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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
současně s příchodem prvního jarního dne, kdy po
dlouhou dobu se schovávající sluníčko konečně svými
hřejivými paprsky přiblížilo tolik očekávané jaro, přišla pro naše město další, velmi příjemná informace.
Po mnohaletém snažení se nám totiž podařilo získat
od Ministerstva financí do majetku města budovu bývalého finančního úřadu, a to bezúplatně! A tak budeme moci uskutečnit další z našich záměrů, kde
chceme zlepšit pracovní prostředí nejen pro zaměstnance města, ale hlavně pro občany při vyřizování
různých záležitostí. Po nezbytných úpravách a přemístění některých odborů města bychom chtěli již od
září začít poskytovat služby pro občany i v tomto objektu.
Uspěli jsme i se žádostí, kterou jsme podali již
v minulém roce do 35. výzvy OPŽP, týkající se zlepšení tepelně technických vlastností Základní školy
v Březnici. Zde budeme moci čerpat dotační prostředky v celkové výši přes deset milionů korun. Dále jsme
od Ministerstva kultury získali dotaci v částce
200 000,- Kč, kterou použijeme na opravu budovy
Základní umělecké školy.
Jak si již většina z vás jistě všimla, začali jsme
s prořezávkou po dlouhou dobu neošetřovaných stro-

mů na našem hřbitově. Následně budeme pokračovat
v prostoru kolem Obročenky. Na stadionu byla započata 5. etapa rekonstrukce objektu, při níž se původní tribuna dočká nové podlahy včetně laviček. Budeme pokračovat i s rekonstrukcí náměstí směrem ke
kostelu. Postupně rekonstruujeme i prostory v objektu bývalé Jezuitské koleje, kde bude dne 21. dubna
slavnostně otevřena Galerie Ludvíka Kuby. Dovoluji si
vás pozvat k prohlídce těchto zrekonstruovaných prostor. Potěšující je i informace, že se březnická farnost
připojila k Noci kostelů, a tak si nenechte 24. května
ujít ani tuto akci.
Zastupitelé města na svém březnovém jednání
schválili rozpočet města na rok 2013. Příjmová část je
ve výši 101 485 920,- Kč, výdaje jsou plánovány ve
stejné částce, rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
Město Březnice společně s Nadačním fondem pro
Březnici si vás dovolují pozvat poslední dubnový den
na již tradiční setkání na Stráži při pálení čarodějnic.
První máj letos společně oslavíme pod májkou od
14.00 hodin při koncertním vystoupení žáků Základní umělecké školy v Březnici.
A tak už jen přání, aby nám i počasí přálo a sluníčko vykouzlilo každodenní úsměv na tváři.
Jiří Štěrba
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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 19. 2. 2013
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 29. 1.
2013 a zprávu o plnění usnesení.
2. Výsledek výběrového řízení na akci ,,Březnice - redukce větví v korunách stromů v lokalitě na hřbitově a v lokalitě Obročenka“. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce ,,Březnice - redukce větví v korunách stromů v lokalitě na hřbitově
a v lokalitě Obročenka“ a uzavření smlouvy o dílo s vybranou
firmou Forest CARE - Adam Karhánek, Rakovník, za celkovou
cenu díla v částce 394.515,- Kč (tato cena je konečná - zhotovitel není plátce DPH) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
Pro: 16 / proti: 0 / zdržel se: 1 (Doul)
Návrh usnesení byl přijat.
3. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 16. 1.
2013.
4. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 22. 1. 2013.
5. Zápis ze schůze výboru pro kulturu a školství ze dne 8. 2.
2013.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11. 2. 2013.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene dle návrhu předloženého společností Beroun PropertyDevelopment, a. s. Zastupitelstvo města ukládá Odboru správy
majetku, aby jménem města Březnice vyzval společnost Beroun
PropertyDevelopment, a. s. k předložení návrhu darovací
smlouvy, jejímž předmětem bude darování stavby autobusového nádraží vystavěného na pozemcích č. parc. 1471/99, 1471/
100 a 1471/102, vše kat. území Březnice, a to v souladu se
smlouvou o uzavření budoucí kupní a darovací smlouvy uzavřené dne 26. 8. 2008 mezi městem Březnice a právním předchůdcem společnosti Beroun PropertyDevelopment, a.s. společností A+R s.r.o. Dále ukládá Odboru správy majetku, aby jménem města Březnice vyzval společnost Beroun PropertyDevelopment, a.s. k předložení návrhu smlouvy o uzavření věcného
břemene spočívajícího v právu uložení a užívání přípojky splaškové kanalizace, dešové kanalizace, vodovodní přípojky a elektropřípojky NN provádění jejich údržby, opravy, jejích přeložení
nebo jiných stavebních úprav, včetně jejich odstranění, jakož
i v právu přístupu a příjezdu za účelem jejich údržby, oprav, přeložení nebo jiných stav. úprav, jehož rozsah je vyznačen v geometr. plánu Ing. Rudolfa Smíška č. 1195-94/2012, přičemž takový
návrh zohlední darování autobusového nádraží a nikoliv městem Březnice odmítnutý úplatný převod uvedené stavby.
Pro: 17 / proti: 0 / zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Směnu pozemků p.p.č. 135/7 - orná půda, o výměře 344 m2,
p.p.č. 135/9 – orná půda, o výměře 634 m2 a část pozemku p.č.
199/8 - lesní pozemek, a to označeného jako parcela p.č. 199/9
- ostatní plocha, o výměře 1.404 m2 na geometrickém plánu
Ing. Rudolfa Smíška, ze dne 3. 12. 2012, č. 192-235/2012, doposud nezapsaného v evidenci KN vše v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice, vše v majetku společnosti CANADENSIS,
s.r.o. Tyto parcely budou směněny za pozemek p.č. 322/3 ostatní plocha, o výměře 2.259 m 2 v kat. území Martinice
u Březnice a obci Březnice pozemek ve vlastnictví města Březnice, a to bez finančního vyrovnání. Záměr směny byl zveřejněn
na úřední desce města od 23. 1. 2013 do 8. 2. 2013. Veškeré

náklady spojené se směnou hradí město Březnice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 12 / proti: 0 / zdržel se: 5 (Doul, Fiřtíková, Pinkava,
Motáň, Vácha)
Návrh usnesení byl přijat.
2. Stavbu sociálního zařízení včetně převlékáren a místnosti
občerstvení v areálu přírodního koupaliště Březnice a ukládá
FO zařadit do rozpočtu města na rok 2013 částku 400.000,- Kč
na realizaci stavby, kterou zhotoví odd. TS města Březnice.
Pro: 16 / proti: 1 (Vácha) / zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

IV. Zastupitelstvo města odkládá:
1. Prodej pozemků p.p.č. 115/2 a p.p.č. 115/3 v k.ú. Martinice
u Březnice a obci Březnice a ukládá OSM provést místní šetření.
Pro: 17 / proti: 0 / zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

V. Zastupitelstvo města volí:
1.v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) z. č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů člena výboru pro kulturu a školství p. Tomáše Bláhu, Rožmitál pod Třemšínem.
Pro: 16 / proti: 1 (Doul) / zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Vácha Roman v. r.
Bartoníček Stanislav v. r.

Sňatek v Březnici uzavřeli
23. 3. 2013 – reprezentační sál
Martina Dvořáková, Narysov
Patrik Foltýn, Pňovice

Významné životní výročí oslavili
88 let – Marie Truhlářová, Březnice 62
91 let – Vlasta Převrátilová, Březnice 132
90 let – Marie Zdeňková, Březnice 132
70 let – Drahomíra Sedláková, Dobrá Voda 12
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Vzpomínky
Dne 3. dubna uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustil Jiří Švejda
z Březnice.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata
Dne 27. dubna 2013 uplyne 8 let,
kdy nás opustil tatínek a dědeček,
pan Karel Sýkora.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova a Sýkorova
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Na veřejném zasedání zastupitelstva města Březnice dne 19. 3. 2013 byl schválen rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný.
Zpracovala Jaroslava Kozubíková

Rozpočet 2013 – příjmová část – přehled dle paragrafů a položek
Rok 2012
Třída

Název

Rok 2013

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost

Rozpočet

schválený

upravený

v tis. Kč

úpravy + -

schváleno

1

Daňové příjmy

40 038,04

39 849,50

39 849,40

45 491,00

FO

2 706,00

48 197,00

2

Nedaňové příjmy

17 210,50

19 008,31

19 008,22

18 012,50

269,50

18 282,00

3

Kapitálové příjmy

4

Přijaté dotace

950,00

968,94

968,94

2 000,00

2 650,00

4 650,00

44 184,99

43 696,95

43 693,13

33 170,83

-2 813,91

30 356,92

102 383,53

103 523,70

103 519,69

98 674,33

2 811,59

101 485,92

Rozpočet 2013 – výdaje – návrh
Rok 2012
Rozpočet v tis. Kč
Sk.č.

Název skupiny

schválený

1

Zemědělství, les. hospod. a rybářství

2
3
4

upravený

Rok 2013
Skutečnost

Rozpočet

v tis. Kč

požadavky

FO

org

400,00

431,04

431,04

Průmyslová a ostatní odvětví hospod.

10 002,75

10 703,63

10 693,58

Služby pro obyvatelstvo

72 052,98

72 568,84

72 568,01

Sociální věci a politika zaměstnanosti

1 524,00

1 486,99

1 486,33

5

Bezpečnost státu a právní ochrana

3 080,00

2 604,42

2 604,33

6

Všeobecná veřejná správa a služby

17 526,47

29 191,43

29 191,23

17 170,97

90,00

104 586,20 116 986,35 116 974,52

41 742,53

21 584,99

Výdaje celkem

Jaro 2013
Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Město Březnice oznamuje rozmístění kontejnerů
na bioodpad dle níže uvedeného harmonogramu.

Sobota

6. 4. 2013

9. května
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
U finančního úřadu
Drahenická

Neděle

7. 4. 2013

Sadová
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy
Za Lokšany

Sobota

13. 4. 2013

U Blatenky
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově

Neděle

14. 4. 2013

Pod Stráží
Kamenická
Na Tržišti
Sokolovna
Martinice

Prosíme, aby do kontejnerů byl ukládán pouze bioodpad.
Děkujeme.
Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hodin.
Svoz kontejnerů bude proveden od 12.00 hodin.
Vedoucí oddělení technických služeb
Petr Bartuněk

450,00

úpravy + -

Schváleno

OSM

0,00

0,00

0,00

450,00

828,00

0,00

22 568,05

-7 778,05

15 618,00

20 579,44

19 063,99

32 112,79

-9 038,83

62 717,39

1 655,50

0,00

0,00

-24,00

1 631,50

1 058,62

2 431,00

0,00

-548,00

2 941,62

1 000,00

-133,56

18 127,41

55 680,84 -17 522,44 101 485,92

MĚSTO BŘEZNICE
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
➣ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
➣ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
➣ Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
➣ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
– vše nepoškozené
➣ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
➣ Obuv – veškerou nepoškozenou
➣ Hračky – nepoškozené a kompletní
➣ Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➣ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
➣ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
ty se transportem znehodnotí
➣ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
den a čas :

30. dubna 2013
od 8.00 do 16.00 hodin

místo:

GARÁŽ KOTELNY
(budova sídla Městské policie Březnice)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 318 403 166, mob. 733 656 855, 318 403 161,
mob. 605 789 992

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
Základní organizace SPCCH zve své členy
z Březnice a okolních obcí na jarní členskou
schůzi v úterý 16. dubna 2013
do Kulturního domu od 14.30 hodin.

PŘIPOMÍNÁME
Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 3. dubna
a 5. června 2013 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30
hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel,
malé opravy, rady.

Z MĚSTA

4/2013

Zastupitelstvo města Březnice
schválilo podle § 39 odst.1 z.č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,

zveřejnění záměru prodeje pozemku
parcelní číslo 87/1 v k.ú. a obci Březnice
o výměře 1197 m2
za cenu dle Zásad prodeje pozemků.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
– Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA

P Ř I P R AV U J E M E

Zmizela motorová pila z garáže i ze sklepa

Divadlo
3. dubna 2013 – zájezd na veřejnou generální zkoušku divadelní hry podle N. Simona RANDE S DUCHEM. Jede se
do divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Režie: Schejbal, hlavní role: E. Holubová a O. Vízner. Odjezd z autobusového nádraží Březnice je v 9.30 hodin, 9.35 – autobus. zastávka OÚNZ (proti lékárně) a v 9.40 – autobus. zastávka
na nádraží. Cena 80,- a 100,- Kč.
Rezervace lístků osobně u pí. Feitové v lékárně v Březnici nebo
na telefonu číslo 318 682 050, 318 682 483, večer na telefonu
č. 721 603 455.

Z garáže v obci Martinice odcizil neznámý zloděj dne 11. února motorovou pilu v hodnotě necelých dvou tisíc korun. Následující noc překonal kdosi nezjištěný vchodové dveře do bytovky
v Březnici a ze sklepa si odnesl také motorovou pilu, tentokrát
v ceně osmi tisíc korun.
Policistům se podařilo dopadnout pachatele, který kradl
v Martinicích. Dne 28. února mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu porušování domovní svobody
a krádeže. Jedná se o 25letého muže, kterému nyní hrozí až
dva roky ve vězení.

JDEME DO KINA

Dne 17. února odpoledne se střetla v obci Hudčice dvě osobní
vozidla. 28letý řidič Felicie na křižovatce nedodržel povinnost
vyplývající z dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a narazil
do Renaultu. Způsobená škoda je 23 tisíc korun.
O dva dny později navečer se stala nehoda v katastru obce
Hudčice. 44letý cizinec jedoucí ve Fiatu od obce Voltuš na Roželov dostal s autem smyk a naboural do Peugeotu, jehož řidič
zde zůstal stát po vjetí do závěje. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 tisíc korun.
Pod železničním viaduktem v katastru obce Březnice došlo
dne 28. února v poledne k dopravní nehodě. 31letý šofér nákladního vozidla nerespektoval zákazovou značku upravující
maximální výšku vozidel potřebnou k průjezdu a střechou návěsu se zachytil o spodní část mostu. Výše vzniklé škody činí
50 tisíc korun.
V Nádražní ulici v Březnici se stal dne 10. března odpoledne
karambol. 47letý motorista dostatečně nezabrzdil svůj automobil značky Ford Fiesta a ten se samovolně rozjel. Nejdříve
přejel travnatý svah, následně jel napříč silnicí a poté narazil
do oplocení domu.

Ještě v měsíci dubnu pokračuje promítání filmů v březnickém
kině.
17. dubna 2013 od 13.30 hodin se promítá česká komedie
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA
HNÁTKA. V hlavní roli vystupují na plátně Ondřej Vetchý,
Miroslav Krobot, Luděk Sobota a další.
Podmínky pro občerstvení a cena vstupenek zůstávají beze
změny. ( 30,- a 40,- Kč).
Bližší informaci získáte přímo na Odboru kultury města Březnice na telefonu číslo 318 682 153.

NABÍDKY Z JINÝCH ZO V OKRESE:
Nabídka STP Milín:
Řecko 2013 – letecky – Leptokárie – Olympská riviéra
9. 6. – 23. 6. 2013 (14 nocí / 15 dní)
Cena zájezdu za osobu:
Cena 1. a 2. lůžka = 12.900,- Kč
Cena 3. a 4. lůžka = 9.890,- Kč
Dítě 2 – 12 let = 6.990,- Kč, dítě do 2 let = 500,- Kč (bez nároku na služby).
Kontakt: M. Burianová, telefon: 606 650 114
Nabídka STP Příbram VII:
Slovensko – Bojnice – v termínu 18. 8. – 23. 8. 2013
Cena zájezdu za osobu je 4.790,- Kč (ubytování, doprava, polopenze, delegát, pojištění).
Přihlášky přijímá: D. Pešatová, telefon: 776 865 566
Nabídka OSZdP Příbram – Březové Hory:
Chorvatsko – BIOGRAD NA MORU – penzion Vista,
APT. Daniela v termínu 13. 9. – 29. 9. 2013
Cena za osobu je 8.990,- Kč
Cena zahrnuje: 14x ubytování v apartmánech a studiích se sociálním zařízením a kompletním vybavením s lednicí.
14x polopenze, snídaně švédský stůl, večeře výběr ze 6 menu,
doprava z Příbrami, pobytovou taxu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.
Informace mobil: 776 348 614
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová

Dopravní nehody

Krádež kabelu, kola, pračky, cigaret…
Z portálového jeřábu odstřihl nezjištěný zlodějíček asi 200 metrů kabelu. Ke krádeži došlo v areálu jedné společnosti v Březnici z 18. na 19. února. Celková škoda je ve výši sto tisíc korun.
Dne 22. února odcizil jakýsi nenechavec pánské jízdní kolo
značky Olpran v hodnotě téměř pěti tisíc korun. Přišel si pro
něj do garáže v ulici Na Odboji v Březnici.
Z bytu v ulici Dr. Jurenky v Březnici se ztratila v době od
8. do 9. března pračka v hodnotě jednoho tisíce korun. Poškozením vstupních dveří způsobil pachatel škodu tři tisíce korun.
Do Nádražní hospůdky v Březnici se vloupal neznámý zloděj
ze 7. na 8. března. Dovnitř se dostal oknem. Odnesl si odtud
40 kartonů cigaret a deset lahví alkoholu. Po jeho nájezdu zůstala škoda 42 tisíc korun.
Do truhlárny v Třebsku vnikl oknem dne 11. března zatím
nezjištěný pachatel. Zcizil drobné nářadí, elektrický hoblík
a dvě vrtačky. Z garáže ještě vzal dva křovinořezy. Výše způsobené škody činí 48 tisíc korun.
por. Bc. Pavlová Lenka
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ
DUBEN
4. 4. 1850 Václav Hovorka žádal magistrát o povolení postaviti Na drahách u pohodnice kolny na pálení cihel
(před 163 lety)
5. 4. 1856 zemřel panský lékař rodiny Kolowratů František
Čupík, otec Březnických královen krásy, který se
nakazil tyfem při ošetřování mysliveckého mládence (před 157 lety)
7. 4. 1817 zaslal purkmistr Pindl krajskému úřadu do Písku paličský list, nalezený na poli Václava Krejčovce (před 196 lety)
10. 4. 1934 shořelo po dvou hodinách požáru dřevěné skladiště u novostavby škol (před 79 lety)
13. 4. 1941 o půlnoci zastavila německá policie činnost Sokola a zapečetila malý sál, kam snesen veškerý inventář; kino hrálo dál (před 72 lety)
14. 4. 1857 dokončeno vyrovnání a úprava hluboké cesty
u kapličky v Žolích k můstku Hlubyňského potoka, místo obehnáno tarasem a osázeno stromky
- Na kloboučku (před 156 lety)
18. 4. 1923 zemřel v sanatoriu v Podolí ředitel březnického
panství Josef Nevrla, který celé své jmění odkázal městu - včetně obrazů malíře Ludvíka Kuby
(před 90 lety)
19. 4. 1906 konala se na radnici schůze, na níž jednáno o zřízení železniční dráhy z Březnice do Sedlčan, o což
se ucházela také Příbram (před 107 lety)
20. 4. 1651 uvedeno pět jezuitských kněží do nově vystavěné
koleje (před 362 lety)
28. 4. 1944 sehrána divadelní hra „Strakonický dudák“,
za výborné režie vrchního inspektora ČSD J. Vaněčka, který se skvělým provedením hry rozloučil
s Březnicí (před 69 lety)
30. 4. 1918 zvolen Mistr Alois Jirásek čestným občanem města Březnice (před 95 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů (1966 – 1975).
Alena Heverová
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PAMĚTI MĚSTA
A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník IV. říjen 1928, číslo 3

Majestátem císaře Ferdinanda III. ze dne 4. června 1642
byl rada soudu dvorního a komorního Přibík František
pro zásluhy svých předků a za služby, jež prokázali císařskému domu, jmenovitě odboji stavů českých, na žádost téhož strýce povýšen do stavu panského a jeho
znak rozmnožen; od toho času zřekl se rodinného přídomku Jeníšek a počal se on a jeho nástupci psáti svobodný pán z Újezda.
R. 1660 náležel panství mlýn zámecký na tři kola s pilou
a stoupami, z něhož platilo se roční činže 80 zlatých
a povinnost vykrmiti pro zámek jednoho vepře; pak nově
vystavěný mlýn pod Barevnou (u starého lihovaru)
s jedním kolem a platilo se z něj roční činže 12 zlatých.
Přibík František byl ženat s Hedvigou Barborou, rozenou hraběnkou z Rozdražova na Blatné. Zemřel roku
1661 bez pořízení poslední vůle, zanechav po sobě vdovu, syny Přibíka Václava a Jana Josefa, pak několik
dcer. Děti byly vesměs nezletilé, matka jejich vládla do
zletilosti nejstaršího syna Přibíka Václava.
Ten převzal roku 1667 vládu. Sloužil v císařském vojsku
za rytmistra a byl ve Freiburce roku 1678 v souboji zabit. Panství připadlo na jeho bratra Jana Josefa. Ten
vyplatil svým třem sestrám každé po 4000 zlatých a daru
300 zlatých.
Jan Josef z Újezda rozmnožil panství Březnici, přikoupiv roku 1680 statek Kamenná a roku 1716 od dědiců
Movelových statek Nestrašovice za 12 500 zlatých; druhá jeho manželka Polyxena Kateřina rozená Vratislavová odkázala jemu panství Hradiště, do něhož roku 1702
byl uveden.
(pokračování příště)

Alena Heverová

PAŘÍŽ, MNICHOV, VÍDEŇ A ZPĚT DO ČECH
V roce 1893 se vydal třicetiletý Kuba za dalším studiem
do Paříže, kde se zapsal na soukromou Julianovu akademii
a do večerního studia na Akademii Colarossi. Díky neutuchajícímu nadšení, cílevědomosti a píli se Kuba v Paříži dokázal povznést nad nezdar z nedokončení svého Slovanstva a plně se
zaměřil na zdokonalení své malířské techniky. V roce 1896 se
rozhodl pokračovat ve studiu v Mnichově, kde navštěvoval školu slovinského malíře Antona Ažbé, kterou s oblibou vyhledávali mladí evropští a američtí malíři. V mezinárodním prostředí ateliéru našel spřízněné duše, shodné pohledy na svět a hlavně nové myšlenky secese a impresionismu. Strávil zde osm let
pilného studia a odcházel odsud v roce 1904 již jako vyzrálý
malíř. Ještě v tom roce uspořádal v Poděbradech a Českých
Budějovicích dvě souborné výstavy, obě uvedl svým pojednáním
„Tři rozhovory o umění“, ve kterém se zamýšlí nad stále aktuálními otázkami modernosti umění, vztahem tvorby, přírody,
společnosti a citu, který umělec do díla vkládá. Přiznal se
v nich, že umění staví nad vědu. Po narození svého jediného
syna se koncem roku 1904 s celou rodinou přesunul do Vídně,
kde žil a tvořil dalších sedm let.
Poměrně rychle se začlenil do vídeňského kulturního života
a získal zde místo jednatele uměleckého spolku Hagenbund, se
kterým vystavoval nejenom ve Vídni ale i v Londýně, Římě,

Benátkách aj. Kubovi se tehdy často vraceli domů do Čech,
a tak velká část děl z tohoto období vznikla v Čechách –
v Březnici, Poděbradech a jižních Čechách. Padesátku z nich
představil na výstavě v Topičově salonu v roce 1910. S Vídní se
rozloučil v roce 1911, kdy se rozhodl natrvalo přesídlit do Prahy. Ve svém pražském bytě na Smíchově s výhledem na řeku
a plném slunce se znovu ponořil do malby, hudby a vědecké
práce, pokračoval tak v životě soukromého umělce a učence.
Tehdy se začal systematicky zabývat národem Lužických Srbů,
po návratu z cest po Lužici v letech 1922 a 1923 vydal „Čtení
o Lužici“ a vytvořil zajímavý soubor děl z tamního prostředí,
zaměřil se především na zachycení krajových krojů. Postupně
ještě vyšla jeho Čtení o Starém Srbsku, Makedonii, Dalmacii
a Bosně a Hercegovině. Postupem času se u Kuby začaly projevovat zdravotní problémy pro malíře a hudebníka značně nepříjemné, u palce pravé ruky mu začal atrofovat sval. Ten mu
nedovoloval hrát na piano a při malování musel používat rukavici, aby udržel štětec. I přes to stále stejně intenzivně maloval! V období těsně po druhé světové válce se Kubovi konečně
dostalo plného společenského i odborného docenění, v roce
1945 mu byl udělen titul Národní umělec.
Ludvík Kuba zemřel v Praze 30. listopadu 1956.
Mgr. Pavlína Liebnerová
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JAK SE V BŘEZNICI VZPOMÍNALO NA LUDVÍKA KUBU PŘED 50 LETY…
Letos uplyne 150 let od Mistrova narození a v této
souvislosti může být zajímavé poohlédnout se zpět
a zmínit jakou pozornost Březnice před 50 lety věnovala
stému výročí svého čestného občana národního umělce
Dr. h.c. Ludvíka Kuby.
Dne 29. dubna 1963 byl v sále hotelu Vlčava (sál již
neexistuje) Večer lidové hudby - ze sběrů Ludvíka Kuby.
Zpívali členové opery Národního divadla v Praze, dívčí
pěvecký sbor Střední zemědělské technické školy
v Březnici (nyní je na jejím místě SOŠ a VOŠ), účinkovali učitelé lidové školy umění v Březnici (dnes ZUŠ)
a malá dudácká muzika Prácheňského souboru písní
a tanců ze Strakonic. Zazněla báseň Jaroslava Seiferta
Trojí portrét a přednáška O sběratelském díle Ludvíka
Kuby.
Následujícího dne se od 11 hodin konala Slavnostní
návštěva Galerie Ludvíka Kuby na březnickém zámku.
Zaznělo duo Bedřicha Smetany Z domoviny pro housle
a klavír. O malířském díle Ludvíka Kuby promluvil
prof. Václav Vilém Štech, který v té době byl významnou postavou pražského kulturního života a zejména
byl uznáván jako znalec výtvarného umění. Na něj si
vzpomínám, bylo mi tehdy 13 let. V. V. Štech byl podle
mého tehdejšího dojmu v kmetském věku, řídké vlasy
poněkud rozcuchané kolem vrásčitého obličeje, po celou
dobu své řeči, kterou pronesl spatra a vstoje, jen výrazně nachýlen vpřed. Předpokládal jsem, že řeč bude
vzhledem k tomu, jak jsem ho popsal, krátká. Opak byl
pravdou, Štech měl zřejmě o Kubovi mimořádně rozsáhlé znalosti a tak hovořil neobyčejně dlouho, čímž poněkud zkalil můj klukovský dojem z této kulturní události.

■

z redakční pošty

■

Vzpomínám si, že galerie byla tehdy umístěna do jiných místností než do těch, kde bývala v poslední době.
Byla to dlouhá řada bíle vymalovaných sálů, v nichž visel podle katalogu z roku 1959 úctyhodný počet (84)
Kubových obrazů, většinou se jednalo o olejomalby na
plátně nebo na lepence tématicky se vážící ke Kubovým
pobytům v jižních Čechách, přičemž s jeho pobýváním
v Březnici jsou podle PhDr. Milady Novákové, která se
tehdy Kubovu dílu věnovala, spjaty motivy „intimních
interiérů malých zahrádek a dvorečků a všelijakých zákampí…“ (Galerie Ludvíka Kuby v Březnici, 1959).
MUDr. Jiří Beran

Reprodukce dobového letáku. Z archivu autora článku.

Z REDAKČNÍ POŠTY

■

z redakční pošty

■

Odezva na článek PO STOPÁCH MINULOSTI
Myslím si, že v Březnici žije ještě dost občanů, kteří si
pamatují dobu před 70 lety. Dostala jsem odvahu napsat
několik mých vzpomínek na události kolem přítomnosti
Hitlerjugend v Březnici. Jsou to jen vzpomínky, a proto
mohou být ovlivněny citem i časem.
Psal se rok 1942 a my, narozeni v roce 1936, jsme začali chodit do 1. třídy. Třídu A vedl pan učitel Vlk a třídu B paní učitelka Nováková. První školní kroky nevedly do nové školní budovy, ale do Hospodářské školy.
Zpočátku jsme neměli ani tušení, kdo v nové budově je.
Možná, že mohu říci, ani jsme to nevnímali. Teprve až
tehdy, kdy jsme se s osazenstvem školní budovy setkávali. V roce 1943 často nad námi přelétávaly svazy amerických letadel, a tak po zahoukání sirén, které oznamovaly,
že se něco děje, nás učitele seřadili a společně jsme se
rychle přesunuli do krytu v nové budově. Tam v suterénu
na jedné straně sedělo německé osazenstvo a na druhé
žáci březnické školy. Vše probíhalo v naprosté tichosti
a pořádku. Po příletu letadel sirény zahoukaly a my se
vracely zpět do školy. V hlavě nás trápila jedna otázka:
„ Proč s sebou nesou vždy příbory?“ Ani dnes to nevím.
Cesta do školy nebyla jednoduchá. Členové Hitlerjugend se každý den ráno řadili před školní budovou. Oblečeni v hnědých krojích (uniforma), bílých podkolenkách, na nohou šněrovací boty. Oblečení stále stejné.

V zimě, v létě. Vztyčili vlajku s hákovým křížem a přečetli denní rozkaz. Pokud jsme přicházeli před školu
v půl osmé, nic se nedělo. Jakmile jsme se dostali před
školní budovu v 7.45, byli jsme povinni se zastavit, stát
čelem k nové škole, k celému shromáždění a čekat, až
vše skončí a teprve pokračovat v cestě do Hospodářské
školy. Učitelé nám radili, abychom raději chodili druhou
cestou, a tak vyšli u Nelibů přímo proti vratům do školní budovy.
Častým rájem nás dětí, a to zejména v zimním období,
byla Blatenská ulice a Draheňák (drahenický kopec).
Blatenská ulice se v zimě stala jednou sáňkovací dráhou.
Ale pozor! Zaznělo-li bubnování od náměstí, rychle jsme
se uklidili z cesty. Pochodovali němečtí kluci opět ve
svých krojích s vlaječkami, za sebou táhli sáně, a tak
užívali zimní radovánky v Blatenské ulici.
Později místem našeho vyučování se stala stará škola.
Jak se blížil konec války, vystřídali učitelé s námi nezvyklá místa pro výuku - hasičská zbrojnice, restaurace
u Birhanzlů, všechny místnosti sokolovny. Myslím, že
na začátku dubna naše pravidelné vyučování skončilo
a učitelé pro nás připravili domácí úkoly. Domnívám se, že
částečně pravidelné vyučování začalo začátkem června.
Jak na nás působila nová školní budova, snad až příště.
Milada Kejzlarová
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PO STOPÁCH MINULOSTI
Sedmdesát roků od příchodu Hitlerjugend do Březnice
Pokračování z BN 3/2013
Jak čtenář mohl z výše uvedeného zjistit a pochopit, pan Tenhaaf a jeho kamarád
přijeli po padesáti letech do Březnice a Sedlice nejenom vzpomenout toho, co zde
prožili. Jasně a srozumitelně podávají ruku ke smíření a přejí si dobré vztahy mezi
národy. Hlavně mezi Němci a Čechy, kteří vedle sebe žijí nejméně tisíc let. To vyjádřil
zcela jasně pan Tenhaaf v básni, kterou jsme opět přeložili a předkládáme pro pochopení doby. Nazval ji: Z Emscherstrandu do Čech. (volný překlad)

Sedlice ta u Blatné je,
v krásné české krajině,
malá vesnička to v polích,
s velkým množstvím rybníků.
Mnozí se tu plavat naučili,
v rybníku u pily,
také jsme se hodně smáli,
tak, tak, to musíš udělat.

Chci Vám dnes povědět,
o minulosti, dějinách,
s jambem a daktylem,
nasedneme na Pegasa.

Zeměpis a dějepis,
učil nás pak v dalším kole.
V učení však tvrdý byl,
podle Rosenberga nařídil:
„Slabost potlačit,
tak si to přeje náš Vůdce a pán“.
Dávno jsme mu odpustili,
nechal nás přec všechny žít.

Bylo to v roce 1943,
v Německu vládne Bůh války Mars.
Ten posílá nás ještě děti,
z Buer, do cizích nám Čech.

V nižších třídách byli mladí hoši
jedenáct i dvanáct měli.
Jen pro ně tu byla,
učitelka Johana.

Ve vlaku strávili jsme dvacet hodin,
a dojeli jsme do Březnice.
Malé městečko to v Čechách,
musíme si tady zvykat.

Držela se prvního přikázání,
že je náš jen jeden Bůh.
Ty hnědé Bohy nesnášela,
bylo vidět v jejím obličeji.
Zůstala věrná sama sobě,
měla ráda klid a mír.

Ale ještě nejsme doma,
válka není u konce.
Konečného vítězství se nedočkáme,
hlavní věc, když to přežijem.

Pan učitel kreslení nás učil zpěvu,
někdy ve falešném tónu.
Tvrdil, že smrt proti nepříteli,
Bohu milá je a bude odměněna.

Skupina je stále menší,
mnozí šli už do války.
A tu noc kdy Heinrich spal,
mnozí utíkají k nádraží.

Ale my jsme chtěli žít,
my mladí z uhelných dolů,
zpívali jsme rádi o své vlasti,
ne o smrti vojáků.

V pětačtyřicátém přišel konec,
přišla nová doba změn.
Nacisté nás zradili,
z nás se stali demokrati.

A také pravé umění počtů
učil nás náš kreslíř.
Algebra a to i ono,
po panu Adamu Riesemu.

Plyne z toho poučení:
nevěř dnešním řvounům nic,
a jsou rudí, černí, zelení či žlutí.
Prohlédněte si je dobře,
aby se nestalo vám, co nám,
že budete také podvedeni.

Padesát let to dlouhý čas,
skoro celá věčnost.
Nadešel čas se otočit
a podívat se zpět.

Na okraji města stála škola,
ta měla se stát našim novým
domovem.
Rozděleni do tříd byli jsme,
a zařizujeme se tak jako doma.
Kde zůstaly české děti,
kdo se tenkrát na to ptal?
Kvůli nám je vyhodili,
dodnes nás to tíží jako vina.
A tak začal táborový život,
každý den ten stejný shon.
Budíček, mytí, snídaně, vyučování
a mnoho dalšího,
úplně jako na vojně.
Naši učitelé byli s námi v Čechách,
museli jsme si je sebou vzít.
Te začne jejich představování:
Začíná Heinrichem, naším vedoucím
tábora.
Nevelký, kulaoučký, plešatý,
s dvojitou bradou
paličatý jako tank.
Byl učitelem angličtiny a neměl
mnoho ctitelů.
Kdyby neměl svoji ženu,
neznamenal by už vůbec nic.

Jídlo v lágru nebylo moc fajn,
po některém nám vařila i krev.
A potom přišel čas,
kdy přišla bramborová stávka.
Každý den jen brambory
na loupačku,
to bylo skutečně trochu moc.
Všichni hoši z tábora,
měli toho plné zuby.

Ale Selma, jeho chytrá paní,
ta věděla zcela jistě:
válku přežijeme tu zcela jistě,
nebudem se honit za řády.

Na Štědrý den vánoční,
sešli jsme se pospolu.
Zpívali jsme o vysoké jedli,
mnozí přitom brečeli.
„Vy německá mládež,
že se ale nestydíte“.

Starala se o nás dobře,
o ponožky, kalhoty, boty a košile.
Nebylo to tehdy lehké,
to mnohý z nás již z minulosti znal.

Ve čtyřicátém čtvrtém v lednu,
kdy jsou ty dny nejdelší,
jsme se velevážené publikum,
stěhovali do Sedlice.

Také jsme se seznámili s děvčaty,
Božena, Věra, Slávka,
královnou však byla Vlasta.
Setkání ta byla trochu komická,
v té době však jen platonická.
Fronta stále byla blíže,
slyšeli jsme často BBC.
Německá města leží v troskách,
stesk po domově byl stále větší.
No a potom přišel povel k odchodu,
celý tábor jde do Bavor.
Adie krásná česká zem,
vracíme se zpět do vlasti.

Touto básní končí vzpomínky pana
Tenhaafa z Gelsenkirchenu, města,
které leží v západní průmyslové části
Německa, zvané Porůří. Vzpomíná
na to, jak jako člen Hitlerovy mládeže
zvané Hitlerjugend, strávil v Březnici
a Sedlici dvě školní válečná léta.
Tady měly být německé děti uchráněny od ničivých náletů na největší
průmyslové podniky Německa.
Pokračování v dalších BN
Napsal: Jaroslav Žák
Překlad z němčiny Marie Petrovičová
a Juliana Žáková
Sepsáno v r. 11/2007
Doplněno a přepracováno v r. 1/2013
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI

HOŠI OD VLČAVY

Volný seriál Březnických novin pokračuje rozhovorem s Tomášem Bláhou.

Při třídění mého „březnického“ archivu jsem našel zajímavou věc. Je to Diplom udělený mě za třetí místo v běhu na lyžích ze dne 28. 1. 1945. Diplom vydal spolek Hoši od Vlčavy
a je podepsán Václavem Kostkou a Zdeňkem Teskou a opatřen
razítkem. Co znamenala uprostřed razítka umístěná písmena
49 K.S.K nevím.
Kdo to byli Hoši od Vlčavy? Bylo to volné sdružení kluků od cca 12 do
16 let, kteří vyrůstali
v okolí naší řeky Vlčavy,
v Počapské ulici. Řeka
byla pro nás druhým domovem. V zimě jsme na
ní bruslili a hráli hokej,
závodili na lyžích, na konci zimy jezdili na krách,
v létě se v ní koupali
a chytali ryby, v jejím okolí jsme hráli různé hry,
stříleli prakem po sršních
aj. Do obory jsme nesměli.
Kdo založil tento klukovský spolek v období
konce 2. světové války,
v období všestranně svízelném, těžkém a nebezpečném? Byl to pravděpodobně Zdeněk Teska, který byl z nás z nejstarší a také měl všestranný organizační a „spolčovací“ talent, kterým nahrazoval
sportovní neobratnost.
Scházeli jsme se v půdním prostoru nad kurníkem v palffyovském domě čp. 431, Počapská ulice, několik metrů od řeky.
Dosud tam tato stavba stojí. Domů jsme nepospíchali. Až volání rodičů nás upozornilo, že musíme domů.
Vzpomínám na kamarádství a družnost, které nás spojovali.
I po letech jsme na tato dobrodružství rádi vzpomínali.
Dnes se děti a mládež baví jinak. Při procházce zasněženou
zimní oborou a kolem řeky potkáme děti a mladé lidi spíše náhodou. Asi sedí u televize, počítače nebo doma.
Do spolku Hoši od Vlčavy mimo jiné patřili tři kluci Teskovi,
Jarda Vojáček, Olda Holý, Pepík Němec, Pepík Škácha, Venca
Jindřich, Jenda Urban, možná i další a pisatel těchto řádků.
Většina už není mezi námi. Tímto článkem jsem chtěl na svoje staré kamarády vzpomenout.
Jaroslav Žák

1. Jste spjat s Březnicí, kde vyučujete na Základní
umělecké škole, a s Rožmitálem, kde máte trvalé
bydliště. Jaký je váš vztah k těmto městům?
Na jaký nástroj hrajete a kde jste studoval? Hru
na jaké nástroje vyučujete?
V Březnici jsem prožil významnou část svého života,
mám tu přátele, v Březnici působím jako učitel hudby na
Základní umělecké škole, ačkoli bydlím jinde, jsem stále
„březničák“. Hudbu jsem studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde mým učitelem byl prof. Bedřich Beránek. Mým hlavním nástrojem je snižcový pozoun. Vyučuji hru na žesové nástroje jako je trubka,
pozoun, lesní roh, tuba a také hru na zobcové flétny.
2. Zastupitelstvo města Březnice vás 19. 2. 2013
schválilo jako člena výboru pro kulturu a školství. Jakou máte představu o svém působení v tomto výboru?
Základní umělecká škola v Březnici se na kulturním životě města podílí. Budu se snažit o to, aby moje účast
na činnosti výboru pro kulturu a školství přispěla
k dalšímu uplatnění ZUŠ v kulturním životě města.
Představuji si, že po bližším seznámení s prací výboru,
se mohou otevřít i jiné možnosti.
3. Jaké máte plány v oblasti svých hudebních zájmů?
Pokračovat v práci se žákovskými soubory naší školy.
Je to soubor zobcových fléten, který na škole působí již
od roku 1999. Jsou v něm zastoupeny sopránové, altové, tenorové a basové zobcové flétny. V současné době
má 14 členů, z čehož mám radost. Potom je to žákovský
orchestr. Nyní v obsazení 7x zob. flétna, 3x akordeon,
3x trubka, pozoun, kytara, klavír, basa. A je tu ještě
soubor učitelů. Ten vznikl v září 2012. V něm hraje klavírista (pan ředitel Přemysl Zíka), akordeonistka (paní
učitelka Věra Obdržalová), klarinetista (pan učitel Zdeněk Teska), houslista Roman Kraus a já na kontrabas.
Repertoár tvoří skladby různých stylů - světové evergreeny v rytmu swingu, tanga, waltzu, ale i klasická hudba.
Rozhovor připravil
MUDr. Jiří Beran

Město Březnice a Nadační fond pro Březnici
Vás zvou na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stráž 30. dubna 2013
• Občerstvení
• Od 18 hodin hraje skupina PŘESCENT
• Zapálení hranice ve 20 hodin
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NOC KOSTELŮ V BŘEZNICI
Program kulturních akcí na st. zámku v Březnici
v sezóně 2013
20. 4. – Koncert – Trio Canto corno e organo – Radka Kyralová – mezzosopran, Tomáš Kyral – horn, Věra Trojanová –
klavír, 19.00
3. 5. – Slavnostní zahájení sezónní výstavy – František Josef I.
– ViribusUnitis, výstava přibližující více než 60-leté období
panování rakouského císaře prostřednictvím dobových mobílií, tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů, jižní křídlo zámku Březnice, do 31. 10. 2013, otevřeno dle
otevírací doby zámku
10. 5. – Beseda – Večer s rodákem – o životě a díle sochařky
Miroslavy Nové, 19.00
16. 5. – Jarní koncert souborů ZUŠ Dobříš, 18.00
18. 5. – Koncert – Kateřina Englichová – harfa, v rámci
Hudebního festivalu A. Dvořáka, 19.00
25. 5. – Zahradní koncert –Výběr ze slovanských písní nasbíraných Ludvíkem Kubou – Heidi Johanna Vacek – housle, Hana Beranová – zpěv, Přemysl Zíka – klávesy, zahradní
pavilon, 17.00
1. 6. – Koncert – „Festivalové mládí“ – Orchestr ZUŠ Příbram, v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka, 15.00
8. 6. – Společný koncert gymnaziálních orchestrů – Aurich
Band (Něm.) & Gym Band (ČR, Příbram), nádvoří zámku,
20.00
14. 6. – Varhanní koncert – Barokní tvorba starých mistrů Radek Rejšek – varhany, zámecká kaple P. Marie, 20.00
22. 6. – Jazzový koncert – Big Band Příbram – nádvoří zámku, 20.00
červenec – Výstava obrazů – Jarmila Čerevková, výstavní
bašta
12. 7. – Koncert – Carmina Burana – Pražští pěvci & Band,
nádvoří zámku, 21.00
srpen – Výstava „Mosty“ – Jiří Beran a Miloslav Hrubec –
obrazy, objekty, plastiky, výstavní bašta, vernisáž 9. 8. od 17.00
17. 8. – II. letní zámecký bál – Pražský salónní orchestr, Sestry Havelkovy, nádvoří zámku, 20.00 – 02.00
31. 8. – Hradozámecká noc – oživené prohlídky zámku
září – Výstava obrazů – Bohuslava Hradská
14. 9. – Varhanní koncert – Ave Maria – Edita Adlerová – zpěv,
Vladimír Roubal – varhany, zámecká kaple P. Marie, 19.00
19. 10. – Koncert – Když ještě nebyl klavír, recitál violoncella
a cembala – JanŠkrdlík – violoncello, Kateřina Bílková –
cembalo, 19.00
26. 10. – Koncert – Sylvie Krobová – harmonika, autorský šanson, 19.00
8. 11. – Přednáška – Přibík Jeníšek z Újezda – zatracovaný
královský prokurátor a veliký mecenáš církve a umění, PhDr.
Věra Smolová – St. oblastní archiv v Příbrami, 19.00
14. 12. – Advent na zámku – zámek oživlý předvánoční atmosférou, koledami a jedinečnou možností shlédnout zámecký
„Paffyovský“ betlém v rámci prohlídek zámku, 10.00 – 16.00
14. 12. – Adventní koncert – Vánoční oslava s V. A. Michnou
z Otradovic a s hudbou z Anglie a Německa – Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian Wright (Anglie) – loutna, 19.00

V poslední době se setkáváme s různými „nočními“
kulturními akcemi. Například na zámku bývá na podzim Hradozámecká noc, kterou si návštěvníci oblíbili
navzdory nepříliš hezky znějícímu názvu a různě zpestřené večerní prohlídky zámku hojně navštěvují. V Praze
se poměrně značnému zájmu těší Muzejní noc, která je
příležitostí podívat se zdarma do mnoha pražských muzeí. Pravidelně se přitom na mnohé zájemce ani nedostane. V knihovně bývá pro děti Noc s Andersenem a není
vyloučeno, že jsem ve svém výčtu na některou další „Noc“
zapomněl.
V této souvislosti pak není divu, že existuje i Noc kostelů. V některých německých městech ji znají od roku
2001, v Rakousku a v Nizozemsku se koná od roku 2005
a v České republice od roku 2009. Není pravidlem, aby
se taková akce pořádala všude, kde nějaký kostel stojí,
spíše je to vzácností, tím spíš můžeme vítat, že letos
bude mezi místy, která pořádají Noc kostelů, také Březnice (v pátek 24. 5. 2013).
Záštitu nad Nocí kostelů v tomto roce převzali nejen
představitelé církve katolické, ale také předseda vlády
Petr Nečas, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan
Štěch, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek
a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
Podle Českobudějovického biskupství je záměrem Noci
kostelů otevřít a přiblížit zajímavou a netradiční formou
kostely místním obyvatelům i návštěvníkům z okolí a seznámit je s jejich historií, uměleckými památkami a současností.
S podrobným programem březnické Noci kostelů bude
veřejnost včas a dopodrobna seznámena, nebo právě pro
širokou veřejnost se tato akce pořádá. Mimořádně bude
zpřístupněna kostelní věž až ke zvonům, bude prohlídka
kostela s možností podívat se do míst, která nejsou běžně
přístupná. Na programu také bude hudební vystoupení.
MUDr. Jiří Beran

Město Březnice a pivovar Herold
srdečně zvou na

MÁJOVÝ
KONCERT
Náměstí 1. května 2013
ve 14 hodin
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Březnice.
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA

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

DUBEN 2013
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče a děti každý den od 9 do 12 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA každé první úterý v měsíci
od 15 do 17 hod.
pondělí
od 10:00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY a ŠKOLÁKY
– pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 SVAČINKY A POHÁDKY OD MAMINKY – dopolední
program pro nejmenší
čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Z. Kocíkovou
od 9:15 – ležím, lezu, sedím
od 10:00 – chodím, běhám, zpívám

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou
úterý
od 15:45 NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni
od 17:30 ANGLIČTINA pro úplné začátečníky se Z. Klímovou
středa
od 13:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 1 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 14:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 2 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 15:15 ANGLIČTINA PRO SENIORY – s Mgr. J. Bartákovou
pátek
od 16:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 1 se Z. Klímovou
od 17:30 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 2 se Z. Klímovou
od 19:00 ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

Jarní burza dětského oblečení
a sportovních potřeb / 4. 4. – 15. 4. 2013
4.
5.
8.
9.
10.
11.
14.
15.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

8
8
8
8
8
8

–
–
–
–
–
–

12
12
12
12
12
12

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

30.4. od 9:30 Hygienické návyky a učení na nočník
další z cyklu přednášek pro maminky s ambasadorkou Zuzkou
Kocíkovou
Připravujeme:
Felino a canisterapie (2. 5.), Férová snídaně v Březnici (11. 5.),
Kola a kolečka 2013 (25. 5.), výtvarná dílna pro maminky
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

MC Pampeliška Březnice není jen místem k setkávání,
ale i místem informačním, v herně MC nebo na našich
webových stránkách můžete získat užitečné informace
k řešení složitých životních situací.
Každý měsíc bychom vám rádi představili
vždy jednu organizaci, kde lze vyhledat pomoc.
K d e h l e d a t p o m o c k d y ž : mám problém
se slaováním zaměstnání a rodinného života

APERIO
Společnost pro zdravé rodičovství
Plzeňská 66, 151 24 Praha 5
T +420 222 364 083
On-line poradna: w w w. a p e r i o . c z
E-mail: aperio@aperio.cz

MIMOŘÁDNÉ AKCE

čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
neděle
pondělí
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MC

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ

8 – 12 hod. VÝDEJ

13
13
13
13
13
13
18
13

–
–
–
–
–
–
–
–

17
17
17
17
17
17
19
17

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

PŘÍJEM
PŘÍJEM
PŘÍJEM
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
VÝDEJ
VÝDEJ

Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, včetně těhotenského,
kojenecké potřeby, obuv, sportovní potřeby (odrážedla, kola,
kolečkové brusle, helmy, apod.)
V době konání burzy jsou všechny pravidelné programy
zrušeny!!!
18. 4. od 15:30 DROGY – ptejte se, co vás zajímá
diskusní skupina nejen pro rodiče a jejich děti, prezentace a
představení společnosti MAGDALENA, o.p.s. - nestátní neziskové organizace působící ve Středočeském kraji a poskytující
ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách, akce se uskuteční ve spolupráci
se sociální pracovnicí MěÚ paní Marcelou Pinkavovou
22. 4. od 10:00 Výroba čarodějnice Kanimůry
dopolední výtvarné tvoření pro nejmenší
23. 4. od 16:00 Odpoledne s čarodějnicí Kanimůrou na
Stráži
zábavné odpoledne v přírodě, veselé čarodějné úkoly a kouzelný
lektvar pro získání síly, sraz na Stráži, dobrou náladu s sebou,
akce se koná jen za příznivého počasí bez trvalého deště

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Františku Větrovskému za poskytnutí finančního daru našemu mateřskému centru.
Pan Větrovský pořádal dne 9. 3. 2013 dobročinný ples, výtěžek
ze vstupného měl být věnován ve prospěch našeho MC. Bohužel, i přes charakter tohoto plesu, byla jeho návštěvnost minimální, a tak i výše vybraného vstupného. Pan Větrovský však
nejen, že dostál svému původnímu záměru, ale předčil i všechna
naše očekávání, když na plese předal zástupkyni mateřského
centra finanční obnos ve výši 10.000,- Kč. Tato částka bude
využita výhradně na nákup hraček či jiných sportovních a výukových potřeb pro děti.
Ještě jednou tedy panu Větrovskému velice děkujeme
a jeho projevené štědrosti si velice vážíme.
MC Pampeliška Březnice

Rodinné konstelace v MC Pampeliška
Mateřské centrum Pampeliška nabízí celodenní seminář rodinných konstelací. Rodinné konstelace jsou nejúčinnějším nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců
myšlení, které nám neslouží a které si neseme ze své
původní rodiny, tedy té, kde jsme vyrůstali. Předpokládaný
termín je sobota 8. června 2013. Zájemci se mohou závazně
přihlásit v herně MC Pampeliška, osobně nebo na telefonních
číslech 326 531 177 a 775 620 780. Seminář se uskuteční pouze v případě minimální účasti 8 zájemců. Uzávěrka přihlášek
je 20. května 2013.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Paní Forejtová vzpomínala…
V únoru jsme probírali v předmětu Náš svět 2. světovou válku. Kromě základního učiva jsme se dověděli
mnoho dalších zajímavostí.
My děti jsme se ptaly svých příbuzných a známých, co
si z války pamatují nebo co znají z vyprávění svých nejbližších. Slyšeli jsme ve třídě referáty o Mnichovské dohodě, Lidicích, Terezíně, atentátu na Heydricha, o panu
Františku Lízlovi, o rodině Dlabačových z Boru i rodině
Königsmarkových z Dědku a mnoho dalších. Mnozí z nás
si přinesli povídání ze života svých babiček a dědečků.
Nejvíce se mi líbil příběh prababičky Adama Otty.
Zhlédli jsme také velmi smutný film O zlém snu, který
vyprávěl o osudu židovské dívky, a film ze života židovské rodiny Všichni moji blízcí.
Na závěr našeho učení přišla do školy paní Vlasta Forejtová a vyprávěla nám, co si z té doby sama pamatuje,
co jí vyprávěla její maminka, a také o válce u nás
v Březnici. Když byla malá holčička, byl její tatínek
p. Kolofa zatčen a vyslýchán na gestapu v Klatovech
a potom vězněn v koncentračním táboře v Terezíně.
Jeho manželka i dcera (p. Forejtová) byly pronásledovány.
Pan Kolofa zemřel v Terezíně 5. 5. 1945 v 9.30 hod.,
půl hodiny před osvobozením tohoto koncentračního tábora. Bylo to velmi smutné, ale poučné vyprávění. Tuto
dobu bych nechtěla zažít.
Tereza Hrušovská, 5.c ZŠ Březnice

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Vlastě Forejtové, která nám do školy chodí už několik let obětavě
vyprávět o osudu svého otce, pana Stanislava Kolofy,
za okupace, ale i o 2. světové válce v Březnici a okolí.
Ochotně ukazuje dětem fotografie i rodinnou korespondenci a zodpovídá všechny dětské dotazy.
Ještě jednou děkujeme.
Ivana Ševrová, tř. učitelka 5.c ZŠ Březnice

Lyžařský kurz devátých tříd
V sobotu 23. února jsme se sešli my, žáci 9. tříd,
ve 13.15 hodin před březnickou školou. Přibližně ve
14.00 hod. jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili směrem
Železná Ruda. Cesta nám rychle utekla, a než jsme se
nadáli, přijížděli jsme k hotelu Engadin. Před hotelem
jsme postupně vyndali všechna zavazadla, lyže a snowboardy a rozdělili si pokoje. Spousta z nás byla nadšená,
především dívky, protože měly svou vlastní koupelnu.
Večeře byla od půl sedmé a po večeři jsme se všichni sešli ve společenské místnosti a naplánovali si průběh celého týdne. Také jsme si řekli něco o bezpečnosti.
Večerka byla každý den ve 22 hodin. Ráno jsme šli
na snídani od 8.15 hod. a na svahu jsme byli v 9 hodin.
Lyžaři mohli jet na vleku, ale snowboardisti museli
první den šlapat celý kopec pěšky. Instruktorka, která
vedla snowboar áky, se jmenovala Ivana Cízová a lyžaře vedli Iva Ceradská a Honza Jindřich. Byli velice zábavní a mnoho nás toho naučili. Po obědě jsme vždy měli
pauzu na odpočinek a pak šli opět ještě na 2 hodiny lyžovat. Po lyžování jsme odpočívali, hráli hry, dívali se
na filmy a dokumenty o lyžování a snowboardingu
a navzájem se navštěvovali na pokojích.

V průběhu kurzu nás natáčeli, abychom se viděli při
lyžování i snowboardingu. V úterý byl tzv. „kritický
den“, kdy je povinnost půl dne odpočinku, takže jsme se
sněhovým radovánkám věnovali pouze dopoledne a odpoledne se někteří jeli vykoupat a zrelaxovat do Zwieselu
do bazénu, někteří šli na procházku do Železné Rudy
a někteří zůstali odpočívat na hotelu.
Na čtvrtek se všichni moc těšili, protože byl naplánován výcvik na Špičáku.
Moc jsme si to tam užili, ale když jsme se vrátili
do Engadinu, byli jsme vyčerpaní nejen z pohybu, ale
i z prvního jarního sluníčka. V pátek proběhlo opět natáčení, abychom viděli, jak moc jsme se zlepšili. V sobotu
jsme odjížděli domů a věříme, že se to všem moc líbilo.
Závěrem děkujeme instruktorům a vychovateli Vítkovi
Štětinovi za pěkný týden.
Anna Bierhanzlová,
Vendula Mázdrová, 9. ročník

Bronzové úspěchy v basketbalu žáků
5. ročníku
Chlapci a dívky z 5. ročníku vzorně reprezentovali březnickou základní školu v okresním kole minibasketbalu.
7. 2. proběhla v Příbrami chlapecká soutěž. Třetí místo vybojovali Vladimír Šafránek, Rostislav Koňas, Jiří
Máša, Ivan Poula, Matěj Zemek, Lukáš Veselý, František
Mourek, Matěj Petráň, Jakub Štěrba a Tomáš Vácha.
O stejný úspěch se zasloužily i dívky 19. 2. ve složení
Nikola Kovářová, Jana Vítková, Julie Sroková, Kateřina Mládková, Denisa Nesvedová, Klára Adamová, Nela
Bartoníčková, Denisa Růžičková, Lucie Kudějová a Tereza Hrušovská.
Konkurence, hlavně z řad příbramských škol, byla veliká. O to více si získaného úspěchu ceníme. Děkujeme
všem hráčům za výkony, mnohdy na hranici jejich možností.
M. Duspivová, M. Gardoňová
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VOŠ a SOŠ

VOŠ Březnice a SOŠ Březnice již popáté pořádala Kurz pro výkon
obecných zemědělských činností a chystá jeho šesté pokračování
VOŠ Březnice a SOŠ Březnice ukončila v sobotu
2. března 2013 Kurz pro výkon obecných zemědělských
činností, který byl tradičně určen pro zemědělce, kteří
nemají potřebné vzdělání pro výkon své zemědělské činnosti.
Obsah vycházel ze schválených osnov projektu a byl
zčásti i přizpůsoben požadavkům zemědělské praxe.
Tento kurz trval včetně odborné praxe 300 hodin,
z toho účastníci strávili ve škole 15 sobot po 8 hodinách,
absolvovali tedy celkem 120 hodin přednášek od podzimu
2012 do jara 2013.
Na závěr byli všichni účastníci přezkoušeni před komisí a obhajovali svůj absolventský projekt. Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci i osvědčení
pro výkon zemědělské činnosti, které je mj. potřebné pro
získání některých zemědělských dotací a čerpání prostředků z fondů. Kurz byl přínosem i pro samotné učitele, kteří mohou vycházet ze získaných zkušeností z pěti
konaných kurzů.
Vyzýváme současně tedy další zájemce o tento
kurz, aby se přihlásili co nejdříve na adrese školy.
V případě dostatečného počtu zájemců bychom jej
znovu otevřeli v říjnu 2013.

Rozsah zůstane stejný, tedy 120 hodin přednášek o sobotách, zbytek do celkových 300 hodin
bude tvořit samostudium a praxe na zemědělské
farmě. Potřebné dokumentace, informace a telefonické kontakty včetně přihlášky naleznete již
nyní na stránkách školy www.sbrez.cz .
Budeme se všichni těšit na setkání s Vámi!
Ing. Ladislav Pivoňka
odborný garant kurzu

Letošní úspěšní absolventi kurzu

INFORMAČNÍ TECHNOLOG JUNIOR 2013
Dne 21. 2. 2013 se na Smíchovské střední průmyslové
škole v Praze konal již 4. ročník krajského kola soutěže
Informační Technolog Junior, který prověřil znalosti
nejlepších studentů středních škol zaměřených na informační technologie ve Středočeském kraji. Zkoušky, které si pro studenty škola nachystala, obsahovaly teoretickou, praktickou, ale také poznávací část, ve které si studenti mohli ověřit dosavadní vědomosti nabyté ve svých
domovských školách. Zkoušky byly navrženy tak, aby
zatížily šedou kůru mozkovou i těm nejzapálenějším pro
obor.
Samotná soutěž pak probíhala v již výše zmiňovaných třech částech. První,
teoretická část probíhala
na počítačích, kde studenti
doplňovali test z teorie –
samozřejmě v angličtině.
Druhá, poznávací část spočívala v tom, že soutěžící
museli během 30 vteřin
identifikovat jeden předmět
(celkem jich bylo 40) a zapsat jeho jméno, případně
funkci do připravených listů. Nakonec byla připravena část praktická, která
byla rozdělena na šest stanoviš. Na těchto stanovištích
byly otestovány znalosti a dovednosti účastníků z oblasti programování, hardwaru, apod.
Pro prověření jazykové vybavenosti soutěžících byla
veškerá zadání v angličtině. Pro naši školu byla tato návštěva premiérou a pro naši dvojčlennou posádku to byla

určitě užitečná zkušenost. Již nyní se těšíme na příští
rok, kdy se bude konat 5. ročník soutěže Informační
Technolog Junior.
Robert Nečas, 3. BV, VOŠ a SOŠ Březnice

Kulturní dům Březnice

VINÁRNA
Prostor ke krátkodobému pronajmutí
vhodný pro pořádání rodinných oslav, firemních akcí
a soukromých večírků.
Sál s 50ti místy k sezení, tanečním parketem
a zázemím kuchyně pro přípravu drobného občerstvení.
Kulturní dům - tel. 318 682 153
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Zahajovací koncert Březnických hudebních
večerů
Orbis trio zahájilo v sobotu 2. března v Reprezentačním
sále březnické radnice cyklus BHV 2013. Pro diváky si
trio připravilo atraktivní a zajímavý program, ve kterém zazněly písně Haydnovy, Brahmsovy a Smetanovy.
Posluchači odcházeli příjemně naladěni a my se těšíme
na viděnou na některém z dalším koncertů.

lesti se skvěle bavili, domácí pečivo chutnalo znamenitě
a nechybělo ani závěrečné vyhlášení nejhezčích masek.

Kinohraní aneb pohádky pro jarní pohodu

Filmový festival Expediční kamera
Více než sto šedesát českých měst a obcí hostilo letos
filmový festival Expediční kamera. Poprvé se letos připojila také Březnice, hlavním pořadatelem bylo občanské
sdružení K. G. B., které připravilo i bohatý doprovodný
program. Letošní filmy představily akce odvážných dobrodruhů, skvělých horolezců, kajakářů, paraglidistů
i cyklistů. Odměnou pořadatelům byla vysoká návštěvnost a samé kladné ohlasy na tuto akci. Mezi nadšené
diváky patřili i žáci 8. a 9. tříd březnické ZŠ.

Promítání pohádek v březnickém kině bylo určeno především těm dětem, které jarní prázdniny trávily doma.
Na ty nejmenší čekalo pásmo pohádek o Krtkovi, starším dětem se promítal animovaný film Jak vycvičit draka. Pro všechny byl připraven doprovodný program, děti
si mohly zasoutěžit, vyrobit si velikonoční dekorace
a báječně si užít chladný prázdninový den.

Žákovský koncert
Také v letošním roce navazuje Odbor kultury města
Březnice na vynikající spolupráci s březnickou ZUŠ.
Žákovský koncert, kterým se ZUŠ v březnu představila
veřejnosti, zazněl v prostorách Městské knihovny a Infocentra.

Možná přijde i pan Andersen
Svaz knihovníků a informačních pracovníků pořádá
v letošním roce již třináctou pohádkovou Noc s Andersenem. Březnická knihovna se k tomuto projektu pravidelně připojuje. 5. dubna se pro několik malých nocležníků
otevřou dveře knihovny a bude jim dovoleno hrát si mezi
regály plných pohádek, v blízkosti knih i mlsat a dokonce vedle nich také přespat. Knihovnice dětského oddělení
paní Hedvika Fořtová si pro děti připravila na celý večer
zajímavý program a slibuje, že přijde i pan Andersen.

Do Anglie s Karlem Čapkem
V měsíci březnu si mohli žáci ZŠ prohlédnout putovní
výstavu o životě Karla Čapka v Anglii. Připravil ji Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a v rámci regionálních funkcí výstavu zapůjčila Středočeská vědecká
knihovna v Kladně. Jedenáct panelů s barevnými fotografiemi z Anglie, Walesu, Skotska a Irska, jejichž autory
jsou různí cestovatelé, doplňují spisovatelovy postřehy
a kresby. Výstava připomíná Čapkův cestopis Anglické
listy z roku 1924, který ani v současné době neztratil
nic ze své aktuálnosti. Děkujeme za spolupráci základní
škole, v jejichž prostorách se výstava realizovala.

Rej kašpárků a princezen
2. března ovládly parket březnického kulturního domu
masky všeho druhu. MC Pampeliška připravilo pro děti
odpoledne plné zábavy, her a soutěží. Rodiče a jejich rato-

Jaroslav Uhlíř přijede do Březnice
potěšit malé posluchače
Jaroslav Uhlíř přiveze
do Březnice dětský písničkový pořad Hodina
zpívání – zkoušení.
Dětské posluchače čeká
9. dubna v kulturním
domě ta nejzábavnější
vyučovací hodina na
světě. Písničkové pořady autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř si
za dobu své existence vydobyly pevné místo v srdcích
malých diváků. Během jejich spolupráce vzniklo téměř
400 písní, z nichž mnohé se v dnešní době již dají nazvat
kultovními.
Připravila Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■
■

3. 4. – 30. 4. 2013 výstava „Dřevořezby“ Roberta
Barbána Diaze, zahájení výstavy v pátek 5. 4.
v 17 hodin
25. 4. 2013 od 17 hodin přednáška Mgr. Libuše
Fořtové Autopatie
Tématická výstavka knih Naše květena

Oddělení pro děti na ZŠ
■
■
■

5. dubna 2013 – Noc s Andersenem – nocování
v knihovně
Hry dávné i nedávné – beseda a hry pro 2. ročníky
ZŠ
Jarní dílna – vyrábíme jarní zápichy

SOUTĚŽÍME S KNIHOVNOU
DŮLEŽITÉ OSOBY
1. Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky.
2. Čte si s námi v slabikáři, těší jí, když se nám daří
přečíst první větičky. Pak nám píše jedničky. Kdo je to?
3. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
Co je to?
Odpovědi přineste do 12. 4. na dětské oddělení knihovny na ZŠ v Březnici. Nejrychlejší hádankáři dostanou
malou odměnu.

KNIHOVNA
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Nachtmanová Petra – Utajené polibky – milostný příběh z 15.
století
Doherty Paul – Travič z Ptahova chrámu – záhadný zločinec
rozsévá smrt po celých Thébách, případ řeší faraónův nejvyšší
soudce Amerotke
Volfová Jana – Českých dějin hrátky ošidné – cílem autorky je
připomenout některé příběhy, zajímavé postavy, osudové zvraty, na
které nemá v dnešním spěchu téměř nikdo čas myslet, ale bez nichž
by neexistovalo to, o čem se často diskutuje bez hlubší znalosti –
naše národní identita
Johnson Jane – Desátý dar – umění ručního vyšívání tajuplně
spojuje dvě okouzlující ženy – jednu z věků dávno minulých a druhou ze současnosti – a jejich stejně vášnivé příběhy lásky
Sewellová Kitty – Pouto krve – hlavní hrdinka příběhu Madeleine je vtažena do nebezpečné hry a jako dcera kubánské šamanky
poprvé v životě zvažuje, zda má využít své temné nadání…
Scarrow Alex – Poslední světlo – tento román je čtenářsky mimořádně působivá a dramatická vize situace, jaká by nastala, kdyby skupina mocných zastavila přísun životadárné tekutiny, bez níž
se dnes svět neobejde – ropy
Wallaceová Carey – Komtesa – neobvyklý příběh italské komtesy Caroliny Antoniové se zakládá na osudech skutečných osob
z počátku 19. století, lyrické líčení krajiny a barvitých snů mladičké
šlechtičny jej posouvá do světa fantazie, světa mlžných rán, citroníkových hájů, slavnostních plesů i panských domů, kde plyne čas
pomaleji a emoce jsou silnější a vášnivější…
Robertsová Nora – Sluneční drahokamy – po nezdařeném
manželství a náročné kariéře psycholožky odjíždí unavená Jude do
Irska, země svých předků, aby dala svému životu nový směr…
Whiton Hana – Dáma v modrém hedvábí – strhující umělecký
i životní příběh Williama Morrise, jeho manželky Jane a přítele Danta Gabriela Rossettiho, básníka a malíře v sídle na břehu Temže…
Gerwald Mattias – Prorokova milenka – příběh ženy, která jako
jediná hrála v islámském světě důležitou roli
Lawson Mary – Návrat do Crow Lake – rodiče Kate Morrisonové snili o tom, že jejich děti budou studovat a po generacích se konečně vymaní z farmářského života v odlehlé osadě Crow Lake na
severu Kanady, ale zahynou při autonehodě a jejich sen o studiích
naplní jen dcera Kate
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna a Infocentrum Vás srdečně zvou na přednášku

AUTOPATIE
KAŽDÝ MÁME V SOBĚ SVŮJ VLASTNÍ LÉK!
s lektorkou Mgr. Libuší Fořtovou – poradkyní v autopatii
25. dubna 2013 v 17 hodin v prostorách Městské knihovny a Infocentra Březnice
Trápí Vás nebo Vaše děti ekzémy, nespavost, alergie, astma, migrény, bolesti zad, kloubů či jiné chronické
potíže? Trpíte nedostatkem psychických i fyzických sil? Přepadají vás často úzkosti, strachy a deprese?
Nejste plni energie a chuti do života?
- metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, od spirituální sféry až po tělesné orgány,
vyrůstající na základech klasické homeopatie
- metoda vhodná jako prevence virových onemocnění
- metoda k detoxikaci těla a k jeho odkyselení
- metoda, která přináší příval energie
- metoda, kterou se zbavíte chlamydií, kvasinek…
- metoda vhodná též k domácí samoléčbě

JAK JE MOŽNÉ, ŽE VL A STNÍ VODOU ZŘEDĚNÁ SLINA ČI DECH LÉČÍ?
Odpově na tuto a další otázky se dozvíte na přednášce. Více informací na www.autopatie.cz
Těšíme se na Vás!
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Digislon s. r. o, Plzeň
Vás zve na

koncert a taneční zábavu
oblíbené plzeňské skupiny

L UCIE
REVIVAL
sobota 27. 4. 2013
od 21.00 hodin

Kulturní dům Březnice
Cena vstupenky 150,- Kč.
Vstupenky zakoupíte na místě
v den koncertu od 19.30 hodin.

Těšíme se na vás, přijte se skvěle pobavit!
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NA ŘEKU VLČAVU OPĚT PŘIPLUJÍ
ORIGINÁLNÍ PLAVIDLA
KDY?

15. června 2013

Na starém kluzišti a v jeho okolí
pro vás i letos chystáme akci:

„NECKIÁDA NA VLČAVĚ
aneb CHYŤTE VLNY 2013“
Už nyní můžete pustit z uzdy svou fantazii
a začít vymýšlet, jak vtipně a originálně
vaši lo sestrojit nebo začít shromažovat
vhodný materiál k její stavbě.
Těšíme se na vaše plavidla, lodě a kocábky
a hlavně na jejich posádky!
PŘIPRAVUJEME TAKÉ DOPROVODNÝ PROGRAM
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
Více informací v dalších vydáních novin nebo na
www.rockfestbreznice.cz
či našem facebookovém profilu.
Kulturní gang Březnice, o.s.

Městská knihovna a Infocentrum V á s s r d e č n ě z v o u n a v ý s t a v u

DŘEVOŘEZBY
Roberto Barbáno Diaz
Výstava kubánského řezbáře, který svá díla vytváří
výhradně tradičním ručním způsobem,
bez použití elektrických či jinak poháněných nástrojů.
Za dobu své tvorby získal řadu ocenění,
včetně prvenství v celorepublikové kubánské soutěži.

V prostorách knihovny si můžete od 3. dubna do 30. dubna 2013
prohlédnout veškerou jeho dosavadní tvorbu.
Oficiální zahájení výstavy proběhne
v pátek 5. dubna 2013 od 17 hodin v Městské knihovně a Infocentru.
Součástí zahájení bude komentovaná projekce pana Michala Jaroše z Březnice,
kterého s kubánským umělcem pojí dlouholeté osobní přátelství.
Můžete se těšit na zajímavé povídání o Kubě, o reálném životě kubánských rodin,
o umění a kultuře největšího ostrovního státu v Karibiku.

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Město Březnice – odbor kultury Vás srdečně zve na

MARTINA JOHANNY
6. května 2013 od 19 hodin

divadelní hru

KULTURA / SPORT

4/2013

SPIRITUÁL KVINTET
znovu v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále p. Tř.,
v programu

Kulturní dům Březnice

„PODRUHÉ a opět od srdce"

Ú č i n k u j í : Divadelní soubor Martina Johanny
Orchestr Gymband, diriguje Mgr. Miloslava Šmolíková
Baletní škola Ivany Bouší

Sobota 4. května 2013 od 18 hodin,
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
V úvodu vystoupí jeden z nejlepších varhaníků v ČR
– Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby
Královské kanonie premonstrátů v Praze
na Strahově a mezzosopranistka Edita Adlerová,
sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii.
Vstupenky budou v prodeji zde:
Infocentrum Rožmitál p. Tř., tel. 318 660 008
Knihovna Jana Drdy v Příbrami – infocentrum tel. 318 622 384
Divadlo Ant. Dvořáka – obch. odd. a pokladna –
(ne Colosseum) tel. 773 583 389, 326 531 250
Knihkupectví Mária Olšanská Příbram – tel. 318 627 479
Kulturní klub Rožmitál p. Tř. – tel. 318 665 339
Restaurace ROMANCE, Rožmitál p. Tř.
– tel. 605 181 837, 777 338 835
a u všech ostatních drobných prodejců v regionu
Generální partner – Hotel Polonia Mariánské Lázně –
www.hotelpolonia.cz
Partneři:
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský, advokátní kancelář Praha
Restaurace ROMANCE - Rožmitál p. Tř., Rybova 30, tel. 605 181 837
Originální solná jeskyně v Příbrami – budova RAVAK C
tel. 318 427 451, 777 561 653

H l a v n í m e d i á l n í p a r t n e r www.pribram.cz
I n f o r m a c e : www.hudbapribram.cz
facebook: http://www.facebook.com/agentura.andante

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

SK Březnice 1918
FK Lety
Sobota 20. 4. 2013 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP st. žáci – sobota 20. 4. 13.30 SK Březnice 1918 – Narysov
Přípravka – so/ne 20. – 21. 4. SK Březnice 1918 los bude stanoven
později
OP ml. žáci – so/ne 20. – 21. 4. SK Březnice 1918 los bude stanoven
později
dorost krajská soutěž I.A třída – sobota 20. 4. v 10.15 Petrovice –
SK Březnice 1918
IV. třída ne 21.4. od 17.00 SK Březnice 1918 B – Sedlice

Příští víkend
Přípravka – so/ne 27. – 28. 4. SK Březnice 1918 los bude
stanoven později
So 27. 4. 10:15 dorost – krajská I.A třída – SK Březnice 1918
– Dal. Dušniky
OP ml. žáci – so/ne 20. – 21. 4. SK Březnice 1918 los bude
stanoven později
So 27. 4. 10.15 st. žáci Rožmitál – SK Březnice 1918
Ne 28. 4. 17.00 I.B třída – Mníšek pod Brdy – SK Březnice 1918 A
So 27. 4. 17.00 IV. třída – Věšín – SK Březnice 1918 B

Přijte povzbudit naše fotbalisty a nezapomeňte
šály, bubny, řechtačky a vuvuzely ☺
Vstupné: 25 Kč, ženy a děti do 15 let zdarma

4/2013
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SPORTOVEC BŘEZNICE ROKU 2012
Absolutním vítězem druhého ročníku ankety Sportovec města Březnice
roku 2012 se stal Václav Šilhavý se ziskem 79 hlasů. V sobotu 16. března
na sportovní zábavě v kulturním domě byly vyhlášeny výsledky všech kategoriích této ankety. Mezi nominovanými bylo celkem 40 sportovců, z toho
v kategorii mládeže bylo 17 nominací a dospělí měli 23 nominací. Letos jsme
nominaci nechali na sportovních oddílech, byla tedy užší, ale za to odbornější. Každý oddíl mohl nominovat maximálně pět sportovců. Zároveň dostal
každý s klubů i možnost vyhlásit svého vítěze v takzvané odborné části
ankety.
A jak dopadli sportovci dle Vašeho hlasování? Zde jsou výsledky:

mládež

dospělí

kategorie

Vítěz
veřejného hlasování

Vítěz
odborné části ankety

Tenis - TK

Petráň Matěj

Petráň Matěj

Tenis - Vitality

Šoffrová Petra

nevyhlášen

Kopaná

Šilhavý Václav

Češka Karel

Stolní tenis

Stupka Jakub

Čižek Marek

Tenis - TK

Kasík Václav

Kasík Václav

Kopaná

Zárybnický Martin

Češla Ladislav

Stolní tenis

Soused Zbyněk

Šimek Jakub

Kynologie

Kostínek Richard

Kostínek Richard

Volejbal

Placák Roman

Zemek Martin

Dále byl vyhlášen absolutní vítěz s největším počtem hlasů, a tím se stal
Václav Šilhavý. Výbor pro mládež, sport a tělovýchovu též vyhlásil sportovní osobnost či sportovní legendu. Tou se stal všestranný sportovec Josef
Štefan.
Všichni vítězové byli odměněni poukázkou na nákup sportovního vybavení, diplomem a hezkou plaketou, která jim bude vítězství vždy připomínat.

Absolutní vítěz ankety Václav Šilhavý
a předsedkyně SK Březnice 1918 Pavla
Cibulková

Do hlasování se v letošním ročníku zapojilo přes 200 sportovních
příznivců. Všem děkujeme za jejich
účast a sportovcům přejeme mnoho
dalších sportovních i životních úspěchů.
Ing. Jiří Nepivoda
Předseda výboru pro mládež,
sport a tělovýchovu

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky,
bude již rozehrána jarní část zejména
krajských soutěží.
Na úvod mi dovolte, abych Vás seznámil s výsledkem volební valné hromady
SK Březnice 1918 o. s., která se konala
23. 2. 2013. Po dokončení 4letého mandátu bylo třeba zvolit nový výkonný výbor
SK. Valná hromada schválila funkční období nově voleného výkonného výboru na
4 roky a odsouhlasila i předložený návrh
na počet členů výkonného výboru - 5 členů. Tajnou volbou byl zvolen výkonný výbor SK Březnice 1918 o. s. v tomto složení: Pavla Cibulková, Marek Petráň, Roman Teska, Mgr. Vladislav Teska a Miroslav Viktora. Na následné 1. schůzi výkonného výboru SK byla předsedou SK
zvolena Pavla Cibulková a sekretářem
Roman Teska.
Nyní několik řádek ke sportovnímu
dění v našem klubu. Po skončení podzimní části soutěže jsme se dohodli s trenérem ,,A“ mužstva Romanem Škáchou
o ukončení trenérské činnosti. V průběhu dvou měsíců jsme oslovili několik
místních bývalých hráčů SK s návrhem,
zda by se neujali trénování ,,A“ mužstva.
Bohužel z důvodu pracovního vytížení
nikdo na naši nabídku nepřistoupil.

Rádi jsme přijali nabídku Vlasty Ševra
ml., že se společně s otcem Vlastou Ševrem st. ujmou trénování. 18. 1. 2013 tak
začala zimní příprava pod vedením Vlasty Ševra st. jako hlavního kouče.
Zimní příprava probíhala v několika
fázích. Tou první bylo nabírání fyzické
kondice v okolí stadionu a v tělocvičně
ZŠ Březnice. Dva tréninky proběhly na
UMT 1.FK Příbram a byly zpestřené posilovnou. Ke konci tréninkového období
hráči využili halu Vitality Březnice.
Součástí zimní přípravy byla jako již
tradičně účast na zimním turnaji v Blatné. Na turnaji jsme odehráli celkem
5 utkání, z toho ve 4 jsme zvítězili a
1 utkání skončilo remízou.
základní skupina:
Blatná – Březnice
1:3 (1:1)
Žid M., Češka L., Zárybnický
Březnice – Smetanova Lhota 4:1 (1:1)
2x Zárybnický, Ševr Vl. ml., Žid J.
Březnice – Střelské Hoštice 2:1 (0:1)
Žid M., Zárybnický
mistrovská skupina:
Březnice – Bělčice
2:2 (1:2)
2x Ševr Vl. ml
Březnice – Hradiště B
5:0 (1:0)
2x Jindřich, 2x Fait O., Zárybnický

Konečná tabulka turnaje:
Poř.

Tým

Z V R

P Skóre Body

1

SK Březnice
1918 o.s.

3

2

1

0

11:3

2

Sokol Bělčice 3

2

1

0

10:4

7

3

Hradiště B

3

1

0

2

6:5

3

4

AFK Smetanova Lhota

3

0

0

3

3:13

0

7

Poděkování za 1. místo v turnaji patří
všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili.
Jednalo se o tyto hráče: Vaněček, Štolba,
Žid Martin, Cvrk, Češka V., Plechata,
Ševr Vl. ml., Zárybnický, Vácha L., Češka
L., Jindřich, Čabrádek, Ferko T. st., Mikuláš, Fait O., Ševr J., Novotný J., Váně,
Blovský, Muzika V., Veselý, Žid J., Burda.
trenér: Ševr Vl. st. V průběhu ledna byla
zahájena příprava i u ostatních oddílů
SK od přípravky až po B mužstvo.
Na závěr mi dovolte poděkovat zejména Markovi Petráňovi za uspořádání
2 halových turnajů v Příbrami, kterých
se společně s ostatními trenéry mládeže
Dušanem Hudečkem a Víou Palivcem
zúčastnili a vzorně reprezentovali naše
SK a nejen na těchto turnajích. Výsledky
a komentáře nejdete v samostatném
článku Marka Petráně a také na internetových stránkách SK Březnice 1918.
(pokračování na str. 18)
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MLADŠÍ ŽÁCI – Halový turnaj v Praze 24. 2. 2013

(dokončení ze str. 17)

V neděli 24. 2. 2013 se mladší žáci SK
Březnice 1918 o. s. zúčastnili halového
turnaje v Praze. Turnaj se hrál v nové
hale v Radotíně a pořádal ho fotbalový
klub FK Motorlet Praha. Účastníky turnaje byla kromě našich kluků a FK Brandýs dále už jen pražská mužstva – FK
Motorlet, Stodůlky, Praga a Dolní Chabry. Turnaj se hrál systémem každý s každým 1 x 19 minut. Březničtí měli šanci
si poměřit síly s dalšími pěti mužstvy, s
kterými se ještě nikdy neutkali. S konečnou bilancí z pěti zápasů - čtyři vítězství, jedna remíza a žádná porážka.
Skončili díky horšímu skóre na druhém
místě. Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhlášen Matěj Petráň z SK Březnice
1918 o.s. Dalším a zároveň posledním
halovým turnajem v zimní přestávce
bude pro mladší žáky turnaj v hale
Aquaparku Příbram, který sami pořádají
v sobotu 16. března od 8.00 hodin. Zúčastní se ho Sokol Radnice, SK Union
Vršovice Praha, TJ Praga Praha, SK Smíchov Plzeň, SKP Rapid Sport Plzeň.

V samostatné tabulce přinášíme kompletní rozlosování jarní části soutěží
všech věkových kategorií.

Na závěr mi dovolte poděkovat
všem našim sponzorům, bez kterých
by fotbal v Březnici nemohl fungovat na této úrovni. Ještě jednou děkujeme!

Seznam sponzorů:
MĚSTO BŘEZNICE
VIVA spol. s r. o.
PIVOVAR HEROLD
Auto VANDOL, s. r. o., VAK, a. s., Beroun,
Pila Martinice, ing. Karel Petráň – PROJEKCE, Ž-TRANS, spol. s r. o. Starosedlský
Hrádek, BOVA, spol. s r. o., Metamax, spol.
s r. o., Rumpold, s. r. o., František Štefan –
Autobazar, Jitka Štěpánová – CA Oliver
Tour, FRAMIT, s. r. o., RIOS, s. r. o., Lékárna, Březnice, Master J. Musil, Pavel Haník
– Prodej uhlí a písku, doprava, Blatenská
tiskárna, s. r. o., Autometal, spol. Zalužany,
Josef Haník – vodoinstalatérské práce, Josef
Mázdra – zemní práce, Josef Ovsík – čalounictví, s r. o., DNA Finance Václava a Miloš
Nepivodovi, Dřevospol, s. r. o., Petr Motejzík – vodoinstalatérský materiál, Jiří Luhan
– autodopravna, ZOD Star. Hrádek, Zdeněk
Chvála – Sigma – opravy čerpadel, Sportovní club Kott, Březnice, VHS – stavby
Vlastimil Honzík, Autoškola Sladovník Březnice, Voda, plyn – Martin Češka, Železářství
Renata Mázdrová, RK Centrum Řežábek,
Sběrné suroviny Komoň, Masokombinát
Příbram a. s., LEIFHEUT s. r. o. Blatná,
Elektromont Příbram – Zdeněk Pilousek,
Zbrojovka Březnice, MPC System, spol. s r. o.

Za SK Březnice 1918
Roman Teska, sekretář
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Výsledky SK Březnice
SK BŘEZNICE 1918 o. s.
4 : 1
SK BŘEZNICE 1918 o. s.
Praha 3 : 2
SK BŘEZNICE 1918 o. s.
Chabry Praha 3 : 1
SK BŘEZNICE 1918 o. s.
Stodůlky Praha 4 : 1
SK BŘEZNICE 1918 o. s.
let Praha 1 : 1

1918 o.s.:
– FK Brandýs
– Praga
– SK Dolní
– TJ Sokol
– FK Motor-

Konečná tabulka:
1. FK Motorlet Praha
2. SK Březnice
1918 o. s.
3. SK Dolní Chabry
Praha
4. TJ Sokol Stodůlky
Praha
5. Praga Praha
6. FK Brandýs

5 4 1 0 22:3 13
5 4 1 0 15:6 13
5 2 1 2 9:13

7

5 2 0 3 8:12
5 0 2 3 8:17
5 0 1 4 7:18

6
2
1

Na turnaji nás úspěšně reprezentovali:
K. Češka, D. Dušek, A. Kohout, D. Král,
M. Petráň, M. Straka, V. Šafránek, V. Valta, Š. Vojtěch.
Marek Petráň

PŘÍPRAVKA – Halový turnaj v Příbrami 2. 3. 2013
V sobotu 2. 3. 2013 se hráči starší přípravky SK Březnice 1918 o. s. zúčastnili
halového turnaje hráčů narozených roku
2002 a mladších – „Příbramští talenti“,
který se hrál v hale SZ města Příbram
a pořádal ho fotbalový klub SK Spartak
Příbram. Turnaje se zúčastnilo 9 mužstev z okresu Příbram – SK Spartak Příbram „A“ a „B“, Sokol Podlesí, Spartak
Rožmitál, TJ Ligmet Milín, 1.FK Příbram, Tatran Sedlčany, Sokol Daleké
Dušníky a naši kluci. Hrálo se systémem
každý s každým 1 x 10 minut, takže každé mužstvo odehrálo 8 zápasů. S celkovou bilancí 3 vítězství a 5 porážek skončili kluci na celkovém 7. místě.

Výsledky SK Březnice 1918 o. s.:
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – 1. FK Příbram 1 : 2
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Spartak
Příbram „A“ 1 : 4
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Sokol Podlesí 2 : 0
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Sokol Daleké
Dušníky 3 : 1
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Tatran Sedlčany 1 : 3
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – SK Spartak
Příbram „B“ 1 : 0
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Ligmet Milín 0 : 1
(pokračování na str. 19)

SK Březnice 1918 - rozpis utkání JARO 2013
DATUM

DEN

„A“ MUŽSTVO

6. 4.

SO 16.30 Bř A - MFK Dobříš

7. 4.

NE

13. 4.

SO

14. 4.

NE

20. 4.

SO 17.00 Bř A - FK Lety

21. 4.

NE

27. 4.

SO

28. 4.

NE

DOROST

ŽÁCI starší
13.30 Bř - Zduchovice

10.15 Žebrák - Bř

ŽÁCI mladší

MINIKOPANÁ

Pičín - Bř

Rožmitál - Bř

Pičín - Bř

Rožmitál - Bř

10.15 Dobříš – Bř
16.30 TJ Tochovice - Bř A

13.30 Toch/Milín - Bř
10.15 Petrovice - Bř

14.00 Bř - Narysov

10.15 Bř - Dal. Dušniky

10.15 Rožmitál - Bř

10.15 Jílové - Bř

14.00 Bř - Obecnice

10.15 Bř - Říčany

volný los

17.00 Bř B - Sedlice
17.00 Věšín - Bř B
17.00 Mníšek - Bř A

4. 5.

SO 17.00 Bř A - TJ Sp Rožm.

5. 5.

NE

17.00 Bř B - Láz B

11. 5.

SO 17.00 Sp TOS Žebrák - Bř A

12. 5.

NE

18. 5.

SO 17.00 Bř A - Sokol Maršovice

19. 5.

NE

25. 5.

SO

26. 5.

NE

10.30 Pičín - Bř B
14.45 Loděnice - Bř

14.00 Bř - Podlesí

10.15 Bř - Podlesí

14.45 Bohutín - Bř

10.15 Týnec nad/S - Bř

14.00 Bř - Pečice

17.00 Bř B - Bohutín B
17.00 Sokol Podlesí - Bř A

1. 6.

SO 17.00 Bř A - Sokol Nečín

2. 6.

NE

8. 6.

SO 17.00 SK MAR. Votice - Bř A

9. 6.

NE

15. 6.

„B“ MUŽSTVO

17.00 Dolní Hbity B - Bř B

hř. Trh. Dušniky
17.00 Hluboš - Bř B

10.15 Bř - Lety
17.00 Bř B - Drahlín B

SO 17.00 Bř A - SK Hořovicko B 17.00 Jablonná - Bř B

10.15 Milín - Bř

14.30 Bř - Kovohutě Pb

10.30 Bř - Bohutín
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PŘÍPRAVKA – Halový turnaj v Příbrami 2. 3. 2013
(dokončení ze str. 18)
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – Spartak Rožmitál 0 : 1
Konečná tabulka:
1. SK Spartak Příbram „A“
2. 1.FK Příbram
3. Tatran Sedlčany
4. Sokol Podlesí
5. Sokol Daleké Dušníky

16
15
14
14
13

6.
7.
8.
9.

Spartak Rožmitál
SK Březnice 1918 o. s.
TJ Ligmet Milín
Spartak Příbram „B“

9
9
6
4

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Jakub Němec z SK Březnice 1918 o. s.
Na turnaji nás reprezentovali: L. Hartl,
V. Kočovský, A. Maršík, J. Němec, E. Suchý,
V. Valta, T. Vácha.
Marek Petráň

STARŠÍ ŽÁCI – Halový turnaj Příbram 10. 3. 2013
V neděli 10. března se starší žáci SK
Březnice 1918 o. s. zúčastnili fotbalového halového turnaje, který pořádal Sokol
Podlesí. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů
z okresu Příbram, které pořadatelé rozdělili do dvou skupin. Ve skupině „A“
hráli - Tochovice, Podlesí, Kosova Hora a
Narysov. Skupinu „B“ mužstva Dobříš,
Bohutín, Trhové Dušníky a naši kluci.
Hrálo se systémem každý s každým ve
skupině 1 x 15 minut a následně o konečné umístění s mužstvy z druhé skupiny.

Výsledky základní skupiny „B“:
Sokol Trh. Dušníky – MFK Dobříš 3:2
SK Březnice 1918 o.s. – Litavan Bohutín
1:2
MFK Dobříš – Litavan Bohutín 0:1
Sokol Trhové Dušníky – SK Březnice
1918 o.s. 0:3
Sokol Trhové Dušníky – Litavan Bohutín
2:3
MFK Dobříš – SK Březnice 1918 o. s. 3:1
Hráči SK Březnice obsadili ve skupině
díky horšímu skóre třetí místo a utkali se
tak se třetím a čtvrtým týmem skupiny
„A“ – Narysovem a Kosovou Horou o 5. - 8.
místo.
Utkání o umístění:
SK Březnice 1918 o. s. – Sokol Narysov 7:3
Kosova Hora – SK Březnice 1918 o. s. 1:1
– na pokutové kopy 4:3
Starší žáci SK Březnice 1918 o. s. skončili s bilancí 2 výhry, 1 remíza a 2 porážky na konečném 6. místě. Na turnaji nás
reprezentovali: Dušek, Fait, Hudeček,
Janošec, Metlička, Novotný, Pazderník,
Šilhavý, Tater, Tuháček a Vácha.
Marek Petráň

ANKETA:
HVĚZDA OKRESNÍCH
TRÁVNÍKŮ R. 2012
Úvodní fáze ankety Hvězda okresních trávníků roku 2012 skončila. V hlasování čtenářů Příbramského deníku dosáhli výborného
umístění i hráči SK Březnice 1918 o. s.
Nyní bude anketa pokračovat ve středu
8. května dovednostními soutěžemi.
Průběžné pořadí:
Přípravka:
1. CVRKOVÁ Julie SK Spartak Příbram
2. KROTIL Pavel
TJ Sokol Kamýk
nad Vltavou
3. NEŠVARA Petr Kovohutě Příbram
10. NĚMEC Jakub SK Březnice 1918 o.s.
Žáci:
1. ŠILHAVÝ Václav SK Březnice 1918 o.s.
2. ČEŠKA Karel SK Březnice 1918 o.s.
3. BÍZA Martin
Kovohutě Příbram
Dorost:
1. KOČÍ David
2. ČERNOHORSKÝ
Pavel
3. BORODIN Mil.
8. NOVOTNÝ Jan
10. VÁNĚ Ondřej

TJ FC Višňová
Kovohutě Příbram
TJ Sokol Dal. Dušníky
SK Březnice 1918 o.s.
SK Březnice 1918 o.s.
Marek Petráň

MLADŠÍ ŽÁCI – Halový turnaj 16. 3. 2013
Dne 16. 3. 2013 SK Březnice 1918 o. s.
pořádal fotbalový halový turnaj mladších
žáků narozených po 1. 1. 2000 ve Sportovní hale města Příbram – v hale Aquaparku. Turnaje se zúčastnili kromě SK
Březnice 1918 o. s. ještě SK Union Vršovice 2000, SK Union Vršovice 2001, TJ
Sokol Radnice, SK Smíchov Plzeň, TJ Vitějovice, SK Rapid Sport Plzeň, TJ Praga
Praha, FC Liteň/Zadní Třebaň. Hrálo se
systémem každý s každým 1x10 minut.
Výsledky SK Březnice 1918 o. s.:
SK Březnice 1918 o. s. – SK Union
Vršovice Praha 2000
0:0
SK Březnice 1918 o. s. – TJ Sokol
Radnice
4:0
SK Březnice 1918 o. s. – SK Smíchov
Plzeň
1 : 1
SK Březnice 1918 o. s. – TJ Vitějovice
2 : 0
SK Březnice 1918 o. s. – SK Union
Vršovice Praha 2001
1 : 2
SK Březnice 1918 o. s. – SK Rapid
Sport Plzeň
3 : 0

SK Březnice 1918 o. s. – TJ Praga Praha
1 : 1
SK Březnice 1918 o. s. – FC Liteň/Zadní
Třebaň
2 : 0
Konečná tabulka:
1. TJ Praga Praha
2. SK Union Vršovice
Praha 2001
3. SK Union Vršovice
Praha 2000
4. SK BŘEZNICE
1918 o. s.
5. SK Smíchov Plzeň
6. SK Rapid Sport
Plzeň
7. FC Liteň / Zadní
Třebaň
8. TJ Vitějovice
9. TJ Sokol Radnice

8 6 1 1

19 bodů

8 6 0 2

18 bodů

8 5 1 2

16 bodů

8 4 3 1
8 4 2 2

15 bodů
14 bodů

8 3 1 4

10 bodů

8 2 2 4
8 1 0 7
8 0 0 8

8 bodů
3 body
0 bodů

S celkovou bilancí z osmi zápasů – čtyři výhry, tři remízy a pouze jedna porážka skončilo naše mužstvo na pěkném
4. místě. Po skončení turnaje bylo vyhlášeno konečné pořadí, každé mužstvo ob-

drželo upomínkové předměty, sladkosti,
první tři mužstva poháry a medaile. Zároveň byla vyhodnocena individuální ocenění – nejlepší střelec turnaje, nejlepší
hráč turnaje, nejlepší brankář turnaje
a nejlepší hráč týmu, kteří dostali památeční plaketu a bezplatný poukaz na fotbalový zájezd na přátelské utkání mezi
FC Bayernem Mnichovem a FC Barcelonou.
Nejlepším střelcem turnaje s 7 brankami byl vyhlášen Dominik Merfait
z TJ Praga Praha, nejlepším hráčem
Michal Bednář z SK Union Vršovice
Praha 2000, nejlepším brankářem Pavel Hrabačka z SK Smíchov Plzeň.
Nejlepším hráčem SK Březnice 1918
o. s. byl na turnaji zvolen Karel Češka. Za úspěšnou reprezentaci našeho
oddílu patří poděkování hráčům –
K. Češkovi, D. Hudečkovi, J. Chlandovi, D. Královi, M. Petráňovi, M. Strakovi, V. Šafránkovi.
Marek Petráň

BŘEZNICKÉ NOVINY

20

SPORT

4/2013

LETNÍ TENISOVÁ SEZONA
JE ZA DVEŘMI
Všichni tenisté se již netrpělivě připravují a těší na
nadcházející letní sezónu. Nejinak je tomu i v Tenisovém a sportovním clubu Vitality Březnice o. s. Po dlouhé zimě zde začínají první jarní brigády a venkovní antukové dvorce na každého opravdového tenistu doslova
dýchají svojí nenapodobitelnou atmosférou.
Také členská základna klubu se neustále rozrůstá
a v loňském roce dosáhla hranici 157 členů, z toho 106
členů bylo ve věku do 18ti let. Proto není žádným překvapením, že v TC Vitality Březnice o.s. budou na jaře
hájit klubové barvy hráči a hráčky rekordních 10 závodních družstev, převážně v mládežnických věkových kategoriích. Také Tenisová škola Jiřího Veselého, která
s klubem celoročně a dlouhodobě spolupracuje, bude nadále organizačně zajišovat pravidelný kvalifikovaný
trénink nejen závodních hráčů, ale i začínajících nebo
rekreačních hráčů z řad dětí, mládeže i dospělých.
Všichni zájemci o tenis, kteří by chtěli vyzkoušet kouzlo
této krásné hry a začít se jí pravidelně věnovat, se mohou zúčastnit NÁBORU DO TENISOVÉ ŠKOLY, který
proběhne v neděli 7. 4. 2013 od 10.00 do 12.00 hod. přímo v areálu TC Vitality Březnice o.s.. Více informací lze
získat na webových stránkách www.tenisova-skola.cz.

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošní letní sezóně, se v klubu uskuteční velké množství různých krajských nebo celostátních tenisových turnajů mládeže.
Proběhne zde také několik akcí v rekreačním tenisu,
aerobiku, zumbě, nohejbalu, aj.
TC Vitality Březnice o.s.
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu

ZPRÁVA O ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE ZA ROK 2012
Výbor Tenisového klubu pracoval ve složení:

Rekreační činnost

Předseda
Pokladní
Sekretář
Členové výboru
Revizní komise

Pokračovali jsme v pořádání oblíbených pátečních turnajů jak
ve čtyřhře, tak ve dvouhrách. Kdo měl zájem a chu, mohl se
do sytosti vydovádět, což se dělo.

L. Kindlman
V. Stulíková
R. Barták
V. Kasík, V. Placák, J. Roubík, Z. Jelínek
P. Matoušek, K. Trefný

Tenisové škola byla v činnosti po celý rok, jak v tělocvičně, tak
na kurtech. Několik tréninkových bloků bylo i o prázdninách.
Na vše dohlížel a vedl L. Kindlman.

Členská základna se mírně rozšířila a nyní čítá
242 členů.
Muži
Ženy
Dorost
Žáci
Celkem

110
53
23
56
242

Sportovní činnost
V soutěži družstev náš oddíl reprezentovalo 8 družstev v rámci
Středočeského kraje. O výsledcích budete informováni ve zprávě trenérské rady.
Velké úsilí bylo věnováno dětem a mládeži.
V loňské sezoně zajistil oddíl pořádání 43 celostátních turnajů
všech kategorií a 6 oddílových turnajů. Kromě sportovního přínosu, to byl i příliv financí do tenisové pokladny a v neposlední
řadě i propagace města Březnice.
Zimní příprava probíhala již tradičně v tělocvičně ZŠ Březnice.
Díky za vstřícnost řediteli školy p. Mgr. M. Bělkovi.
Vyplétání raket obstarávali k všeobecné spokojenosti pánové
Kasík a Motáň.
Do soutěže o nejoblíbenějšího sportovce byli nominováni:
Dospělí – Kasík, Roubík, Barták, Mlynářová Radka, Mlynářová
Tereza.
Mládež – Haštava, Čejdík, Karas, Mastný, Petráň.

Pořádaly se také oddílové turnaje, které měly jak hojnou účast,
tak vysokou sportovní úroveň. Vítěze jednotlivých turnajů nebudu z úsporných časových důvodů jmenovat, všem gratuluji.
Druhý ročník Březnického GRAND SLAMU – vyhrál R. Barták.

Brigádnická činnost
Čilá tenisová aktivita se projevila hned na jaře při brigádách,
jichž se zúčastnilo 123 brigádníků – 1200 hodin.
Loni se podařila rekonstrukce dětského koutku, oprava a částečné odvodnění kurtů (č. 3, 4, 5), údržba kurtů a celého tenisového areálu. Zateplování budovy se odložilo. V letošním roce
bychom rádi koupili nové sítě a lajny. Rádi bychom dokončili
odvodnění kurtů 3 – 5, opravili pisoáry na WC, započali práce
na zateplení budovy.
Všem, kdo se na chodu tenisového oddílu jakkoli podíleli, patří
dík.
(Městský úřad, manželé Surynkovi, p. L Kindlman, sponzoři,
atd).
Velice nás potěšila návštěva starosty města Březnice pana
J. Štěrby, který ve svém projevu ocenil práci tenisového klubu
a přislíbil pomoc města i v letošním roce.
Na závěr oficiální části schůze výbor a všichni přítomní popřáli
zakládajícímu členovi panu Ing. J. Žákovi k významnému životnímu jubileu.
Výroční schůze tenisového oddílu signalizuje vždy blížící se
jaro. Letos o tom docela pochybujeme, na brigádu možná budeme potřebovat hrablo, ale jaro stejně nad zimou zvítězí a my
všichni tenisoví příznivci se dočkáme.
S pozdravem sportu zdar a tenisu zvláš.
Tenisový výbor
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Zpráva činnosti Základny airsoftu, paintballu Březnice o.s.
za rok 2012
Již potřetí za svou existenci občanského sdružení se dne 22.
2. 2013 sešla jeho členská základna na novoroční schůzi. Jsme
rádi, že jsme na této schůzi mohli přivítat i zástupce z městské
rady, pana Jiřího Berana, s kterým jsme mohli diskutovat o naší
činnosti vůči městu. Tímto bychom chtěli v úvodu poděkovat
Městu Březnice za podporu naší činnosti v roce 2012, především finančními obnosy, díky kterým jsme mohli uspořádat
několik akcí pro občany Březnice a jejího širokého okolí. Právě
finanční podpora sdružení je pro nás klíčová. Členská základna
sčítá dohromady 32 členů, z čehož je 23 osob stále studujících,
z toho většina na základních a středních školách. Tudíž jsou
naše osobní finanční zdroje z členských příspěvků omezené
a podpora zvenčí důležitá. Proto se nebráníme sponzorství.
Jedním takovým sponzorem je Pivovar Herold Březnice a.s.,
kterému děkujeme za vše, co pro nás v roce 2012 udělal, a dalším hlavním sponzorem je Armyshop Březnice, který nás podporuje v oblasti vybavení a ošacení.
V loňském roce jsme uspořádali několik akcí pro občany. Jendou z nich bylo „Zahájení 2. herní sezóny“, kdy jsme si pro
místní děti připravili několik atrakcí s vojenskou tématikou
v oboře Zámku Březnice. Podobnou událostí byl i „Dětský den“,
kde jsme byli hlavními organizátory a pod záštitou Města Březnice, které vše financovalo, jsme si spolu s ostatními sdruženími připravili pro děti různých věkových kategorií atrakce po
celý den a věcné ceny za jejich splnění. Tato akce byla ojedinělá
tím, že se jí účastnilo v nebývalé míře několik sdružení z Březnice a okolí, které mezi sebou spolupracovaly a podílely se na
celém průběhu dne. Do této akce se také zapojila Armáda ČR,
která zde předvedla svůj bojový automobil, nové zbraně a vojenskou výstroj. Další podobnou akcí bylo „Ukončení prázdnin
v Horosedlích“, kdy jsme byli požádáni zástupci obce o uskutečnění dne. V květnu jsme se stali spolupořadateli rekonstrukce
bojů II. světové války na Slivici, na níž starší členové sdružení
zajišovali bezpečnost. Při této akci jsme spolupracovali s obcí
Milín, která si naši činnost a profesionalitu velice chválila.
V minulém roce jsme byli několikrát osloveni, abychom udělali přednášku o airsoftu. Přednášky se nám osvědčily a chtěli
bychom takovéto besedy i nadále pořádat. Ze všech přednášek
lze jmenovat ty pro dětské tábory, kde jsme zpestřili dětem několikatýdenní pobyt v přírodě. Také jsme se setkali s velkým
ohlasem u studentů VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií Plzeň, které naše činnost také zaujala.
I přes malé množství finančních prostředků, které nám zbyly, jsme pro členy sdružení udělali několik akcí, které rozšířily
jak vědomostní, tak fyzické schopnosti. Chceme rozvíjet především své znalosti i schopnosti v oblasti vojenství. Proto jsme se
zúčastnili i různých školení. V září jsme se vydali do Lanového
parku Slapy, kde jsme se učili slaňovat, pohybovat se v korunách stromů pomocí horolezecké techniky, nebát se výšek
a umět v nich spolupracovat se svými kolegy. Další poučnou

BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ informují
V neděli 7. dubna 2013 zahajujeme další ročník
kurzů pro začátečníky a pokročilé.
Bližší informace a přihlášky na www.zko-wbs.cz
a na telefonu č. 724 841 487.
Přij te mezi nás naučit se ovládat své čtyřnohé
kamarády.
Více na internetových stránkách ZKO Březnice.
Jiří Kubát

událostí sdružení byly ostré střelby, kde jsme se na pronajaté
střelnici učili bezpečnosti zacházení se skutečnými zbraněmi
a střílení s nimi. Pro mnoho členů to byl velký zážitek, jelikož
stříleli z opravdové zbraně poprvé. V létě se někteří z nás
zúčastnili speciální přednášky o taktice boje od zkušeného člena policejní jednotky. Všechna tato činnost nám rozšířila naše
obzory a posunula nás zase o kus dál před ostatní airsoftové
střelce.
V roce 2013 budeme nadále pokračovat v činnostech pro občany formou dětských dnů, chtěli bychom častěji dělat přednášky o airsoftu, jakožto volnočasovou aktivitu především na školách. Také bychom chtěli své členy nadále vzdělávat v oblasti
vojenství. Pokud nám to finanční stránka dovolí, vypravíme se
do Vojenského muzea v Lešanech, abychom se seznámili
s historií vojenství a viděli různé druhy vojenské techniky. Dále
bychom chtěli uskutečnit exkurzi do pohraničních těžkých
opevnění, která v poslední době zažívají svou rekonstrukci a seznamují návštěvníky s historií vzniku a s událostmi v dobách
začátku II. světové války. V roce 2013 se budeme snažit rozšířit
i svou materiálně-technickou základnu sdružení, a to pořízením
vojenského automobilu, který je potřeba pro přesuny a využití
na bojových akcích, k převozu velkého množství materiálu na
dětské dny, přednášky apod. Také bychom tím zvýšili prestiž
týmu a snížili provozní náklady za pronájem cizích dopravců.
Doufám, milí čtenáři, že jste si po přečtení stručné výroční
zprávy ucelili svůj pohled na naše sdružení, které se bude snažit být vidět i letošním roce. Osobně si přeji, aby se naše sdružení stále rozvíjelo a aby události, které pro Vás organizujeme,
měly aspoň takové ohlasy jako doposud.
Bc. František Pinkava ml.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Březnice
si vás dovoluje pozvat na
soutěž mladých hasičů.

Běh na 60 m s překážkami
– přebor jednotlivců
Soutěž se bude konat v
na fotbalovém stadionu
v Březnici
od 8 hodin.
Těšíme se
na vás!

neděli 28. 4. 2013
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MO ČRS Březnice
Pořádá pro všechny příznivce Petrova cechu a dobré zábavy již 23.

Rybářské závody
v sobotu 27. dubna 2013
na Hlubokém rybníku v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou OPEN, tj. nejen pro členy ČRS, ale i pro všechny zájemce s potřebnou výbavou
a zájmem v kategorii dospělí a 16 – 18 let.
Soutěží se o velmi hodnotné ceny s vyhodnocením za min. 1 až 10 místo.
Pro všechny účastněné (i diváky) je připraveno občerstvení, hudba, soutěž o ceny.
Informace pro soutěžící: loví se na vylosovaných stanovištích ve dvou poločasech,
na 1 prut s max. 2 návazci, je možné užití krmítka. Soutěžící si může ponechat 1 ulovenou rybu.
Bližší propozice budou před startem závodu zveřejněny na místě.

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

05.15
06.30
08.30
09.15
11.20

-

06.25
08.30
09.15
11.15
11.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

Petrův zdar !!!!

©VR

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

Dětské rybářské závody
v neděli 28. dubna 2013
na rybníku HLUBOKÝ v Dobré Vodě u Březnice
Závody jsou určeny pro nejmladší věkovou kategorii mladých rybářů ve věku 6 až 15 let,
a to v doprovodu dospělého. Lovit se bude na 1 prut s max. 2 návazci, event. i s krmítkem.
Hodnotí se celková délka ulovených ryb. Každý soutěžící si může 1 rybu ponechat,
tuto skutečnost nahlásí rozhodčímu a rybu si uloží do vezírku.
Startovné je dobrovolné, vybraná hotovost bude poukázána na humanitární účet – konto „kuře“.
Pro všechny mladé rybáře je připravena nejen napínavá soutěž o hodnotné ceny,
ale i občerstvení a dobrá zábava a na závěr soutěžního klání i překvapení
ve formě odměny pro všechny.
Časový plán:

Petrův zdar !!!!

06.45
07.30
09.00
09.30
11.10

-

07.30
09.00
09.30
11.00
11.20

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

prezence, losování stanoviš
I. poločas soutěže
přestávka, občerstvení
II. poločas soutěže
vyhlášení výsledků
©VR
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Jan Vaněk
Nabízíme Vám

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
• SMRK, BOROVICE

• BŘÍZA, DUB, BUK

Různé délky polen / Metrová polena

*Nově štípané palivo*

- Rekonstrukce el. rozvodů
- Návrh a realizace moderních
STA rozvodů
- Specializovaná stavební činnost
- Jádrové a průrazové vrtání
- Různé elektroinstalační práce
- Prodej a servis TV a SAT
techniky
- Rekostrukce bytů a domů
- Návrh a realizace PC sítí
(Lan, Wifi)
- Rozvody kanalizace, rozvody
vody
- Zednictví, rekonstrukce,
obkladačské práce

Jan Vaněk
Tel. 732 788 713
Jaroslav Kadlec
Tel. 739 667 642

Doprava i nakládka zajištěna.
Ceny na telefonním čísle:

606 056 000

www.elektromontaze-vk.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

Laserové Studio
M&A
Vám nabízí:
• Redukci váhy a objemu
bezbolestnou laserovou liposukcí
• Infračervené termohubnutí (sauna)
• Odstraňování celulitidy pomocí
ultrazvukového kavitačního přístroje
• Laserové odstraňování chloupků v obličejových
i ostatních partiích
• Vyhlazení vrásek pomocí galvanické žehličky
• Hloubkové čištění a regenerace pleti ultrazvukovou
špachtlí
• Hloubkovou regeneraci pleti fototerapií
• Důkladná masáž obličejových partií infračerveným
masážním přístrojem

Objednávky na tel. 608 450 975, 734 247 803

www.studio-ma.cz

Vyřite své potřeby přímo ve své obci!
Každé první a třetí pondělí v měsíci
ZAČÍNÁME 15. 4. 2013
Od 10:00 do 17:00 hod., tel. 733 654 595
Přísálí kulturního domu v Březnici
A K T U Á L N Ě : Výrazná sleva na povinné ručení
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
KVĚTEN 2013

19. 4. 2013

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16 – 18 týdnů
v začátku snášky 178 Kč/ks

cena 159 – 170 Kč/ks

sobotu 13. dubna 2013
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Prodeje se uskuteční: v

Případné bližší informace tel. 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719
Při prodeji slepiček – NOVÁ SLUŽBA – VÝKUP králičích
kožek – cena 22 – 35 Kč/ks

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.13 Milín

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Milín
Dlouhá Lhota
Láz
Rožmitál p. Třemš.
Věšín
Březnice
Mirovice

/před kulturním domem/
/na návsi/
/na návsi/
/vedle nákupního střediska/
/na návsi/
/parkoviště na náměstí/
/na náměstí/

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12 - 18 týd.
Chovní kohoutci
12 - 18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3 týd.
Moularden /kříženec pižmová + peking. kachna/
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1 - 3 týd.
Kačeny ROUVENSKÉ – N O V I N K A !
1 - 3 týd.
Husy bílé
1 - 3 týd.
Husy landenské
1 - 3 týd.
Perličky
1 - 6 týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6 - 8 týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2 - 3 týd.

3
. 201
5
.
3
ej 2
Prod

cena: 120 - 180,120 - 180,70 - 90,70 - 90,110 - 130,110 - 130,140 - 160,140 - 160,90 - 140,260 - 300,90 - 100,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

áří
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n
e
eže
rtim
!So na drůb t
i
š
e
i
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í
m
n
l
e
s
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k
a
dle dky!
í
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Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331 / PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.! / gallusextra@centrum.cz
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Firma
Roman Studnička

VÝKUP PALET
EUR, 80x120, 100x120, i poškozené
PO - PÁ

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724
(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

MÁTE NEJASNOSTI
V DŮCHODOVÉ REFORMĚ?

Nerozumíte tomu nebo dokonce nevěříte?
Promluvte si s kvalifikovanými poradci.
Využijte zhodnocení peněz 150%
Pro osoby ve věku 35 let a starší umožňuje
zákon rozhodnout se pouze do 30. 6. 2013.

PŘEMÝŠLÍTE O HYPOTÉCE?

TV SERVIS, PRODEJ
Rudolf Vaněk
• servis klasických i LCD televizorů – svoz a odvoz zpět
k zákazníkovi
• prodej televizorů, LCD, LED – naše služby nekončí prodejem,
ale zboží dodáme do bytu, nastavíme, seřídíme antény
• prodej satelitních kompletů včetně montáže a sestavení
dle přání
• aktivace placených programů SKYlink
• při opravě zapůjčíme náš provozní sat přijímač nebo
.
LCD televizor
7 hod
9 – 1

262 72 Březnice, Rožmitálská 38 ÚT – ČT 11 hod.
–
SO 9
tel. 731 489 362, 327 723 120

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

777 336 705

elé
Ves oce
kon
Veli

w w w. m o d r a p e n z e . c z

Informace na tel. +420 728 873 970
www.rspalety.cz

Telefon
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A nevíte, pro kterou společnost se rozhodnout?
Zeptejte se našich hypotečních specialistů, kteří
Vám poradí nejvýhodnější možnost
„šitou přímo Vám na míru“
Úroková sazba od 2,40% p.a.
Možnost refinancování stávající hypotéky.
Pro naši kancelář přijmeme kolegyně a kolegy
na pozici: POJIŠŤOVACÍ PORADCE
Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv
Tel. 608 981 204, 777 988 898, allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Haník Pavel

PRODEJ UHLÍ
Bøeznice
NABÍZÍME:

Hnědé uhlí
Bílina (Ledvice), Most (Komořany)
Německé brikety Rekord (velké a malé)
Pytlované brikety
Dále nabízíme:
velký výběr spojovacího materiálu
(vruty, šrouby, matky, podložky, hmoždinky,
hřebíky, závit. tyče, ...)
hospodářské potřeby
(Fe a Al lopaty, rýče, motyky a motyčky, srpy,
hrábě, násady, kladiva, sekery, palice, koš ata,
kotouče řezné a brusné, zakrývací plachty
od 3x4 m do 10x15 m, konve, kolečka, ...)
balené zeminy
(muškát, mulč. kůra, rašelina, pokojovky, ...)
Prodejní doba:
Po, St, Pá 8.00 - 15.00 Út, Čt 8.00 - 15.30 h.
Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř:

Monika Kováříková - tel. 721 437 106, 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Marcela Lázničková zve na léčivé odpoledne –
harmonizace a čištění pomocí léčivé energie .
Kulturní dům Březnice 10. 4. 2013 od 12 do 17 hodin.
Objednávky na tel. 734 521 112, e-mail: mlaznic@seznam.cz

PRODÁM zděnou garáž v Březnici za Normou
v dobrém stavu. Je na pevném pozemku, žádné praskliny a podobně. Nutno vidět. Cena 60 000,- Kč, při
rychlém jednání sleva. Tel. 777 098 797.
PRODÁM plně zrekonstruovaný byt 2 + 1
v Březnici, předělaný na 3 + 1. Velmi pěkný stav, nutno vidět. Nízké náklady. Byt se nachází v 1. NP.
Tel. 777 098 797.
PRONAJMU byt 1 + 1 v Březnici s garáží.
Tel. 721 803 927.
PRONAJMU garsoniéru v Březnici. Bližší informace na tel. 606 774 671.
PRODÁM 4 kusy PB láhví, cena 450,- Kč za kus.
Jen vše dohromady. Tel. 702 421 880.
NABÍZÍM brigádu v Březnici – práce na PC, cca
20 hodin měsíčně, 75,- Kč za hodinu. Pracovní doba
dohodou, vhodné pro studenty nebo inv. důchodce.
Tel. 602 124 563.

Telefon:
318 683 630 (v prodejní době)
606 466 750 (8 - 20 hod.)

4/2013
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JÍZDNÍ ŘÁDY
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.20
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.40
14.35
14.40
15.28
16.20
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.05
6.35
6.40
7.00
7.35
8.30
9.25
13.30
13.37
14.07
15.37
15.12
16.00
16.52
17.37

P
P
P
P
P
Š
Š
P
P
P
Š
P
P
Š
P
Š
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
14.45
15.40
16.25
16.30
17.35
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7.00
7.25
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.12
15.25
16.15
16.55
16.59
18.10
18.50

Š
P
Š
P
P
P
Š
Š
P
P
Š
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
22.15

– 6.10
– 6.52
– 8.54
– 14.52
– 15.25
– 22.52

P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.15
6.17
6.59
7.25
11.10
13.35
14.42
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.35
6.37
7.19
7.45
11.30
13.55
15.03
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.55 –
5.11 –
7.21 –

5.15
5.32
7.42

P
P
P

7.45
9.15
12.10
13.30
14.30
16.05
16.15

–
–
–
–
–
–
–

8.04
9.35
12.25
13.51
14.53
16.25
16.35

P
P
P
P
P
P
Š

Vlak Písek – Březnice

Autobus Březnice – Praha (přímý)
5.15 –
6.10 –

7.00
7.35

P
P

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
17.25 – 18.50

P
P

P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak Březnice – Příbram
4.54
5.57
6.39
7.18
8.39
9.43
11.43
13.05
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.43

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.16
6.19
6.58
7.40
8.58
10.07
12.07
13.29
14.07
14.58
16.07
16.58
18.07
20.07

Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.53
7.05
8.05
9.17
10.13
12.13
13.17
14.13
15.06
16.13
17.17
18.13
19.17
21.02

Os
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os

P

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.55
6.55
9.08
9.57
11.08
13.08
13.57
15.08
17.08
17.57
19.08
19.57
22.18

Os
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
Os
R
Os
R
Os

5.48
6.38
7.08
8.38
9.38
11.38
13.38
14.38
15.38
16.38
17.38
19.38
23.15

Os
R
Os
R
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os

P

P

Vlak Březnice – Blatná
4.25
5.55
7.11
9.21
11.21
13.21
15.21
17.21
19.21
21.21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.54
6.23
7.41
9.51
11.51
13.51
15.51
17.51
19.51
21.51

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

3.52
5.17
5.56
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.21
5.46
6.25
8.31
10.31
12.31
14.31
16.31
18.31
20.31

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P

Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.

P
P

P

Vlak Březnice – Písek
4.07
6.05
8.18
9.18
10.18
12.18
13.18
14.18
16.18
17.18
18.18
19.18
21.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vlak Blatná – Březnice

Vlak Příbram – Březnice
5.32
6.42
7.44
8.59
9.48
11.50
12.59
13.50
14.42
15.48
16.59
17.48
18.59
20.39

5.01
5.58
6.19
7.58
8.50
10.50
12.50
13.58
14.49
15.58
16.50
18.50
22.28

P

P

5.13
6.07
6.43
9.40
12.33
15.40
16.16
18.33

–
–
–
–
–
–
–
–

5.26
6.20
6.55
9.53
12.46
15.53
16.29
18.46

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

Vlak Rožmitál p. Tř. – Březnice
5.29
6.23
6.57
10.57
12.49
15.57
16.57
18.57

–
–
–
–
–
–
–
–

5.42
6.36
7.10
11.10
13.02
16.10
17.10
19.10

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

P
P
P
P

P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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KINO BŘEZNICE
3. 4. středa v 18.00 hod.

17. 4. středa v 18.00 hod.

ROZCHOD

CHAOTICKÁ ANA

Drama, Francie, 2009, české titulky
Suzane je čtyřicátnice, žena lékaře, matka
dvou teenagerů. Její nudný, měšácký způsob života ji ničí. Rozhodne se vrátit ke své
původní práci fyzioterapeutky. Při budování
ordinace se Suzane setká s dělníkem Ivanem
a je pohlcena náhlou a zničující přitažlivostí.
Režie: Catherine Corsini
Hrají: Kristin Scott Thomas, Yvan Attal,
Sergi López, Bernard Blancan a další

Mysteriózní drama, Španělsko, 2007, české
titulky
Ana je krásná volnomyšlenkářka, jejíž velkou
životní vášní je naivní malířství. Ana se dostává do Madridu, kde se jí prostřednictvím
hypnózy podaří odhalit své minulé životy.
Režie: Julio Medem
Hrají: Manuela Vellés, Charlotte Rampling,
Bebe Rebolledo a další

Vstupné 42 Kč

Q

82 minut

Q

Přístupno od 16 let

7. 4. neděle v 18.00 hod.

KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Romantické drama, Francie, Německo,
2011, české titulky
Hlavním hrdinou příběhu o osudové lásce je
Nasser Ali Khan nejslavnější houslový virtuóz své doby. Ten si jednoho dne zničí své
skvělé housle, ulehá do postele a vzpomíná
na svůj mnohdy legrační osud.
Režie: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Hrají: Mathieu Amalric, Golshifteh Farahani, Chiara Mastroianni a další
Vstupné 42 Kč

Q

93 minut

Přístupno

Q

Vstupné 44 Kč

Q

116 minut

Q

Přístupno od 18 let

21. 4. neděle v 18.00 hod.

STRÝČEK BÚNMÍ
Fantasy film, Thajsko, Velká Británie, Nizozemí, 2010, české titulky
Představte si, že se vám jednoho dne zjeví
duch vaší životní lásky a ztracený syn se
vrátí v podobě podivné lesní bytosti… Vítejte ve světě strýčka Búnmího.
Režie: Apichatpong Weerasethakul
Hrají: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee a další
Vstupné 44 Kč

Q

114 minut

Q

Přístupno

24. 4. středa v 18.00 hod.

10. 4. středa v 18.00 hod.

35 PANÁKŮ RUMU

RIO

Drama, Francie, Německo, 2008, české titulky
Stárnoucí průvodčí vlaků Lionel věnoval celý
svůj život péči o jedinou dceru Joséphine. Jejich harmonický vztah je založen na důvěře
a úctě. Nevyslovený pocit pospolitosti, vzájemné péče a jistoty dostává první trhliny.
Režie: Claire Denis
Hrají: Alex Descas, Mati Diop, Eriq Ebouaney, Grégoire Colin a další

Animovaný rodinný film, USA, 2011, české
znění
Vzácný papoušek jménem Blu žije na malém městě se svojí paničkou Lindou. Společně se vydají na cestu do exotické Brazílie za
papoušicí Perlou, která žije v samotném srdci Ria de Janeira.
Režie: Carlos Saldanha
Vstupné 42 Kč

Q

92 minut

Přístupno

Q

14. 4. neděle v 18.00 hod.

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Drama, Španělsko, Francie, 2012, české titulky
Děj filmu se odehrává na jihu Španělska ve
dvacátých letech minulého století. Carmen,
slavný toreador a parta trpaslíků jsou hlavními hrdiny osobité němé variace na příběh
o Sněhurce.
Režie: Pablo Berger
Hrají: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina a další
Vstupné 54 Kč

Q

104 minut

Q

Přístupno od 12 let

17. 4. středa ve 13.30 hod.

Q

Přístupno

Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci dubnu otevřena o víkendech
od 11.00 do 17.00 hodin.

Koncert:
v sobotu 20. 4., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV

Trio Canto corno e organo
R. Kyralová – mezzosoprán, T. Kyral horn, V. Trojanová – klavír, v programu
zazní skladby a slavné árie H. Purcella,
G. F. Händela, F. Chopina, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Bizeta, B. Smetany
a dalších
Připravujeme:
v pátek 3. 5., jižní křídlo zámku
od 18.00 hod.
slavnostní zahájení sezónní výstavy

František Josef I.
– Viribus Unitis

T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

100 minut

Q

Přístupno od 12 let

Historické drama, USA, Velká Británie,
2012, české titulky
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Pip
dělá společníka dvanáctileté dívce Estelle.
Zamiluje se do ní, ta jím však pro jeho původ pohrdá. Čeká na vás filmová adaptace
slavného románu Charlese Dickense.
Režie: Mike Newell
Hrají: Jeremy Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes a další
Vstupné 44 Kč

Q

100 minut

Q

Přístupno od 12 let

3. 4. 2013 středa v 9.00 hodin
Za kamarády z televize V.

104 minut

Zámek Březnice otevřen denně od
30. 3. 2013 mimo pondělí od 9 do 16 hod.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Q

OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA
HNÁTKA

Q

DUBEN 2013

28. 4. neděle v 18.00 hod.

Vstupné 44 Kč

Dětské představení:

Vstupné 30 Kč

ZÁMEK
Březnice

výstava přibližující více
než 60leté období
panování rakouského
císaře prostřednictvím
dobových mobílií,
tiskovin, obrazů,
pohlednic a trojrozměrných předmětů,
otevřeno dle otevírací doby zámku,
výstava potrvá do 31. 10. 2013

odpolední představení pro širokou veřejnost

Komedie, Česko, 2012
Děj filmu se odehrává v časovém období,
které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu.
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Pavel Kikinčuk a další

4/2013

KULTURA

Zveme nejen MŠ, ale také maminky s dětmi
na mateřské dovolené.

Připravujeme :
Sama v Africe (5. 5.), Můj pes Killer
(22. 5.), Touha, opatrnost (29. 5.)
Upozorňujeme všechny návštěvníky filmových představení, že se ke vstupnému vybírá příplatek 1,- Kč,
a to na základě zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o státním
fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz

w w w. z a m e k - b r e z n i c e . c z

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
9. 4. Koncert Jaroslava Uhlíře
KD Q 9.00 a 10.30 hodin
16. 4. Jarní schůze SPCCH
KD Q 14.30 hodin
Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD – vinárna Q 16.30 hodin
19. 4. Oldies
KD Q 21.00 hodin
27. 4. Lucie revival
KD Q 21.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)
vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 5/2013 vyjde 30. 4. 2013 –
uzávěrka čísla je 19. 4. 2013 (ve 12 hod.) ročník XI. distribuováno zdarma registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz
redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout
vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

