do semifinále společně se ZŠ Pod Svatou Horou,
ZŠ Březové Hory a ZŠ Školní. Děvčata si užila všechny zápasy, nebála se bojovat o každý míč a v konkurenci těchto
kvalitních družstev zahrála pěkný výsledek a obsadila
4. místo na okrese. Pochvalu a poděkování za reprezentaci
školy zasluhují Kristýna Kurfiřtová, Nikola Krotká, Alžběta
Kačurová, Štěpánka Pospíchalová, Dominika Sousedová,
Kristýna Rychterová a Michaela Zlatohlávková.
Za vyučující TV
Mgr. Iva Ceradská
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STRATEGIE UČENÍ NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V pátek 9. 3. 2018 se pro obě třídy
prvního ročníku střední školy uskutečnila přednáška o tom, jak se správně
učit. Paní přednášející PhDr. Mgr. Eva
Burdová, MBA nám otevřela oči velmi
poutavou a chvílemi i zábavnou nápovědou, jak to udělat, abychom ve škole
byli co nejúspěšnější. Tak předně je
dobré do školy chodit a je nutno dávat
při hodinách pozor, protože tak si odneseme nejvíce. Dále jsme se seznámili s pravidly „5P“. Z nich je nejdůležitější pravidlo pauza. To znamená, že je
důležité si dávat pravidelné pauzy
mezi učením. Dále je potřeba mít
vlastní stůl na učení, na kterém je
dobré udržovat čistotu a pořádek. Paní
přednášející nám vyprávěla o svých
zkušenostech, o tom, jak jí kdysi jeden
profesor řekl, a se v rámci pauzy proběhne mezi paneláky.
A tím se dostala k tomu, že je potřeba mít v místnosti čerstvý vzduch. Po malé diskuzi jsme se dostali k tématu,
co dělat, když mám „okno“. Tady jsme dostali radu, kterou
někteří z nás slyšeli velmi neradi, a to, že není dobré se
učit na námi oblíbených energetických nápojích, protože
jsou založeny na principu rychlých cukrů, a když odezní
nápoj, vypaří se i učení. Okno je spojené s naší nervozitou,
je tedy potřeba se uklidnit. To můžeme udělat tak, že se
přeneseme v mysli na nějaké klidné místo, ale nesmíme

tam zůstat moc dlouho, abychom stihli napsat test. Na závěr besedy jsme si vyplnili test, na jehož základě jsme zjistili, který typ učení je přímo pro každého z nás nejefektivnější.
Přednáška byla velmi zajímavá a poučná a všichni nyní
věříme, že když víme, jak na to, tak nám to půjde o mnoho
lépe a výsledky se brzy dostaví.
A. Podskalská a E. Maradová
1.AS VOŠ a SOŠ Březnice

PŘEDNÁŠKA O PRVNÍ POMOCI
Ve středu 4. 4. 2018 se na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice konala přednáška na téma dopravní nehody a první pomoc. Přednášky se zúčastnili studenti 3.BS, 3.AV a 4.BS,
přednášející byla MUDr. Lenka Luhanová. Paní Luhanová
měla připravenou prezentaci, ve které jsme se dozvěděli
schůdnou formou obecné informace. Připomněla nám třeba to, na jaká čísla volat, když budeme u nehody nebo
co říci záchranářům do telefonu. Dále následovala pro
nás zábavnější část. Nejdříve paní Luhanová vybrala
z každé třídy tři žáky, kteří měli názorně předvést, jak
dostat člověka, který nedýchá, z auta. Po vyproštění z auta
nesměla chybět masáž srdce. Po pokynech si masáž srdce vyzkoušeli všichni žáci. První pomoc jsme nedávali

jen dospělému člověku, ale někteří chlapci měli možnost
oživovat i malé dítě. Všem to šlo výborně a někdo se
i dobře pobavil. Pak si čtyři dobrovolníci, dvě dívky a dva
chlapci, zkusili celý proces od nalezení nabouraného
auta přes zkoušku dechu až po příjezd záchranné služby. Následovalo další povídání s paní Luhanovou. Třeba
co dělat při krvácení, popáleninách… Na konci se žáci
rozloučili velkým potleskem. Z přednášky si každý něco
odnesl, a už učitel nebo žáci. Přednáška byla pro všechny velice užitečná a prospěšná.
Monika Novosadová 3.BS
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Erasmus + otevírá brány Portugalska
březnickým středoškolákům
První pracovní pobyt v rámci
projektu Erasmus + „Creative
Paths for Young Social Entrepreneurs“ (Kreativní cesty pro mladé
podnikatele v sociální oblasti)
absolvovala skupina vybraných
středoškoláků a 2 vyučujících,
Oldřich Motáň a vedoucí koordinátorka projektu Simona Luftová.
Ve třetím březnovém týdnu jsme
se letecky vypravili do portugalského města Sao Joao da Madeira.
Hned první pracovní den po přivítání na hostitelské škole Escola
Sede Basica e Secundaria Dr. Serafim Leite, po prohlídce školy a seznamovacích aktivitách, se všechny
týmy z Itálie, Řecka, Španělska,
Rakouska, Portugalska a ČR pustily do projektové práce. Nejdříve
každá skupina prezentovala svoji
školu, město a zemi. Po obědě byl
workshop zaměřený na tvorbu
a význam podnikatelského plánu
a dále následovala návštěva univerzity třetího věku Rotary Senior
University.
Úterý bylo ve znamení celodenní návštěvy nedalekého
a architektonicky velmi zajímavého města Porto, které je
světově proslavené nejen svým silným vínem, fotbalovým
klubem, ale také výrobou korkových zátek.
V dalších dnech nás čekala návštěva horského přírodního
parku Passadicos do Paiva, společná večeře žáků a jejich
hostitelských rodin ve škole a další práce ve workshopech
např. ICT, podnikatelský. Zajímavá byla také prezentace
sociální organizace Ecos Urbanos a návštěva místního domova seniorů, kde každý zahraniční tým měl připravenou

jednu tvořivou aktivitu pro občany právě tohoto domova.
V závěru pobytu jsme se v divadle setkali s Američanem
Markem, jedním ze zakladatelů společnosti Red Nose (Červený nos) – klauni v nemocnicích. Seminář byl nejen velmi
poučný, ale i zábavný.
Týden utekl jako voda a byl tu čas loučení a pak už jen
zabalit kufry a vyrazit směr letiště.
Věřím, že si každý užil tuto zahraniční zkušenost, ostatně, přečtěte si i postřehy našich žáků.

V Portugalsku se mi moc líbilo. Dělali jsme spoustu aktivit,
např. workshopy nebo jsme tancovali se seniory. Byli jsme
i v Portu, to je překrásné město. A aby toho nebylo málo,
vzali nás i k oceánu. To byl nezapomenutelný, a hlavně
nepopsatelný zážitek. Co se týče angličtiny, tak ze začátku
to bylo pro mě těžší, ale jak jsme se více poznali, tak jsem
se trochu víc rozpovídala. Má hostitelská rodina byla moc
fajn a nemůžu si na nic stěžovat. Shrnula bych to asi tak,
že jsem získala mnoho nových přátel a zkušeností během
toho týdne.
Monika

konkrétně Rakouska, Španělska, Portugalska, Řecka a Itálie. Zábava na každém rohu, veliké pohoštění portugalských
hostitelských rodin a mnoho zážitků udělalo tento pobyt
nezapomenutelným.
Tadeáš

Prvně mě v Portu uchvátilo poloprázdné letiště. Lidé jako
by zde vůbec neexistovali, objevovali se vždy jen zřídka.
Po několikahodinovém čekání jsme byli převezeni do našeho hostitelského města - S. Joao da Madeira. Město naskytlo pohled za tmy, poněvadž jsme dorazili poměrně pozdě. Hostitelské rodiny se nás ujaly a počal týdenní pobyt
mimo rodnou zem. V podobě her, workshopů a interaktivních přednášek jsme se seznámili s žáky ze zemí cizích,

Oldřich Motáň, VOŠ a SOŠ Březnice

Portugalsko, jeden ze států, kam jsem se chtěla podívat.
A díky Erasmu +, našemu učitelskému sboru a samozřejmě
i škole se mi to povedlo. Jsem velmi ráda, že jsem měla
takovou možnost, dostalo se mi mnoho zkušeností a nový
mezinárodní okruh přátel plus jsem ještě mohla poznat
novou kulturu a krásná města, například Porto. Porto
je opravdu krásné město s různými stavebními slohy
a s mnoha mosty... Nejkrásnější zde však byla návštěva
oceánu. Toto byl rozhodně nezapomenutelný zážitek.
A navíc jsem tam mohla být se skvělými lidmi. Dále
S. Joao da Madeira, město jako u nás, ale s úplně jiným
nádechem. A lidé? Ti jsou opravdu úžasní, každý je tam
přátelský a velmi pohostinný. Určitě bych se tam chtěla
znovu podívat a opět si to takto užít.
Klára
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FYZIOTERAPIE
U KONÍ
Dne 13. dubna 2018 se žáci 3. ročníku
oboru agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili ukázky fyzioterapie u koní
pod vedením MVDr. Kateřiny Novákové.
Jednalo se o komprehensivní rehabilitaci,
která se zabývá diagnostikou, léčebnou
a preventivní, zaměřenou na pohybový
aparát. Před začátkem samotné fyzioterapie bylo nutné, aby byl kůň po určitou
dobu fyzicky aktivní. Účelem tohoto pohybu je zahřátí a rozhýbání všech svalů
v těle. V tomto případě jsme zvolili metodu lonžování ve všech chodech, které
trvalo maximálně 20 minut. Jakmile se
objevily znaky uvolnění, byl čas přestat
a přejít k fyzioterapii samotné. Při ukázce mohli žáci vidět nejprve základní uvolnění, při kterém veterinářka zjistila nejvíce postižené oblasti. Po odhalení problematických partií se postupovalo ke složitějším a náročnějším cvikům zaměřeným
na zádové partie a partie předních končetin. Závěrem nám byly nabídnuty kurzy fyzioterapie zaměřené na koně,
a to v několika kategoriích, tj. jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé.
Nikola Vobroučková, 3.AV

HENDIKEPOVANÍ JSOU POZITIVNÍ LIDÉ
Dne 27. března se třetí a čtvrtý ročník VOŠ a SOŠ Březnice oboru sociální činnost, vydal v rámci výuky odborných
předmětů do Prahy, kde byla naplánována exkurze do Jedličkova ústavu. Po hromadném příjezdu do Prahy jsme se
tramvají přesunuli do krásného prostředí Ta kavárny, která
je součástí Jedličkova ústavu. Cesta byla trochu dobrodružná, protože dopravní podnik města Prahy ten den udělal
malou rošádu v trasách tramvají a my nejdříve jeli na úplně
opačnou stranu, než byl cíl naší cesty.
Po úspěšném absolvování cesty s nutnými přestupy jsme
se asi po tisících Podolských schodech vyšplhali k Jedličkově
ústavu. V prostorách na nás již čekal pan učitel Mgr. Musílek (vyučuje dějepis a občanskou výchovu), který se nás
vřele ujal. Přesunuli jsme se přímo do školy, kde jsme v jí-

delně, zahlceni lákavými vůněmi, vyslechli poutavou přednášku o historii školy, jejích činnostech, zajímavostech i o financování školy. Po zvídavých otázkách jsme se přesunuli
přímo do školy a jejích částí. V rámci prohlídky jsme navštívili
i výuku 2. ročníku oboru sociální péče. Se studenty jsme se
vzájemně informovali, jaké předměty máme v oblibě a které
nikoli, a zjistili jsme, že v oblibě jsou na prvním místě vždy
prázdniny. A se to týká studentů zdravých nebo studentů
s hendikepem. V závěru exkurze jsme si prohlédli prostory
ergoterapie, které mohou žáci využívat v průběhu celého dne.
Exkurze byla velmi zajímavá a byla realizována v rámci
projektu Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice – šablony, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Za 3.BS a 4.BS Anna Procházková
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DÍRA AŽ DO ŽALUDKU
Dne 20. března navštívili žáci třetího ročníku VOŠ a SOŠ
Březnice oboru agropodnikání ZD Pňovice. Tam měli možnost vidět krávu, která byla momentálně na 4. laktaci. Byla
u ní zjištěna levostranná dislokace slezu, což znamená, že
ve slezu dochází ke sníženému napětí nedostatkem vlákniny a nadbytkem šrotu v krmivu. Časté jsou i genetické predispozice, a to zejména u vysokoužitkových dojnic (například u holštýnského skotu), jako tomu bylo v tomto případě. Příznakem je propadnutí v hodnotách nadojeného mléka, které může dosahovat až polovičních hodnot. Ve slezu
dochází ke zvýšené tvorbě plynu, který způsobuje přesun.
Tento problém se řeší operativně, přesněji laparoskopicky.
Horní dutina břišní byla lokálně umrtvena a poté očištěna.
Nakonec se pomocí skalpelu udělaly řezy, aby se do dutiny
břišní mohl zavést laparoskop. Nejdříve se odpustil ze slezu
vzduch a poté se prorazila spodní část břicha. Vzniklým
otvorem se protáhl ocelový silon. Ten slez stáhl na správné
místo a zafixoval se. V místě průrazu břicha vznikne zánět,
který způsobí, že slez přiroste ke stěně břišní a vše bude
na svém místě. Je-li problém zachycen včas, může zákrok
vrátit krávu zpět do provozu a ta začne dosahovat v dojivosti stejných hodnot jako před dislokací.

Dále jsme se byli podívat na strouhání paznehtů. Krávy
se umístily do fixační klece. Končetiny jim byly upevněny
a pomocí speciálních brusek se obrousily paznehty. Pokud
byla objevena plíseň či nějaká nekróza, bylo nutné ji oškrabat, zbavit svrchní vrstvy a nakonec místo ošetřit desinfekcí, případně podat antibiotika.
Myslím, že tato praxe pro nás byla rozhodně přínosem.
Získali jsme nové poznatky a spoustu nových zkušeností.
Ilona Sedláková 3.AV

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz

P ř i j í m á studenty do tříletých oborů
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro šk. rok 2018/2019
v denní a kombinované formě studia v těchto oborech:
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• OBCHODOVÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.
Přihlášky pro
1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2018, přijímací pohovor 26. 6. 2018
2. kolo přijímacího řízení do 22. 8. 2018, přijímací pohovor 29. 8. 2018

Příspěvkydo 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 neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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ZÁMEK
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2018
13. května 2018 od 19.00

11. srpna 2018 od 20.00

Jiří Hošek,
Dominika Weiss Hošková - violoncello

Letní zámecký bál - Orchestr
Václava Vomáčky a Sestry Havelkovy

koncert - synagoga Březnice

nádvoří zámku Březnice

22. května 2018 od 18.00

25. srpna 2018 od 19.00

Koncert ZUŠ Dobříš

Hradozámecká noc
- oživené prohlídky zámku

hudební sál zámku Březnice
26. května 2018 od 19.00

Varhanní koncert v rámci
Hudebního festivalu A. Dvořáka
Kristina Vaculová – flétna,
Ondřej Múčka – varhany
vstupenky pouze v předprodeji Ticketportal
- viz www.hfad.cz
zámecká kaple P. Marie
29. května 2018 od 18.00

Koncert ZUŠ Březnice
hudební sál zámku Březnice
15. června 2018 od 20.00

Koncert BIG BAND Příbram
nádvoří zámku Březnice
24. června 2018 od 17.00

Koncert pěveckého oddělení ZUŠ
Březnice
Hudba z filmů 2

dobrodružný romantický příběh soubojů, intrik,
vášně a tajemné lásky prostoupí březnickým
zámkem, na motivy románu A. Dumase Paní
z Monsoreau, účinkují: Divadlo historie v pohybu
Exulis
zámecké interiéry
8. září 2018 od 19.00

Varhanní koncert – Spohr violin duo
a Pavel Černý
Pavel Černý – varhany,
Jana Lébrová, Ondřej Lébr – housle
zámecká kaple P. Marie
16. září 2018 od 19.00

Saxofonové kvarteto Bohemia
Pavel Fiedler – sopránový saxofon,
Antonín Mühlhansl – altový saxofon,
Kateřina Pavlíková – barytonový saxofon,
Pavel Škrna – tenorový saxofon
koncert - synagoga Březnice
3. listopadu 2018 od 19.00

hudební sál zámku Březnice

Jitka Čechová – klavír
a Jan Páleníček – violoncello

27. června 2018 od 21.00

koncert - hudební sál zámku Březnice

Balada pro banditu – Divadlo Příbram

8. prosince od 19.00

divadelní představení – nádvoří zámku Březnice
20. července 2018 od 20.00

Miroslav Kemel s kapelou
Miroslav Kemel – zpěv, akordeon, kytara,
Vlastimil Konopiský – kytara, viola,
Tomáš Görtler – akordeon,
Josef Prexl – perkuse, bicí,
Vladimír Javorský – kytara, flétna, saxofon,
ukulele
nádvoří zámku Březnice

Adventní koncert
– Musica quinta essentia
řídí Ivan Kadlec
hudební sál zámku Březnice
15. prosince 2018 od 10.00 do 15.00

Advent na zámku – oživené prohlídky
zámku zaměřené na dobu adventní
a vánoční
zámecké interiéry
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JIŽ PONĚKOLKÁTÉ SE KULTURNÍ GANG BŘEZNICE
STANE SOUČÁSTÍ PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU
V sobotu 19. 5. 2018 od 15.00 hod. můžete přinést pro vás již
nepotřebné a nepoužívané jízdní kolo na staré kluziště (vedle koupaliště) – v době konání akce „Kola, kolečka“.
V Gambii využívají darovaná kola školáci. Vzdálenost do škol je
u některých dětí v Africe tak velká, že se do školy po svých nedostanou.
Mají-li však kolo, cesta se stává reálnou. Navíc kolo v Africe představuje pro celé rodiny také pomocníka pro rozvoz dřeva nebo vody.
Co se stane s darovaným kolem?
Po darování a dopravě kol do centrálního skladu v Ostravě, dochází k jejich třídění, servisu, případně rozebrání na náhradní díly
a někdy i "šrotování". Úplně každé však podpoří cestu těch vybraných do Gambie.
Pro opravu a servis kol je nepostradatelná spolupráce s organizací
Nová šance, z.s., která poskytuje prostory dílen a skladu a jejíž
klienti (lidé po výkonu trestu) s opravami pomáhají. Důležitá je
i spolupráce s Heřmanickou věznicí, jejíž vězni v rámci dobrovolné činnosti darovaná kola rovněž opravují. Do servisu kol se
často zapojí i dobrovolníci z jiných organizací či firem.
Ne všechna kola jsou vhodná pro terén v Gambii. Kola, která se do
Gambie nehodí (např. úzkoplášová) se opravují a dále využívají na
podporu projektu (půjčují se např. na festivalu Colours of Ostrava nebo
se charitně prodají) – výtěžek ve všech případech podpoří cestu vybraných kol do Gambie. Některá kola jsou používána jako náhradní díly.
A co dál?
Darováním jízdního kola a přepravou do Afriky to však nekončí.
Projekt pokračuje proškolením místních mechaniků, kteří projdou
několikadenním kurzem, kde se naučí kola opravovat a zajišují servis kol v místě určení. Lidé tedy nepřijímají darované věci pasivně,
ale naučí se je udržovat a využívat i dále ke svému užitku.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou jízdní kola darovat.
JEN PROSÍME NENOSTE KOLA V JINÉM TERMÍNU (nemáme prostory ani lidské kapacity pro přebírání a skladování kol).
Více o projektu na www.kolaproafriku.cz

KGB
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Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

koncert

FLÉTNOVÉHO SOUBORU

CAPELLA FLAUTA
v

úterý 29. května 2018 od 18 hodin

v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkují:

Klára Polívková a Jindřiška Zíková (klavír)

Obec Baráčníků „Bozeň“ Březnice společně s městem Březnice
zvou na

OSLAVU 80. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ OBCE
sobota 16. června 2018
v Kulturním domě Březnice
Podrobný program najdete v příštím vydání Březnických novin.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA PODBRDSKU
Místní akční skupina Podbrdsko pomáhá zrealizovat
aktivity či zajistit služby, které v našem regionu opravdu chyběly. Jednou z těchto aktivit je nabídka příměstských táborů na celém Podbrdsku.
V roce 2017 byly schváleny tři projekty na příměstské
tábory. Všichni tři žadatelé – Obec Milín, ZŠ a MŠ Hvožany a Rodinné centrum Pampeliška Březnice, již příměstské tábory v létě 2017 uskutečnili a na léto 2018
mají další turnusy připraveny. Průměrná cena příměstských táborů se v České republice pohybuje okolo 2.000
Kč za týden. Díky dotacím z MAS Podbrdsko se podařilo
snížit ceny táborů až na jednu čtvrtinu – platí se převážně jen stravné pro děti a doprava na výlety.
Zájem o příměstské tábory je obrovský a také samotná
nabídka je velice pestrá. Rodiče mohou pro své děti vybrat nejrůznější zaměření – hudební, umělecké, divadelní či sportovní aj. Jelikož se tábory v roce 2017 kapacitně rychle naplnily a poptávka byla vyšší než nabídka,
vyhlásili jsme na začátku roku 2018 druhou výzvu na
podporu příměstských táborů. Přihlásili se nám opět tři
žadatelé – ZŠ Březnice, Obec Milín a Junák – český
skaut středisko Rožmitál pod Třemšínem.
Nabídka příměstských táborů se tedy na toto léto ještě rozšíří a pracující rodiče, kteří nemají možnost svěřit
své ratolesti v době letních prázdnin členům rodiny či
přátelům, mohou využít široké škály příměstských tábo-

rů na území Podbrdska - tedy na Rožmitálsku, Březnicku, Milínsku a Hvožansku.
Všem žadatelům a dnes
již i organizátorům
příměstských táborů
velice děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho krásných zážitků
s dětmi v létě 2018.
Jana Filinová, MAS Podbrdsko
www.maspodbrdsko.cz

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Rožmitál pod Třemšínem
pořádá v

sobotu 2. června 2018

zájezd na XV. Mezinárodní výstavu
bonsaí a suiseki

„Bonsai Merklín 2018“
Program zájezdu:
8.00 hodin – odjezd autobusem z autobusového
nádraží v Rožmitále pod Třemšínem,
v případě zájmu (po předchozí dohodě) rovněž
z autobusového nádraží v Březnici a zastávky
ve Hvožanech a ve Vranovicích,
9.00 hodin – návštěva Zahradnictví Papež v Klatovech
12.00 hodin – prohlídka vodního hradu Švihov
14.00 hodin – výstava „Bonsai Merklín 2018“
v areálu zámku Merklín
16.00 hodin – návštěva města Přeštice (rodiště
Jakuba Jana Ryby) s prohlídkou barokního kostela
Nanebevzetí Pany Marie v Přešticích
18.00 hodin – předpokládaný návrat
Doprava: pro členy ZO ČZS 200 Kč,
pro ostatní zájemce 250 Kč.
Vstupné hradí každý sám.
Závazné přihlášky přijímá paní Marie Hrušková,
tel.: 606 583 700
e-mail: m . a . r. i . e h r u s k o v a @ s e z n a m . c z ,
a to nejpozději do 20. května 2018.
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ROZHLEDNA NA TŘEMŠÍNĚ
Arcibiskupství pražské zdárně pokračuje s přípravou
výstavby rozhledny na vrchu Třemšín. V roce 2017 byl
ve výběrovém řízení z 9 uchazečů vybrán dodavatel
architektonického návrhu rozhledny Ateliér Jan Brotánek, se kterým pak zástupci Investičního odboru Arcibiskupství pražského rozjeli přípravné práce na projektu. Vrch byl geodeticky zaměřen, vstoupilo se do jednání
s Národním památkovým ústavem, archeology, CHKO
Brdy a stavebním úřadem v Rožmitálu pod Třemšínem.
Po těchto jednáních bylo jasné, že na původním místě,
tedy samotném vrcholu kopce rozhledna stát nebude.
Archeologický průzkum byl tedy proveden v předhradí,
na louce, kde dnes stojí přístřešek s lavičkami. Průzkum
dopadl příznivě, a i geologický rozbor hornin potvrdil
místo jako vhodné pro založení rozhledny. Podlaha vyhlídkové plošiny tak bude těsně pod 30 m, aby rozhledu
nebránily okolní vrostlé stromy. Arcibiskupství následně vybralo jednu ze dvou předložených studií, která byla
dopracována a znovu projednána s dotčenými orgány
státní správy. V současné době probíhá projektová příprava pro vydání společného povolení. Projekt bude realizován po zdárném dokončení povolovacího procesu,
dopracování prováděcí dokumentace stavby, výběru zhotovitele a zajištění financování projektu. Základní figura
rozhledny je navržena na principu centrální osy, která
je reprezentována nosnou dřevěnou příhradovou konstrukcí z loupané kulatiny a ocelových válcovaných profilů ve tvaru pravidelného komolého šestibokého jehlanu.
Hlavice rozhledny je tvořena dřevěným vyhlídkovým
košem se zastřešením také ve tvaru šestiúhelníku.
Ve středu kolem osy rozhledny je situováno ocelové točité schodiště se šestibokým půdorysem. Schodiště je
opatřeno segmentovými mezipodestami, které jsou vždy
ob jednu otáčku rozšířeny až ke kraji nosné konstrukce, fungující jako výhybny anebo jako malé vyhlídky.
Střecha rozhledny je nad schodištěm odsazena o stupeň,
který tvoří základnu pro kovový latinský kříž. Vstup do
rozhledny je vymezen prostorem mezi nosnou konstrukcí a středovým schodištěm, které je v přízemí opatřeno
svislou lamelací z dubových hranolů, jejíž součástí jsou
uzamykatelné dveře pro případ nutnosti uzavření přístupu na rozhlednu. Plocha pod rozhlednou je zadlážděná
štípanými kamennými placáky. Vzhledem k tomu, že se
jedná o prostor ve zvláště chráněném území je počítáno

v návrhu i s montážně-konstrukčním hlediskem – příprava konstrukce bude v maximální možné míře prováděna ve výrobní hale (konstrukční prvky – rámy, dílce)
a následně v přiměřených částech montována na místě,
aby bylo omezeno používání těžké techniky na místě
stavby a řešena složitost dopravy na místo. Dřevo pro
výrobu konstrukčních prvků bude z lokálních zdrojů
polesí Rožmitál pod Třemšínem Arcibiskupství pražského a bude dobýváno dle zásad lunárního dřeva.
Autoři návrhu: MgA. Jan Brotánek, Ing. arch. Jan Karel.
Jan Liebner

Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá zájezd do Telče
Dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka Josefa
Janouška bude vystupovat v neděli 3. 6. 2018 na Setkání dechových hudeb v Telči. Do krásného města Telč člověk nezavítá každý den! Historické jádro Telče je cennou městskou památkovou rezervací a je zapsáno
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá v neděli 3. 6. 2018, nejen pro členy fanclubu, zájezd
do Telče. Náplní zájezdu nebude jen koncert Rožmitálské Venkovanky, ale hlavně prožití pěkného dne ve městě, které je nazýváno renesanční perlou. Prý, když poprvé navštívíte Telč, máte pocit, že jste se ocitli v jedné
z pohádek. Tak pojete do Telče s námi!!
Vaše závazné přihlášky na zájezd, prosím, volejte
na tel. 724 078 562 - Jan Uhlíř, předseda fanclubu.
Přihlášky přijímáme do 15. 5. 2018.
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ČTYŘICET LET OD POŽÁRU SVATÉ HORY
Dne 28. dubna 2018 si Svatá Hora připomněla událost,
kdy před 40 lety díky úsilí a osobnímu nasazení profesionálních i dobrovolných hasičů, armády a dalších složek
včetně dobrovolníků z řad občanů, byla zachráněna památka významná nejen pro náš region.
Od „nevinné“ hry dětí vznikl 27. dubna 1978 požár
v místech, kde Svatohorské schody odbočují z přímého
směru dovnitř areálu. Ten se následně díky dobře hořlavé střešní krytině šířil a postupoval dále do objektu
i směrem dolů po schodech. Vysoko šlehajícími plameny
byly zasaženy dřevěné podlážky lešení v průčelí opravované části budovy, po nichž se požár přenesl na střechu
severních ambitů a dále pak na sousední internát. Velmi
rychlé šíření bylo zapříčiněno dobrou hořlavostí šindele
na střeše a třistaletým usazeným prachem pod střechou.
Požár pravděpodobně vznikl okolo 14:45 hodin a až
15:10 hodin byl telefonicky nahlášen na Ohlašovnu požárů. Postupně se dostavilo na místo zásahu přes 300
hasičů z více jak 40 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Zasahovali zde hasiči z povolání z bývalého okresu Příbram, Beroun, Prahy – západ, Kolín,
Kladno, Písek a Strakonic a mnoho dobrovolných jednotek z širokého okolí. Je na místě jmenovat i další subjekty, které se podílely na zdárné likvidaci a záchraně
cenného inventáře, zejména – Báňská záchranná stanice
Příbram, Technické služby měst Příbram a Dobříš, Vězeňské nápravné zařízení Bytíz, Vojenské útvary Příbram a Jince.

Díky výše uvedeným se podařilo požár Svaté Hory během tří dnů úspěšně uhasit a zachránit tak většinu národní kulturní památky. Na jejich počest a jako dík jejich snaze a obětavosti byla uspořádána dne 28. dubna

2018 na Svaté Hoře vzpomínková
akce k „40. výročí požáru Svaté
Hory“ organizovaná Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje – územním odborem Příbram
ve spolupráci s Okresním sdružením
hasičů Příbram, městem Příbram a
Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny
Marie Svatá Hora. Cílem celé akce bylo důstojné uctění
základních hodnot hasičů a hasičského hnutí.
Již ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhlo slavnostní zahájení unikátní výstavy v prostorách Svaté Hory sestavené Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Svatá Hora spolu se Státním okresním
archivem. Tato výstava instalovaná v expozici muzea
Svaté Hory bude i nadále veřejnosti přístupná a k vidění bude nejen fotodokumentace s bohatými komentáři,
ale i autentická videonahrávka Svaté Hory po požáru.
Program sobotního dne – 28. dubna 2018 však nebyl
připraven jen pro hasiče a jejich příznivce. Tato vzpomínková akce započala Mší svatou. Následně vyjel
z parkoviště pod Svatou horou průvod sborů, které zde
před 40 lety zasahovaly, a jejich cílem bylo náměstí před
Pražskou branou. Na tomto místě za účasti nejvyšších
funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení Čech, Moravy a Slezska a představitelů města Příbram a regionu byla předána všem zasahujícím sborům
pamětní ocenění.
Odpoledne patřilo široké veřejnosti, ukázky historické
i současné techniky profesionálních i dobrovolných sborů. Diváci měli možnost například srovnat zásah tehdejší a nyní užívané techniky, sledovat chemický průzkum
nebo ukázky slaňování. Poprvé byl v Příbrami představen kouřový stan – stan, ve kterém je simulována situace jako při požáru a veřejnost za doprovodu odborného
komentáře si mohla vyzkoušet podmínky, ve kterých hasiči zasahují. Jako perlička byl v rámci prezentované hasičské techniky k vidění vyprošovací tank, kterým disponuje Záchranný útvar HZS ČR.
I pro děti bylo připraveno spoustu zábavy. Jedním
z hlavních lákadel pro nejmenší byl skákací automobil.
Ty větší pak mohly soutěžit na několika stanovištích,
kde prokazovaly své znalosti, jak chránit sebe a okolí
před nebezpečím a také praktické dovednosti. Na ty nejšikovnější v cíli čekala odměna!
mjr. Mgr. Kristýna Vojtíšková

Obracíme se na čtenáře Březnických novin
Obracíme se na vás s dotazem, zda v rodině máte pradědečka případně jiného předka,
který se zúčastnil jako voják Rakouskouherské armády první světové války (1914 – 1918)
nebo se v době této války stal legionářem Československých legií.
V tomto roce je tomu 100 let od konce zmíněné války.
Současně letos vzpomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky.
Rádi bychom na obě historické události vzpomenuli. Uvítáme proto možnost dozvědět se
o březnických občanech, kteří byli v letech 1914 – 1918 vojáky či se stali legionáři. Naleznete-li ve své
rodinné paměti předka, který se první světové války zúčastnil, kontaktujte, prosím, MUDr. Jiřího Berana
(mobil číslo 603 840 916) a to nejlépe během měsíce května t.r., abychom získali jeho jméno. Děkujeme.
MUDr. Jiří Beran, předseda spolku Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.,
dříve Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice.
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Studenti Středního odborného učiliště Blatná na soutěži GES CUP 2018
4. dubna 2018 se studenti Středního odborného učiliště
(SOU) Blatná opět zúčastnili soutěže mladých elektrotechniků GES-Cup 2018. SOU Blatná (http://soublatna.cz) reprezentovali studenti učebního oboru Elektrikář Jakub Šatava
z Březnice a Luboš Mareš z Chřešovic u Písku, oba z 2. ročníku. Ti se umístili v silné konkurenci studentů škol z celé
ČR, většinou čtyřletých maturitních oborů, na desátém místě.
V jednotlivcích získal Jakub Šatava sedmé místo, Luboš Mareš dvacáté druhé místo.
12. ročník celostátní soutěže GES CUP pořádalo Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň (www.souepl.cz) ve spolupráci s firmou GES Electronics. Chlapce doprovázel učitel
odborného výcviku Petr Schmid.
Soutěž byla koncipována jako jednodenní. Skládala se ze tří
částí, každá část s limitem 60 min:
- Vědomostní test na počítači z oblastí elektronika, elektrotechnika, bezpečnostní předpisy; otázky byly vybrány z databáze jednotného zadání závěrečných zkoušek (projekt NZZ).
- Poznávací část, kdy studenti poznávali jednotlivé elektronické a konstrukční součástky z panelů, v katalogu GES vyhledávali jejich technické parametry a vyhodnocovali je.
- Praktická část, kdy soutěžící sestavovali tester kabelů. Nejprve zkontrolovali součástky elektronické stavebnice, osadili
desku plošného spoje součástkami, které zapájeli a hotový výrobek oživili a překontrolovali jeho funkčnost. Tester si odvezli domů.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
si V á s d o v o l u j e p o z v a t n a

OKRSEK Č. 8 BŘEZNICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

XIII. ROČNÍK
OKRSKOVÉ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU .
Soutěž se bude konat v sobotu 12. 5.
od 13 hod. na stadionu v Březnici.

KMH SDH BŘEZNCE
pořádá ve dnech 30. 6. – 7.

Soutěž
byla
velmi dobře organizačně zvládnutá. Kvalitní hlavní ceny dodal
GES Electronics,
(př. velké lupy
s osvitem atd.).
Studenti Jakub
a Luboš si odvezli nové zkušenosti i příjemný pocit z přátelského
prostředí. Zkušenosti ze soutěže
se jim hodí při
složení závěrečné zkoušky v červnu 2019, kterou zakončí
učební obor Elektrikář. V současné době je o tento atraktivní
obor velký zájem a je trvalý nedostatek elektrikářů. Závěrečná
zkouška elektrikářů se skládá z praktické části, písemné a ústní zkoušky. Po úspěšném složení převezmou tak jako ostatní
spolužáci i osvědčení pro práci na elektrických zařízeních dle
vyhlášky č. 50/78 Sb. V rámci studia též získají osvědčení
od specializované firmy pro montáž elektronického zabezpečení.
Text a foto SOU Blatná

7. 2018

TRADIČNÍ LETNÍ TÁBOR
V MARTINICÍCH
Pokud máte zájem volejte na tel. 721 487 579 nebo
pište na e-mail: mh.sdh.breznice @seznam.cz
Kapacita tábora je omezená.

soutěž hasičských družstev
v požárním útoku

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
BŘEZNICE
Datum soutěže: Sobota 19. 5. 2018
Místo konání:
Dráha u Černého kříže
– pozemek u řeky za Březnicí
směrem na Počaply
Program: 11.00 - 12.00 prezentace
12.00 nástup soutěžních družstev
12.30 začátek soutěže
Kategorie: Muži 3B do 12, muži 3B 15+,
Veteráni 2B, Ženy 2B
Soutěž se koná za každého počasí.
Občerstvení zajištěno. Dobrovolní hasiči Vás zvou
na vynikající klobásku z grilíku Pepy Broase, pro děti
nejúžasnější párky v rohlíku, vynikající pivko z našeho
pivovaru, popřípadě groček, kdyby sluníčko nestíhalo…
Přijte zafandit ☺
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Kolektiv mladých hasičů
SDH Březnice

První závody v kategorii mužů

Plamen – III. část
24. března proběhla v Bohutíně III. část okresního kola
hry Plamen. Za dosti chladného počasí plnily děti dvě disciplíny, a to štafetu dvojic a závod požární všestrannosti.
Za KMH SDH Březnice nastoupily mladší děti, které si
odbývají svojí premiéru v této hře a i výsledky tomu odpovídají. Ve štafetě dvojic obsadily 22. místo a v ZPV
místo 21. Avšak musíme si uvědomit, že družstvo je složené z většiny nováčků a někteří jsou i na spodní hranici věku této kategorie, a proto musím všechny moc pochválit, protože běžet 2 km v počasí které vládlo, byl pro
ně veliký výkon. Určitě to pro ně byla nová zkušenost
a můžeme se těšit na další ročníky, protože pokud jim
tenhle elán vydrží budou se drát do předních pozic jako
jejich předchůdci. A také se těšíme na poslední kolo, které se bude konat koncem května v obci Hříměždice.

Vážení čtenáři již několik let zde píši o týmu dětí, který
za ty roky zaznamenal mnoho úspěchů, ale i porážek, jak
v hasičském sportu, tak jako mladí zdravotníci. A jak plyne
čas, tak i ty děti nám poněkud vyrostly a v letošním roce
již budou startovat v kategorii muži. Jako velké chlapy
je můžete poprvé vidět na okrskové soutěži 12. 5. 2018
od 13:00 na stadionu a vzápětí na soutěži „O POHÁR
STAROSTY MĚSTA BŘEZNICE“ 19. 5. 2018 od 11:00
na sportovní ploše u Černého kříže. Přij te zafandit
a podpořit tým Ocelotů a nejen jich.

Sluníčková sbírka
Ve středu 16. 5. 2018 se koná již 22. ročník celonárodní
veřejné sbírky „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“. KMH
SDH Březnice se zapojilo do této sbírky, v tento den si
od našich dorostenců budete moci zakoupit tradiční sluníčko. V letošním roce je tato sbírka zaměřena na rakovinu
tlustého střeva a konečníku.

Dorost – II. část

Velikonoční zajíček

Také dorostenci se v sobotu 24. března postavili na startovní čáru závodu požární všestrannosti. Za SDH Březnice nastoupili Matěj Koňas, Antonín Mrázek a Jana Vítková. Jana a Antonín si udrželi třetí místa, bohužel Matěj skončil až na místě pátém, čímž si hodně zkomplikoval možný postup do vyššího kola. Je to sice prohra, ale
zároveň i možnost boje o postup obou závodníků. Samozřejmě by museli v závěru obsadit první dvě místa a čekat, jak se povede soupeřům, který z nich bude na místě
třetím. Naše dorostenky také ještě nemají jasno. Jana
Vítková by si mohla udržet třetí místo, ale i Kristýna
Letová, která nebyla na druhé části, stále může pomýšlet
na stupně vítězů. V letošním roce bude závěr pro náš sbor
hodně napínavý.

V sobotu 31. 3. proběhlo již tradiční hledání velikonočního zajíčka. Nejen pro malé děti byly připraveny úkoly,
které bohužel musely plnit v sále hasičského domu, jelikož počasí nám nepřálo. Na celkem 6 stanovištích se děti
učily plést pomlázku, malovat vajíčka, absolvovaly štafetu zručnosti, hod přesnosti, poznávání ingrediencí
podle chuti a základy první pomoci. Po absolvování stanoviš následovala ukázka hasičské techniky, při které
jsme zjistili, že náš zajíček s košíkem dobrot se skrývá
právě v útrobách výjezdového auta a po objevení rozdával dětem balíčky, samozřejmě za velikonoční básničku.

Dorostenci jednotlivci střední dorost 2017 - 2018
Jméno

SDH

I.
část

II.
část

body

Průběžné
pořadí

Koňas M.

Březnice

1

5

6

2

Růžička T.

Nečín

2

1

3

1

Mrázek A.

Březnice

3

3

6

2

Nádvorník L.

Bohutín

4

2

6

2

Čefelín M.

Bohutín

5

4

9

3

Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

Dorostenky jednotlivkyně starší dorost 2017 - 2018
Jméno

SDH

I.
část

II.
část

body

Průběžné
pořadí

Plavcová M.

Obory

1

2

3

1

Jaro a sport

Letová K.

Březnice

2

5*)

7

4

Vítková J.

Březnice

3

3

6

3

Kubecová D.

Nechvalice

4

1

5

2

Křížová K.

Březnice

5

5*)

10

5

Pochmurná zima nás definitivně opustila
a konečně předala štafetu slunnému jaru.
Jak tento jev lze vypozorovat?
Květiny začínají ukazovat svou barevnou a vonnou tvář,
traviny chytají svou zelenkavou barvičku, ptáčci nám dávají

*)v závodě nenastoupili = plný počet trestných bodů

Hasičský sport

(pokračování na str. 34)
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Jaro a sport
(dokončení ze str. 33)

najevo, že již nespí, a kromě jejich překrásného zpěvu lze
sem a tam zaslechnout i libozvučný hluk našich strojů.
Ano, už je to tak, i něžná část sboru z březnické hasičárny, která přes zimní období čerpala a zdokonalovala své síly
a schopnosti v posilovně, se probouzí k životu venku a přesouvá pomaličku své působiště na tréninkový plácek vedle
třpytivé Skalice, jak tomu udělali před nimi už dorostenci.
Ti se do trénování vrhli velmi rychle a brzy ukázali, že je
nadšení z minulého roku neopustilo a že od nich můžeme
očekávat velké věci.
S ničím nemeškají ovšem ani chlapci, kterým opět začíná
velice těžká práce - vydržet s upovídanými ženštinami
a nezešílet, proto jim přejeme takto předem pevné nervy!
Krom odborného dozoru nad březnickými hasičkami
a spravování veteránů a dalšího arzenálu, ukrývajícího se
uvnitř hasičárny, je také čeká snad již ne moc dlouhá cesta
k dosažení stabilního času útoku, na kterém se poté již budou jen zdokonalovat.
S novými posilami v jejich týmu se jim to, věřím, povede
brzy a již na březnických závodech, které se budou konat
19. května na hasičském pozemku u Černého kříže od
11 hodin, Vám předvedou své dovednosti se svou roční
kráskou, pod krycím jménem požární stříkačka, v plné své
kráse.
Těšíme se na Vaši účast!
Za sportovní složku sboru
Klára Kottová

Činnost JSDHO Březnice
1. 3. 2018 v 19:46 – Zahoření žhavého popela
na kompostu v obci Starosedlský Hrádek,
požár byl uhašen před příjezdem hasičů.
14. 3. 2018 ve 14:13 – Požár keře u silnice za Předním
Poříčím.
6. 4. 2018 v 9:48 – Taktické cvičení, požár na půdě východní části zámku.
6. – 7. 4. 2018 – 6 členů JSDHO Březnice se účastnilo
základního kurzu nositelů dýchací techniky na HZS Příbram, všichni zdárně školení zakončili.
6. 4. 2018 v 17:09 – Únik pohonných hmot z proražené
nádrže nákladního vozu na parkovišti u vlakového nádraží, kde bylo zajištěno asi 150 l vyteklé nafty.
7. 4. 2018 ve 14:54 – V obci Horčápsko se vlivem větru
rozšířil oheň z řádně nahlášeného pálení na okolní porost suché trávy a šířil se směrem k obci.
9. 4. 2018 v 15:54 – Byl nahlášen oheň v obci Koupě
po pravé straně silnice směr Hudčice.
16. 4. 2018 ve 04:38 – Vzplanutí autobusu mezi obcemi
Tochovice a Lazsko. Zde byli provedeny dohašovací práce,
likvidace uniklých pohonných hmot a po odtažení vraku
následné uklizení komunikace.
16. 4. 2018 v 18:51 – Jsme vysláni v rámci mezikrajské
spolupráce do obce Lety na Písecku, kde byl nahlášen
požár komína RD.

Taktické cvičení zámek Březnice

Požár autobusu u Tochovic
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy tradiční již 28. jarní

Rybářské závody
v novém, atraktivním formátu

v sobotu 26. května 2018
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.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.
Bodování: rozhoduje hmotnost ulovených ryb. Vezírek nutný!!! Startovné je jednotné 300 Kč.

5.15 - 6.25 hod.
6.30 - 9.00 hod.
9.00 - 9.45 hod.

POZOR – počet startovních míst je omezen na 75.
Časový plán:
prezence, losování pozic
9.45 - 12.15 hod.
II. poločas 2,5 hod.
I. poločas 2,5 hod.
12.30 - 12.45 hod.
vyhlášení výsledků
přestávka
Petrův zdar!!!

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

Dětské rybářské závody
v neděli 27. května 2018
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.
Č a s o v ý p l á n : 7.15
8.00
9.30
10.00

- 7.55 hod.
- 9.30 hod.
- 10.00 hod.
- 11.30 hod.
11.40 hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas
přestávka, občerstvení
II. poločas
vyhlášení výsledků
Petrův zdar!!!
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S TEPLEM PŘICHÁZÍ AKCE
S prvním jarním oteplením máme v plánu pokořit nové airsoftové akce. Již první z těch větším máme za sebou. Bylo to v Oldřichově u Písku, kde jsme úspěšně bojovali mezi dalšími 300
hráči airsoftu. Bohužel i tento známý prostor,
kde se dá v takových počtech „válčit“ i za použití vojenské techniky, ztrácí na kvalitě, protože
město Písek tento bývalý tankodrom rekultivuje a dělá zde cesty pro cyklisty. Hráčů airsoftu přibývá, míst ubývá… Ale zpět
k nám Žoldákům! Dokonce i nás Žoldáků přibývá. Na novoroční schůzi, kde jsme si stanovili program a priority týmu na celý
rok, jsme přijali hned 3 nové členy!!! Každý z nich si odnesl
z přijímacího rituálu jizvičku na rameni zpravidla od nejsilnějšího „kvéru“ z týmu. Když si na to vzpomenu… „Pasuju Tě…
na Žoldáka“ auuu…
V zimě jsme nezaháleli. Kromě pilování naší fyzičky v posilovně, jsme se pustili do renovace naší dámičky V3Sky, o které
jsme Vás informovali v minulých
číslech BN. Nyní čekáme, až se
oteplí, abychom mohli bezchybně dokončit nástřik karoserie.
Brzy Vám ji také představíme.
A kde? Přeci na Dětském dnu
v Březnici, který budeme organizovat 26. 5. spolu s ostatními zájmovými spolky v Březnici. Myslím, že se máte na co těšit, protože nám přislíbila účast i Policie ČR.
Když zde píši o té organizaci, musím připomenout, že jsme
pomáhali městu Březnice i při organizování Běhu RožmitálBřeznice, který se z našeho pohledu velmi vydařil. Některé
výkony běžců, obzvláště ve vyšším věku, byly obdivuhodné.
V květnu, kromě zmíněného dětského dne, budeme dále pomáhat organizovat vzpomínkovou historickou bitvu na Slivici
12. května a 19. května Policejní pochod Brdy 2018, kam jste

všichni srdečně zváni. Takže nás čeká tento měsíc ještě hodně
práce. A co jsme stihli z té airsoftové stránky?
Jak jsem již v úvodu zmiňoval, jedna z prvních větších bitev
je za námi. Dále jsme v rámci týmu podnikli noční akci zaměřenou na CQB (Close Quarter Battle – zkráceně v českém významu - Boj v budovách) taktiku, kterou jsme přes zimu pilně
trénovali. Také jsme spolu s naší jihočeskou aliancí uspořádali
akci na motivy filmu „Copak je to za vojáka“, kdy členové Žoldáků (alias Koubové) byli vysazeni na pro ně neznámém místě
a pouze podle mapy a buzoly se museli v časovém limitu dostat na určené místo za příslibu odměny. Tento cíl jim ale nechtěli dopřát právě motorizované jednotky jiných týmů, které
se snažili jednotlivé členy pochytat.
Zatím jsme toho od konce zimy moc nestihli, ale na co jsme
nejvíce pyšní je to, že se náš tým snaží pomáhat celé společnosti. Čím? Jeli jsme darovat krev. Někteří poprvé, někteří již po
několikáté. Zkuste to také, je po tom takový dobrý pocit, když
víte, že to někomu zachrání život…
Na fotografiích můžete vidět naši sestavu na akci Patriot
v Oldřichově u Písku a současný stav zmíněné V3S. Pokud byste chtěli vidět více fotek, koukněte na náš Facebook, kde jsme
jako Žoldáci Březnice. Airsoftu Zdar!!!
Mgr. František Pinkava
Předseda Základny airsoftu Březnice z.s.

BĚH ROŽMITÁL - BŘEZNICE
TJ Spartak ROŽMITÁL a SK BŘEZNICE 1918, z.s.
uspořádal jako již tradičně 62. ročník silničního běhu
na 10 km Rožmitál – Březnice. Závod se uskutečnil o velikonoční neděli 1. 4. se startem v Rožmitále v 10.30 hodin. Závodu se zúčastnilo v sedmi kategoriích celkem
336 závodníků z toho 152 mužů a 84 žen.
Výsledky - kategorie:
A – muži do 39 let
1. Budil Roman 30:58
2. Kresinger Jan 31:21
3. Fejfar Ondřej 31:37
C – muži 50 – 59 let
1. Švarc Petr
34:34
2. Louda Petr
37:22
3. Karas Tomáš 37:52

B – muži 40 – 49 let
1. Minařík Petr
32:49
2. Procházka Josef
33:08
3. Bláha Jan
35:05
D – muži 60 – 69 let
1. Korytár Otakar
38:01
2. Nenadál Jaroslav 38:41
3. Dolejš Rudolf
41:05

E – muži 70 let a starší
1. Kučera Otakar r. n. 1945 48:37
2. Janový Petr
r. n. 1945 49:22
3. Svoboda Jan
r. n. 1943 51:05
Ž – ženy do 39 let
ŽV – ženy 40 let a starší
1. Karasová Daniela 40:24
1. Accardo F. BEL
42:20
2. Rechtorková Linda 40:30
2. Rechková Svatava 42:26
3. Hájková Eliška
42:56
3. Karasová Věra
44:28

V rámci běhu byly uspořádány i doprovodné závody pro děti.
Jménem pořadatele děkuji všem, kteří se podíleli na pořádání
běhu.
Za finanční podporu děkuji městu Březnice a za materiální
podporu pivovaru HEROLD a firmě KAMONO Granit.
Za pořadatele Roman Teska
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100 LET SK BŘEZNICE

V březnových Březnických novinách jsme Vás stručně informovali o chystaných oslavách 100 let od založení SK Březnice.
Připravujeme následující program oslav. V průběhu června bude v areálu konventu (Březnice, V Koleji č.p.1) otevřena
výstava mapující 100 let činnosti SK Březnice. Symbolicky budou oslavy 100 let SK na stadionu zahájeny turnaji mládežnických mužstev – budoucností březnického fotbalu.
O víkendu 23. - 24. 6. 2018, kdy budou sehrány turnaje mládežnických mužstev v malé kopané. V sobotu 23. 6. 2018 dopoledne
budou sehrána utkání turnaje mladší přípravky, odpoledne starší přípravky. V neděli 24. 6. 2018 dopoledne bude sehrán turnaj
mladších žáků a odpoledne starších žáků.
Vyvrcholení oslav proběhne v areálu stadionu v sobotu 30. 6. 2018. Celé odpoledne by měli návštěvníci strávit v příjemném prostředí stadionu, kde bude připraven program pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší skákací hrad a kreativní dílnička,
příznivce sportu čeká volejbalový a fotbalový turnaj (v malé kopané) mezi třemi Březnicemi (u Bechyně, u Zlína a té naší). Turnaje se zúčastní i náš dorost. V průběhu odpoledne budou oceněni bývalí sportovci a členové klubu, proběhne křest almanachu,
seskok parašutistů, vystoupení Venkovanky originál, soutěže Pivovaru Herold Březnice, utkání „starých gard“ Březnice s 1. FK
Příbram. Oslavy zakončí od 20.30 h v kulturním domě sportovní taneční zábava. V areálu stadionu i v kulturním domě bude pro
návštěvníky připraveno občerstvení.
Věříme, že Vás plánovaný program zaujme a přijdete společně oslavit významné výročí SK Březnice. Těšíme se na Vás.
Výkonný výbor SK Březnice 1918, z. s.

SK BŘEZNICE 1918 - ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2018
DATUM
SO
17. 3.
SO
24. 3.
NE
25. 3.
SO
31. 3.
SO
7. 4.
NE
8. 4.
SO
14. 4.
NE
15. 4.
SO
21. 4.
NE
22. 4.
SO
28. 4.
NE
29. 4.
ÚT
1. 5.
SO
5. 5.
NE
6. 5.
ÚT
8. 5.
SO
12. 5.
NE
13. 5.
ST
16. 5.
SO
19. 5.
NE
20. 5.
SO
26. 5.
NE
27. 5.
ST
30. 5.
SO
2. 6.
NE
3. 6.
SO
9. 6.
NE
10. 6.
SO
16. 6.

"A" MUŽSTVO
14.30 4. kolo poháru
Kovohutě - Bř odlož. 8.5.
15.00 Rosovice - Bř

DOROST

ST. ŽÁCI

ML. ŽÁCI

odloženo 1. 5. v 16.00 h.

odloženo 19.4.
od 17.00 hod.
Bř - Obecnice

odloženo na 1.5.
v 10.30 hod.
Bř - Dublovice

Bř - Kovohutě Podlesí B
2:0
Jince - Bř
1:5

Bř - Nový Knín
4:1
Bohutín - Bř
11:1

Počepice - Bř
1:1

Bř - Dolní Hbity
4:4
Bř - Trh. Dušniky
1:1
po PK výhra 2:1 (PK 4:3)
17.00 hod.
Luhy - Bř

ml. přípravka

Sedlč. - Bř
20:13
Bř - Spartak Pb
6:7

Bř - Sedlčany
10:11

Bř - Dal. Dušniky
13:2
Bř - Kamýk n/Vlt.
15:0

Bř - Rožmitál
1:3

Bř - Nový Knín
odloženo 26.4. od 17.30

Bohutín - Bř
8:0
14.45 hod.
Petrovice - Bř

10.15 hod.
Kovohutě - Bř
10.15 hod.
Bř - Jesenice
10.30 hod.
Nová Ves - Bř
16.00 hod.
Rosovice - Bř
17.00
Bř - Dublovice

14.45 hod.
Bř - Sedlec-Prčice
10.00 hod.
Nový Knín - Bř
ČT 3. 5. 17.00 h.
Rožm - Bř

12. 5. - soutěž hasičů
na stadionu
10.15 hod.
Dolní Hbity - Bř

18.00 hod.
finále poháru
17.00 hod.
Bř - Sedlčany C

Milín - Bř
4:6
10.00 hod.
Bř - 1. FK Pb

14.45 hod.
Bř - Milín

10.15 hod.
Petrovice - Bř
16.00 hod. pohár
Kovohutě B - Bř
17.00 hod.
Bohutín - Bř

st. přípravka

14.45 hod.
Pičín - Bř
10.30 hod.
Bř - Dublovice

Milín - Bř
10.00 hod.
Bř - Stará Hu
PO 30. 4. 16.00 h.
Dobříš - Bř
13.00 hod.
Bř - Nová Ves

14.45 hod.
Bř - Rožmitál

14.45 hod.
Bř - Prostř. Lhota
10.00 hod.
Prostř Lhota - Bř

10.00 hod.
Nová Ves - Bř

14.45 hod.
Obecnice - Bř

10.00 hod.
Dublovice - Bř

Bř - volný los

předehráno 1. 5.
N. Knín - Bř
10.15 hod.
Rožmitál - Bř

10.00 hod.
Kosova Hora - Bř

14.45 hod.
Bř - Počepice
ST 23. 5.17.00 h.
Spar tak Pb - Bř
14.45 hod.
Bř - Bohutín

14.00 hod.
Nový Knín - Bř
10.00 hod.
Bř - Milín

14.45 hod.
Dal. Dušniky - Bř

18.00 hod.
finále poháru
17.00 hod.
Bř - Drahlín

11.00 hod.
Stará Hu - Bř
10.15 hod.
Jesenice - Bř

14.45 hod.
Kamýk - Bř

14.45 hod.
Bř - Bohutín

10.00 hod.
Bř - Milín

17.00
Milín - Bř

14.00
Bř - Kosova Hora
10.15 hod.
Bř - Petrovice

17.00 hod.
Bř - Spar tak Pb B

10.30 hod.
Sedlčany - Bř

13.00 hod.
Bř - Sedlčany

17.00
Pičín - Bř
10.15 hod.
Bř - Kovohutě

přeloženo na 19. 4.

14.45 hod.
Bř- Petrovice
11.00 hod.
Sedlec Prčice - Bř

14.45 hod.
Milín - Bř
14.00 hod.
Bř - Pičín

10.00 hod.
1.FK Pb - Bř
10.00 hod.
Bř - Dobříš
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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
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JM STAVBY
BŘEZNICE s. r. o.
Telefon 774

946 394

Nabízíme výstavbu rodinných domů,
základových desek, inženýrských sítí,
výstavbu plotů, zpevněných povrchů
atd.

5/2018
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CENÍK INZERCE v BN
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení
dvou po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků).
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10 Kč, fotografie 50 Kč.
P Ř Í J E M IN Z E R C E :
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

Firma ALFABETON
sídlící v Blatné

s.r.o.

Hledá pracovníky na pozice:
řidič sk. C, obsluha čerpadla
betonových směsí.
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15
Al. disky 16, 17, 18
Dodávka, MPV, 4x4

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

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
vakcinace proti vzteklině
proběhne

ve čtvrtek 24. května 2018

Praxe vítána, vyučení v technickém oboru
předností. Nabízíme dobré platové podmínky,
možnost závodního stravování a zaměstnaneckých benefitů.

od 16.15 do 17 hodin
Březnice – Lokšany

Volejte na telefon 734 166 166.

Cena vakcinace je 100 Kč.

Nezapomeňte očkovací průkazy!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!!!
Manažer zakázek
Společnost: POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o.
Adresa: Sadová 66, Blatná 388 01
Společnost POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o. je silná, stabilní a sebevědomá společnost, která
je členem skupiny firem PAUL + PAUL GROUP. Na českém trhu působí již 25 let a díky svému širokému portfoliu
produktů, projektů a služeb patří k významným hráčům na českém a zahraničním trhu. Mezi hlavní klienty
patří němečtí a švýcarští zákazníci. Vstupte s námi do atraktivního odvětví a podílejte se na vzniku nových věcí.
Momentálně hledáme nového kolegu nebo kolegyni na následující pozici:

MANAŽER ZAKÁZEK / PRODUKČNÍ
Vaším hlavním úkolem bude:
• Komunikace s pobočkou v Německu
• Kontrola výroby
• Příprava zakázek
• Kontrola konečných produktů
• Zadání požadavků do výroby
• Plánování expedice
Požadujeme:
• Znalost německého jazyka (komunikativně)
• Znalost práce na PC
• Časovou flexibilitu, komunikativnost, organizační schopnosti
Nabízíme:
• Velice zajímavé platové podmínky
• Čisté pracovní prostředí v moderním
• Perspektivu dlouhodobé spolupráce
polygrafickém závodě
• Zázemí stabilní společnosti
• Benefity: (Telefon, Stravenky/příspěvěk
na stravování, příspěvek na vzdělání)

V H O D N É I P R O A B S O LV E N T Y, R Á D I V Á S V Š E N AU Č Í M E !
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonu 383 422 301 nebo na info@polygraph.cz.
Těšíme se na Vás!!

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MÁLO JEZDÍM
= MÁLO PLATÍM
U nás platíte úměrně
najetým kilometrům.
Čím méně jezdíte, tím méně platíte.
Při sjednání povinného ručení = sleva 17%
na osobní nebo firemní majetek
Úrazové pojistky s garancí nejvyššího plnění
Kancelář: Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno: Po + St 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út + Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá
9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Telefon:
E-mail:

+420 608 981 204
+420 777 988 898
allianzbreznice@seznam.cz

po dohodě kdykoliv

Ladislav Sládek, vedoucí týmu

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

Tel. 732 217 023
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Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 16 000 - 18 000 Kč
•
•
•
•
•

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.

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

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 palivového dřeva
- smrk, borovice
- bříza, dub, buk
Různé délky polen
Metrová polena

*NOVĚ štípané palivo*
DOPRAVA I NAKLÁDKA ZAJIŠTĚNA.
Ceny na telefonním čísle: 737 740 788

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
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

KVĚTEN 2018

2. 5. středa v 18.00 hodin

20. 5. neděle v 18.00 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

HASTRMAN

Komedie, ČR, 2018, české znění
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou
věčnost. Miluška učí aerobik, Josef svou
ženu miluje, ale má slabost i pro mladší
a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu
s Josefovým krachujícím nakladatelstvím,
se pomalu řítí do záhuby…
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková,
Saša Rašilov nejml., Sára Sandeva, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další

Historické, romantické drama, ČR, 2018,
české znění
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska
k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David
Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka
a další

Vstupné 55 Kč

Vstupné 50 Kč



92 minut

Přístupno od 12 let





100 minut



Přístupno od 12 let

6. 5. neděle v 18.00 hodin

23. 5. středa v 18.00 hodin

ZTRATILI JSME STALINA

FERDINAND

Komedie, Velká Británie, Francie, 2017,
české titulky
5. března 1953 umírá Josef Stalin. Po jeho
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a panika. Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší.
Režie: Armando Iannucci
Hrají: Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga
Kurylenko, Jeffrey Tambor, Simon Russell
Beale, Andrea Riseborough a další

Animovaný rodinný film, USA, 2017, české
znění
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi
pod španělským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk.
Režie: Carlos Saldanha, Cathy Malkasian,
Jeff McGrath

Vstupné 50 Kč



106 minut



Přístupno od 12 let

9. 5. středa v 18.00 hodin

ČERTOVINY
Pohádka, ČR, 2017, české znění
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Toho
zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi a povalili
kotel s hříšnou duší. Lucifer se rozhodl pro
trest – čerti musí jít na svět a každý přivést
do pekla jednu hříšnou duši.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt,
Karel Dobrý, Sára Sandeva, Oldřich Navrátil, Míra Nosek, Andrea Hoffmannová, David Gránský a další
Vstupné 40 Kč



101 minut



Přístupno

13. 5. neděle v 18.00 hodin

PLÁŽOVÍ POVALEČI
Drama, USA, 2017, české titulky
Frankie, ztracený teenager, prožívá šílené
léto mezi nemocným otcem a matkou, která
trvá na tom, aby si našel přítelkyni.
Režie: Eliza Hittman
Hrají: Harris Dickinson, Kate Hodge, Madeline Weinstein, Neal Huff, Nicole Flyus a další
Vstupné 50 Kč



95 minut



Přístupno od 12 let

16. 5. Klubová středa v 18 hodin

BUFO ALVARIUS – THE
UNDERGROUND SECRET
Dokumentární film, ČR, 2017, české titulky
Radikální svědectví o nejsilnějším známém
přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeODMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské
pouště. Režie: Filip Záruba
Vstupné 40 Kč



84 minut



Přístupno od 18 let

Vstupné 40 Kč



108 minut



Přístupno

27. 5. neděle v 18.00 hodin

NÁDECH PRO LÁSKU
Životopisný romantický film, Velká Británie, 2017, české titulky
Příběh založený na skutečných událostech
vypráví o pohledném a dobrodružném muži
Robinu Cavendishovi. Ten se stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté,
co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne
a je obeznámen s faktem, že mu zbývají
pouhé tři měsíce života. Režie: Andy Serkis
Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana
Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman, Hugh Bonneville, Camilla Rutherford
a další
Vstupné 50 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

30. 5. středa v 18.00 hodin

JUMANJI:
VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružná akční komedie, USA, 2017,
české znění
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli s hrou zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra
odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili.
Režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack
Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Virginia
Newcomb, Missi Pyle, Bobby Cannavale,
Maribeth Monroe a další
Vstupné 55 Kč



119 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení
pro MŠ i veřejnost:
2. 5. středa v 9 h. – O DOROTCE
Vstupné 10 Kč

5/2018

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
KVĚTEN 2018
Zámek Březnice do 11. 5. - zavřeno,
od 12. 5. otevřen denně, mimo pondělí 9.00 12.00, 13.00 - 16.00 hodin
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci
květnu otevřena od 12. 5. denně, mimo pondělí,
od 11.00 do 18.00 hodin

Koncerty:
neděle 13. 5., synagoga v Březnici od 17.00 h.

Jiří Hošek, Dominika Weiss Hošková
– violoncello
židovská hudba a klezmer pro violoncello
úterý 22. 5., hudební sál od 18.00 hod.

koncert ZUŠ Dobříš
Pěvecký sbor Krobáci
pod vedením S. Krobové a L. Toth
vstup zdarma
sobota 26. 5., zámecká kaple P. Marie
od 19.00 hod.
varhanní koncert v rámci Hudebního
festivalu A. Dvořáka
Ondřej Múčka – varhany,
Kristina Vaculová – flétna
vstupenky pouze v předprodeji Ticketportal
- viz www.hfad.cz
úterý 29. 5., hudební sál od 18.00 hod.

koncert ZUŠ Březnice
Capella Flauta – flétnový soubor
um. vedoucí T. Bláha
sólisté K. Polívková, J. Zíková - klavír
vstup zdarma
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 5. Vernisáž výstavy obrazů
„Nový nádech“
Kolej  16.30 hod.
9. 5. Pietní akt - Hřbitov  17.00 hod.
9. 5. Noc literatury
Začátek v kostele sv. Rocha
 17.30 hod.
12. 5. Férová snídaně
Kolej nádvoří  10.00 hod.
12. 5. Hudební festival Antonína
Dvořáka - Duo Futuro
Reprezen. sál MěÚ  19.00 hod.
15. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva - Budova MěÚ
v Blatenské ulici  16.30 hod.
17. 5. Cyklus Jaro pro tělo
i duši – zdravé vaření
Vinárna KD  17.00 hod.
19. 5. Koncert BHV - Kolej  19.00 hod.
23. 5. Koncert Žestě v Koleji
Kolej nádvoří  18.00 hod.
24. 5. Cyklus Jaro pro tělo i duši přednáška a diskuze
o veganství, hudbě a cestování
Kolej  17.00 hodin
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