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historie  MC Pampeliška  ZŠ  VOŠ a SOŠ  volný čas
z redakční pošty  kultura a společenské akce  sport  inzerce

Vážení spoluobčané,
jarní měsíce odstartovaly realizaci našich projektů, tedy
výstavbu kompostárny, financovanou SFŽP a zázemí plovárny, na které byly poskytnuty prostředky ze Středočeského kraje. Probíhá poslední fáze zateplení základní
školy, kde byla mimo projekt zateplení zastupiteli odsouhlasena kompletní rekonstrukce hydroizolace včetně
odvodnění celého obvodu staré budovy v úrovni základového pasu. Tato úprava přinese vysušení suterenních prostor, které mohou být následně využívány třeba zájmovými kroužky. Práce jsou časově limitovány z důvodu plánovaných červnových oslav výročí školy.
Na dubnovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o podání
dalších žádostí o poskytnutí dotací, a to konkrétně z Evropských fondů ROP projekt „Rekonstrukce MK – ulice Za lihovarem“, spojující ulici Borská s komunikací 1/19
u Černého kříže. Z dotací Středočeského kraje byla podána žádost na opravu hřbitova a hřbitovní zdi, včetně
povrchu cest a okolí kostela svatého Rocha. Do další

výzvy směřuje žádost týkající se nového vodovodního přivaděče a úpravny vody na Stráž a také žádost o poskytnutí prostředků na kompletní rekonstrukci zásahového
vozidla LIAZ CAS 25 pro SDH. Pro další období jsou připraveny projekty týkající se rozšíření sportovního hřiště
(skatepark) a dětského hřiště. Zda budeme úspěšnými žadateli, záleží jak na úrovni zpracovaní projektů, tak na
výši alokovaných prostředků v jednotlivých výzvách.
Také komise pro správu majetku na své schůzi schválila
jednotlivé akce ze zásobníku projektů financované z rozpočtu města. Byly rozděleny prostředky týkající se příspěvků pro jednotlivé spolky a občanská sdružení, konečná tabulka bude zveřejněna po jejím schválení.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na oslavy
k 70. výročí ukončení 2. světové války, které se budou
konat dne 2. května. Jejími pořadateli jsou Město Březnice a o.s. Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice.
Petr Procházka, starosta

METEOROLOGICKÉ SLOUPKY
Mnozí občané již zaznamenali, že meteorologické sloupky na březnickém náměstí jsou nově osazeny základními
meteorologickými přístroji. Tyto drobné stavby měly
v historii nemalý význam. Sloupky kromě tlakoměru, teploměru a vlhkoměru zahrnovaly i tzv. atmosférograf.
Pomocí těchto přístrojů si každý mohl sestavit předpově
počasí. Rozšiřováním meteorologických informací veřejnými sdělovacími prostředky sloupky pozbyly významu,
stále však jsou připomínkou snahy přiblížit meteorologická pozorování co nejširší veřejnosti. Kromě toho jde většinou i o zajímavá architektonická dílka, která dotvářejí
charakter daného místa.
Dne 12. 6. 1927 byly nákladem Městské spořitelny v Březnici, odboru Klubu československých turistů v Březnici
a Okrašlovacího spolku postaveny před radnicí meteorologické sloupky s orientačními nápisy a s osmi měřícími
přístroji. Sloupky všeobecně budily zaslouženou pozornost občanů i návštěvníků našeho města. Na náklady
Okrašlovacího spolku byly okolo sloupků vysázeny ozdobné hlohy a tavolníky, zakoupeny byly také čtyři lavičky.
V roce 1937 dle návrhu Ing. Dr. Arch. Josef Kittricha
a Ing. Arch. Josefa Hrubého byla
provedena první
celková
rekonstrukce náměstí
s
převládající
funkcí dopravy.
Úprava náměstí
řešila také střed
náměstí s ostrůvky, objízdný pruh
celého náměstí,
zarovnala se linie Poloha sloupků do roku 1937

chodníků a osa radnice byla zvýrazněna novým umístěním meteorologických sloupků a čtveřicí záhonů. V roce
2013 byla dokončena revitalizace náměstí, která byla spolufinancována z dotačního programu Středočeského kraje.
Do prostoru mezi sloupky byla z horní části náměstí umístěna kašna a celkově tak architektonicky doplnila střed
celého prostoru. Při pohledu od radnice se v pravém sloupku měří teplota vzduchu. Panel je doplněn textem o klimatických podmínkách zpracovaný Hydrometeorologickým
ústavem v Českých Budějovicích. V levém sloupku je přístroj na měření tlaku vzduchu s textem o geografických
podmínkách v Březnici. Přístroje vyrobila společnost
AMET Velké Bílovice, která se všeobecně zabývá instalacemi meteorologických stanic. Za užitečné rady a samotnou realizaci děkujeme RNDr. Tomáši Litschmannovi.
Nejen v našem městě se tyto drobné stavby stávají oceňovanou turistickou atrakcí. Návštěvníky lákají svou
historickou hodnotou, dále možností seznámit se se stavem atmosféry v daném místě a nakonec také hovory
o počasí, které patří ke společensky nezávazným konverzačním tématům.
Petra Bartoníčková

Střed náměstí po revitalizaci v roce 2013
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MĚSTSKÁ POLICIE BŘEZNICE
Dříve, než Vás seznámím ze samotnou prací a činností Městské policie, tak bych Vám
chtěl poděkovat za spolupráci, které si nesmírně ceníme a doufáme, že v této spolupráci budeme pokračovat i nadále.
Dále bych chtěl připomenout tel. čísla strážníků MP
Březnice: velitel MP F. Otta 731 519 425 (na tomto tel.
čísle se snažím být 24 hod. denně), J. Vydra 731 519 428,
M. Nusl 731 519 424, L. Zajíček 731 456 764. Jak jsem
již zmínil, spolupráce mezi námi je nesmírně důležitá.
Občané mohou využít i jiných forem jako je e-mail:
velitel@breznice.cz nebo schránka důvěry, kterou máme
stále umístěnou u vchodu na služebnu MP. Do této
schránky můžete vhazovat vaše dotazy, připomínky, stížnosti, oznámení, ale také nalezené doklady atd. Další
informace na www.breznice.cz.
Nyní k novým událostem u MP Březnice. Někteří jste
si již možná všimli, že máme nové pomocníky, a to dva
Asistenty prevence kriminality. S těmito asistenty se můžete setkávat v našem městě již od měsíce dubna. Městská policie posílila o tyto dva asistenty jen díky projektu
a dotaci z Úřadu práce.
Nyní pár slov, co vlastně Asistent prevence kriminality
(APK) dělá. Tak tedy, APK provádí asistenční úkony při
dohledu nad ochranou veřejného pořádku, dodržování
pravidel občanského soužití a dalších souvisejících činností podle přesně stanovených postupů. APK vykonává
činnost pod vedením strážníků MP Březnice.
Nyní již k vlastní činnosti MP Březnice. Naše činnost
spočívá v běžných pracovních úkonech, jako je každodenní
dohled u přechodu pro chodce u ZŠ, průběžné pochůzky
ve svěřených rajónech, dozorování a vybírání poplatků
za prostranství (prodejní stánky). Kontroly parkování
vozidel i na placeném parkovišti na náměstí. V rámci prevence dopravy měření rychlosti a všeobecná kontrola veřejného pořádku a dodržování obecně závazných vyhlášek. Kontrola závadových lokalit, které jsou určovány dle
aktuální situace městskou policií. Pak je zde také činnost,

která není každodenní prací MP. Jedná se o asistování
u dopravních nehod, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, spolupráce s OOPČR Březnice při odhalování a objasňování trestné činnosti. Při konání diskoték
a podobných akcí se zaměřujeme na kontrolu podávání
alkoholu mladistvým. Průběžně v celém roce provádíme
kontroly hraní mladistvých na výherních automatech,
spolupracujeme s nadací MAGDALÉNA práce s drogově
závislými osobami atd.
Něco z práce MP Březnice:
Dne 11. 2. 2015 bylo na MP oznámeno, že u obce Namnice v lesním prostoru někdo krade drátěné oplocení.
Strážníci tyto osoby vypátrali i s ukradeným oplocením.
Následně byli tito předáni PČR Březnice k dalším právním úkonům.
Dne 28. 2. 2015 byla MP Březnice požádána ze strany
PČR o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě.
V tomto případě se jednalo o 14 let starého chlapce. Tento byl následně vypátrán, jak se schovává v chatce na zahrádce u svého kamaráda.
Dne 28. 2. 2015 bylo na MP telefonicky oznámeno, že
v obchodním domě NORMA ostraha zadržela dva zloděje.
Na místě MP ve spolupráci s PČR zjistila, že zadržené
osoby mají ještě dva komplikace před obchodním domem,
kteří čekali v autě. Následným šetřením bylo zjištěno, že
tato podařená partička má na svědomí mnohem více. Dle
těchto zjištěných skutečností byli předáni PČR k dalším
právním úkonům.
Dne 14. 4. 2015 navštívili strážníci Městské policie
Březnice 2. mateřskou školku v Březnici. Strážníci připravili besedu na téma setkání s cizím člověkem, jak se
zachovat v krizové situaci, bezpečné setkání s cizím psem
a jak se k němu zachovat. Dále strážníci představili svou
vlastní činnost a také předvedli něco ze své výstroje (pouta atd.).
Těším se na další spolupráci. Jsme tu pro Vás!
František Otta, velitel MP Březnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Dne 18. března přijali policisté na obvodním oddělení v Březnici oznámení, že na levém břehu řeky Skalice v Sadové ulici
se nachází jutový pytel, ve kterém jsou dva předměty připomínající granáty. Hlídka okamžitě zajistila místo nálezu a přivolala pyrotechnika z expozitury České Budějovice, který následně potvrdil, že se opravdu jedná o dělostřelecké granáty. Munici poté převezl k řízené likvidaci.
Na křižovatce ulice Ludvíka Kuby a Sadová v Březnici se stala
dne 19. března brzy ráno dopravní nehoda. Šestapadesátiletý
řidič nákladního automobilu při odbočování vlevo přejel do
protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem. Ke zranění
osob nedošlo, hmotná škoda však činí 60 tisíc korun.
Další jízdu policisté zakázali 25letému řidiči, kterého zastavili 22. března hodinu po půlnoci v Bubovicích. Dechová zkouška
u muže byla pozitivní, na displeji přístroje se objevila hodnota
0,94 promile. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz.
Dne 24. března dopoledne jel pro změnu Tochovickou ulicí 47letý
muž pod vlivem alkoholu. Hlídka mu naměřila při dechové
zkoušce 0,52 promile. Další jízda byla motoristovi zakázána.

Mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem došlo dne
27. března ráno k dopravní nehodě. Sedmatřicetiletý cizinec,
řidič jedoucí s tahačem, se při vyhýbání se protijedoucímu
vozidlu najel na krajnici a ta se pod tíhou soupravy utrhla.
Automobil poté sjel do příkopu. Ke zranění osob nedošlo, způsobená škoda byla odhadnuta na 85 tisíc korun.
Policisté prováděli dne 26. března silniční kontrolu v obci
Třebsko. V nočních hodinách tu zastavili 40letého motoristu
a zjistili, že je pod vlivem alkoholu. Přístroj u něj vykázal hodnotu 0,4 promile alkoholu.
Zatím neznámý nenechavec zavítal někdy mezi 1. listopadem
a 5. dubnem do zámečku v Roželově. Z umýváren následně
odcizil 39 vodovodních baterií a pět sprchových hlavic. Vzniklá
škoda byla stanovena na 45 tisíc korun.
V době od ledna do poloviny dubna odcizil neznámý pachatel
z garáže domu v Březnici malý motocykl značky Jawa Pionýr
bez registrační značky, jehož hodnota činí 2,5 tisíce korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram
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Vážení rodiče!

Na 26. 5. 2015 připravujeme
VÍTÁNÍ DĚTÍ.
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období
od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015) zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na
podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo
na matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději
do 13. 5. 2015.
Na základě přihlášky budeme moci zpracovat vaše údaje
a poslat vám osobní pozvánku s přesným termínem
obřadu.
Máme pro Vás připraven krátký kulturní program
a drobné dárečky. Rádi Vás a Vaše děti na radnici uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz
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Přihláška k vítání občánků Březnice
Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

......

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

Datum vítání:

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

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

SVATBY V BŘEZNICI
Rozhodnete-li se uzavřít manželství ve správním obvodu
matričního úřadu Březnice, je nutné kontaktovat matriku
Březnice (sídlo v budově MěÚ v Blatenské ulici – bývalý finanční úřad) – tel. 318 403 167, e-mail: matrika@breznice.cz .
Zde si rezervujete termín a místo obřadu a vyřídíte potřebné úřední formality potřebné k uzavření manželství (uzavírání
manželství se řídí zejména zákonem o matrikách a občanským
zákoníkem).
V zákoně o matrikách je stanoveno, že manželství se uzavírá
v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů.
Již několik let je usnesením Rady města Březnice stanoven
den pro oddávání středa a místem reprezentační sál v budově
radnice – Náměstí čp. 11. V tento den a na tomto místě se
nevybírá stanovený správní poplatek.
Svatby se ovšem nemusí konat pouze na tomto stanoveném
místě a v tuto stanovenou dobu. Zákon o matrikách dává matričnímu úřadu možnost povolit na základě žádosti snoubenců
uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém
správním obvodu nebo mimo stanovenou dobu. V případě, že
se obřad koná na jiném, než stanoveném místě, vybírá matriční úřad v souladu se zákonem o správních poplatcích stanovený
správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Ten uhradí snoubenci bu
hotově v pokladně MěÚ nebo převodem na účet.
Toto ustanovení v praxi využíváme a svatby organizujeme na
různých místech dle individuálních přání snoubenců.
Pro vstup do manželství v našem správním obvodu si snoubenci nejčastěji vybírají zámek, kde se obřad může konat bu
venku (zámecký park) nebo vevnitř (v hudebním sále). Zámek

není ve vlastnictví města, proto je v tomto případě nutné kontaktovat také Správu státního zámku Březnice a dohodnout
s nimi podrobnosti ohledně úhrady pronájmu a přípravy prostor.
Výjimkou nejsou ani svatby v areálu hotelu Equitana Martinice, soukromých zahradách i jiných místech, ke kterým mají
snoubenci citový vztah či nějakou vazbu. Konají se také církevní svatby např. v kostele sv. Ignáce či zámecké kapli.
Město Březnice od letošní sezóny nabízí snoubencům,
že si svůj svatební den mohou prožít v ojedinělé atmosféře
budovy bývalé jezuitské koleje (vchod vedle kostela).
Zde se svatby budou konat v interiéru (Galerie Ludvíka
Kuby) i v exteriéru (rajská zahrada – nádvoří).
Rada města stanovila cenu za pronájem těchto prostor ve výši
1.000,- Kč vč. DPH. Výjimku tvoří snoubenci s trvalým
pobytem na území města Březnice (alespoň jeden z nich),
ti mohou využít uvedené prostory pro svatební obřad
zdarma po celý týden. Poplatek se hradí na MěÚ Březnice.
A už si pro vstup do manželství vyberete jakékoliv místo,
věříme, že se vám podaří svatební den prožít v klidu a podle
vašich představ.
Přeji všem, aby manželství uzavřená v našem matričním obvodu byla š astná a spokojená tak, aby manželé mohli spolu oslavit některé z výročí svatby, která pro zajímavost uvádím.
Bližší informace rádi podáme na tel. 318 403 167.
Těším se na setkání s vámi
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
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Výročí svatby
jmenují se podle toho, čím se manželé obdarovávají:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

bavlněná
papírová
kožená
květinová
dřevěná
železná
vlněná
bronzová
hliněná
cínová

11.
12.
13.
14.
15.
20.
25.
30.
35.
37.

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

ocelová
hedvábná
krajková
slonovinová
křišálová
porcelánová
stříbrná
perlová
korálová
hliníková

40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

rubínová
safírová
zlatá
smaragdová
diamantová
kamenná
platinová

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Květen 2015
5. 5. 1895 před 120 lety byl slavnostně svěcen skvostný prapor Sboru dobrovolných hasičů - dar Mařenky Vondráškové. Zároveň byly vydány pamětní medaile.
10. 5. 1930 před 85 lety Odbor čsl. ochrany matek a dětí důstojně uctil svátek matek slavnostní akademií
za laskavého účinkování paní Vlasty Ollmanové - Musilové koncertní pěvkyně, která svým milým
okouzlujícím zpěvem a krásným, jasným, vyškoleným hlasem, dokonalým přednesem zapěla árii Ludmily z opery V studni, pak z opery Dvě vdovy, z Rusalky a z Jakobína.
Dále vystoupili členové orchestrálního sdružení pod vedením Ing. L. Krále a pěvecký odbor Sokola,
který řídil Ing. Emil Kubát. Vděčnou látku o milované matičce přednesl notář pan J. Stříbrný.
Úplně uspokojené obecenstvo nerado opouštělo sál. Druhého dne konán průvod dítek v dešti a blátě,
přec jen s radostí. Slavnost se konala v prostranném sále Sokolovny.
14. 5. 1896 před 119 lety poprvé vystoupil sbor dobrovolných hudebníků na koncertě Zpěváckého spolku „Lev“.
Filharmonický odbor řídil advokát JUDr. E. Morávek. Obecenstvu se provedení těžkých čísel velice
líbilo. Zpěvácký spolek „Lev“ byl založen o 11 let dříve v roce 1885, za účinné pomoci slavného barytonisty Národního divadla v Praze, který byl tehdy na dovolené v Dobré Vodě a je po něm i pojmenovaný.
Josef Lev
(1. 5. 1832 Sazené u Velvar - 16. 3. 1898 Praha)
Hudební vzdělání získal u venkovských kantorů
a lidových muzikantů, zvláště u J. Tomana a A. Liehmana, v Praze pak u J. Chládka. Zpíval ve Vídni,
kde zároveň pokračoval v pěveckých studiích u J. N.
Becka. V Praze v Prozatímním divadle poprvé vystoupil 14. října 1864, v roce 1881 přešel do souboru Národního divadla. Vyučoval zpěvu v divadle
i soukromě. Rozsáhlá byla jeho činnost koncertní,
v níž v Praze a na venkově propagoval zejména soudobou českou umělou píseň. Vedle toho sám komponoval, zvláště vlastenecké písně a sbory. Po odchodu
z ND zde ještě několikrát hostoval a do roku 1892
spolupracoval jako pěvecký pedagog. Byl manžel zpěvačky Marie Štolcové, později (1890) zpěvačky Jose- Spolek Lev Věstník městské spořitelny ročník
fíny Černé, otec zpěvačky Ludmily Lvové - Inneman- XXII. červenec 1931 str. 9
nové, tchán herce a režiséra Rudolfa Innemanna.
14. 5. 1751 před 264 lety bylo dle soupisu magistrátu v Březnici 76 řemeslníků. Nejvíce řezníků a to jedenáct,
potom ševců - deset.
20. 5. 1928 před 87 lety byla za přítomnosti hostí z Březnice slavnostně otevřena stezka Dr. Augusta Sedláčka
z Písku na Zvíkov podél řeky Otavy. Turistický odbor z Písku tak spojil toto město s „králem českých hradů“, jak pojmenoval Zvíkov Dr. A. Sedláček. Ten se však otevření stezky nedožil, zemřel
15. ledna 1926. Byl přítomen při plánování a při počátku budování stezky. Délka stezky je 25 km
(vzdušná linie Písek - Zvíkov = 15 km). Popis Sedláčkovy stezky od profesora Josefa Veselého lze
dostati v Písku (nevázaně 6 Kč bez mapky, 6,30 s mapkou) v nakladatelství Františka Podhajského.
24. 5. 1717 před 298 lety zemřel v den své svatby František Leopold z Újezda, syn Jana Josefa z Újezda. Pochován byl v rodinné hrobce v kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského.
od 25. 5. do 1. 6. 1930 před 85 lety se konala Hospodářská výstava v Praze, na které vystavovali též pan F. Kubík
a pan V. Hána z Březnice své psí exempláře, při čemž fena pana Hány „Stela Tišnov“ dostala chovnou známku velmi dobře a I. cenu v třídě hlavní i vedlejší.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny, Bozeňska a Březnických kulturních předhledů 1966 - 1975.

Alena Heverová
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Město Březnice - odbor kultury Vás zve
na koncert z cyklu Březnických hudebních večerů 2015

sobota 16. května od 19 hodin
Galerie Ludvíka Kuby

❧

bývalá jezuitská kolej

„Rendez-vous s francouzským šansonem“
Nezapomenutelné melodie, nápadité texty a hlavně francouzský šarm, to vše spojuje fascinující písně,
které zrodila slunná Francie. Mnohé z šansonů, kterým dala vzniknout,
se od doby svého prvního uvedení staly nezapomenutelnými stálicemi hudebního nebe.
Pojte se zaposlouchat do slavných melodií, jež rozehřívají srdce,
dokážou navodit příjemnou atmosféru, nebo třeba i rozesmát.
Doprovodí je zajímavé postřehy ze života slavných interpretů
francouzského šansonu, jakými jsou například Edith Piaf, Juliette
Greco, Charles Aznavour, Jacques Brel a další.

V hudebním pořadu, v němž zazní nejen libozvučná
francouzština, ale i znamenité české překlady, účinkují: přední
česká šansoniérka a textařka Marta Balejová, uznávaný
interpret mluveného slova, herec a šansoniér
Filip Sychra a oceňovaný mladý pianista a skladatel
Petr Ožana.

E

D

GALERIE LUDVÍKA KUBY
v B ř eznici - bývalá jezuitská kolej
Dovolujeme si Vás pozvat do Galerie Ludvíka Kuby v Březnici,
která v roce 2015 zahajuje třetí výstavní sezonu.
KVĚTEN, ZÁŘÍ
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

Otevírací doba:
úterý – neděle
9.00 – 12.00
úterý – neděle
9.00 – 12.00

13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Poslední prohlídka je v 11.30 hodin a 30 minut před koncem otevírací doby
Pondělí ZAVŘENO
INFOCENTRUM - otevírací doba pouze v době provozu Galerie Ludvíka Kuby
Sezónní výstavy v Galerii Ludvíka Kuby v roce 2015
„Ludvík Kuba a Slaný“ 1. května - 2. srpna 2015
„Z nových přírůstků Městského muzea a galerie“ 8. srpna - 30. září 2015

KONTAKT

Galerie Ludvíka Kuby

V Koleji 1, 262 72 Březnice

pokladna 326 531 595
e-mail
galerie@breznice.cz

muzeum 326 531 594
www.breznice.cz

mobil 724 996 684
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

28. 5. 2015 od 16. 30 hodin – Literární kavárna
ke stému výročí narození příbramského rodáka
Jana Drdy s Dr. Mgr. Věrou Kubovou „Ani kapku vody“

Městská knihovna bude
do 15. května 2015
z důvodu revize knižního fondu
a rekonstrukce prostor UZAVŘENA.

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

■

26. 5. 2015 - Pasování prvňáčků na čtenáře – KD
Březnice
Aprílová škola – beseda pro zájemce

Do 15. května 2015 zavřeno
– revize knižního fondu

Prameny řek – průvodce z edice Navštivte… po pramenech,
prameništích a horních tocích
Pospíšilová Jarmila – Peří v průvanu – Irena Podhorná,
uznávaná psycholožka a autorka řady odborných publikací je
pozvaná na velkolepou oslavu manželů Karasových, kteří jsou
úspěšnými podnikateli a zjiš uje, že věci nejsou dokonalé, jak
vypadají…
Jandourek Jan – Sociologie zločinu – publikace se zabývá
deviací v sociologickém smyslu, proč se lidé chovají jinak, než
se od nich očekává a jaké jsou příčiny, co je normální a co přestupek nebo zločin
Körnerová Hana Marie – Minuta na rozloučenou – Mariannu nudí život a rozhodne se, že přeruší studia a bude doprovázet otce, profesora přírodních věd, na výpravě do argentinského pralesa
Godbersenová Anna – Luxus; Intriky – historicko-milostné romány
Hubněte ve spánku – velmi zajímavá publikace kolektivu
německých autorů o tom, jak využít svůj biorytmus k hubnutí,
jak ztratit kilogramy pomocí hormonů; senzační dieta s viditelnými výsledky
Hubněte ve spánku – Kuchařka – 150 receptů inzulinové
dělené stravy na snídani, oběd a večeři
Garlock Dorothy – Otevřená náruč – Hallie a Pearl se stanou svědkyněmi týrání jejich kamarádky Mary nevlastním bratrem, chtějí ji dostat do bezpečí a při tom ho neš astnou náhodou postřelí…
Peters Julie – Píseň slunečné země – hlavní hrdinka této
knihy následuje svého manžela na Nový Zéland a těší se na
š astný život, ale z jejího muže se vyklube násilník…
Misha Cristine – Jednou pochopíš – Monika podvede svého
manžela a ani ve snu jí nenapadne, jaké to bude mít následky…
Připravila Kateřina Štěrbová

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve na

LITERÁRNÍ KAVÁRNU
s

Dr. Mgr. Věrou Kubovou

u příležitosti otevření
nově zrekonstruovaných prostor
Městské knihovny

JAN DRDA
novinář,
scénárista,
prozaik
a pohádkář
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„ANI KAPKU VODY“
28. května

od 16.30 hodin
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ – KVĚTEN 2015
■ 6. 5. 2000 – před 15 lety - zemřel
Josef Vágner, zoolog, přírodovědec, lovec, cestovatel, spisovatel, zakladatel
českého královédvorského safari. Narodil
se 26. května 1928 ve Ždírnici. Vystudoval dálkově lesnickou fakultu VŠZ a
v letech 1962 – 1963 se zúčastnil druhého postgraduálního studia tropického
a subtropického lesnictví tamtéž. V letech
1958 – 1965 působil jako učitel na střední škole. V roce 1965 se stal ředitelem
zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Zahradu rozšířil a přidal k ní část safari,
která se specializuje na africkou zvířenu.
Sám ji zásoboval zvířaty, která odchytával na svých afrických expedicích v letech
1967 – 1976 (téměř 2000 zvířat při 9
výpravách). Roku 1984 odešel do invalidního důchodu v důsledku záchvatů
malárie a také četných úrazů, které utrpěl na výpravách v Africe. Život a dílo
Josefa Vágnera je prezentováno ve výstavní expozici umístěné na zámku ve
Starých Hradech. Jeho knihy, zaměřené
na Afriku, byly publikovány v sedmi jazycích: Sen safari, Simba a ti druzí, Safari pod Kilimandžárem, Afrika, Africká
zvířata, Kimuri a další.
■ 13. 5. 1795 – před 220 lety - se narodil Pavel Josef Šafařík, česky píšící
spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu. Vystudoval teologii. Od roku 1819
působil jako profesor a ředitel na srbském gymnáziu v Novém Sadě. Roku
1833 odešel do Prahy, kde v letech 1838
– 1842 vedl redakci časopisu Muzejník
a vydával časopis Světozor. Od roku
1847 pracoval v univerzitní knihovně.
Roku 1848 se účastnil sjezdu českých
a německých spisovatelů a Slovanského
sjezdu. V tomto roce se stal i poslancem

zemského sněmu. Pokoušel se založit
nový vědní obor – slovanskou archeologii.
Ke snahám o vytvoření samostatné slovenštiny se stavěl spíše zdrženlivě, ale
pokoušel se být prostředníkem mezi českou a slovenskou stranou. Zemřel 26.
června 1861 v Praze a pohřben byl na
evangelickém hřbitově v Karlíně. Roku
1900 byly jeho ostatky přeneseny na Olšanský hřbitov. Poezie: Loučení s Múzou,
Zdání Slavomilovo, Mé zpěvy; vědecká
literatura: Slovanské starožitnosti, Slovanský národopis, Slovem o českém pravopise a mnoho dalších.
■ 22. 5. 1905 – před 110 lety – se narodil český básník, spisovatel a překladatel Vilém Závada. Základní školu vychodil v rodné Hrabové, v letech 1917 –
1923 studoval klasické gymnázium
v Ostravě. Od roku 1923 studoval na Filozofické fakultě v Praze slovanskou filologii, češtinu a francouzštinu, v roce
1929 ukončil státní knihovnickou školu.
V letech 1930 - 1932 byl redaktorem časopisu Rozpravy. V letech 1932 – 1937
byl redaktorem čtrnáctideníku Listy vydavatelství Melantrich. V roce 1948 byl
jmenován ředitelem Národní a univerzitní knihovny, ale o rok později se této
funkce vzdal. Po roce 1953 působil jako
redaktor a spisovatel z povolání. Z díla:
Siréna, Cesta pěšky, Polní kvítí, Město
světla, Na prahu atd.
■ 26. 5. 1900 – před 115 lety - se
v Biskoupkách na Moravě narodil český
básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu Vítězslav Nezval. Vystudoval gymnázium v Třebíči. Za první
světové války byl odveden, ale po dvou
měsících byl z armády propuštěn. Jeden
semestr studoval právnickou fakultu

v Brně, pak přestoupil na filosofickou fakultu v Praze (studia nedokončil). Pracoval v redakci Masarykova slovníku naučného, nějakou dobu působil jako dramaturg Osvobozeného divadla. Publikoval
v Rudém právu, Tvorbě, Odeonu, Nové
scéně, Lidových novinách atd. Po 2. světové válce byl velmi aktivní v KSČ, získal řadu oficiálních poct a funkcí. Zemřel
6. dubna 1958 v důsledku srdečního infarktu a spály. Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově. Z díla: Jaro, Hra
v kostky, Básně noci, Snídaně v trávě,
Zpáteční lístek, Žena v množném čísle,
Křídla, Karneval, Z mého života, Manon
Lescaut, Nový Figaro a další.
■ 26. 5. 1910 – před 105 lety – se
v Přerově, v rodině železničáře, narodil
český básník Oldřich Mikulášek. Roku
1927 absolvoval obchodní školu. Na živobytí si nejprve vydělával jako dělník,
od roku 1933 pracoval v Československém rozhlase a roku 1937 se stal redaktorem Lidových novin. Po válce působil
v redakci deníku Rovnost, ve Svobodných novinách a v redakci časopisu Host
do domu. Roku 1965 nastoupil pětiletou
tvůrčí dovolenou (stipendium Českého
literárního fondu). O dva roky později se
těžce zranil a následky nehody ho sužovaly až do konce života. Po roce 1969 se
stal samizdatovým spisovatelem a teprve po roce 1980 mu bylo umožněno publikovat. K jeho nejbližším přátelům patřili Jan Skácel, Klement Bochořák, Adolf
Kroupa, Josef Kainar, Ludvík Kundera
a Milan Uhde. Zemřel 13. července 1985
v Brně. Z díla: Faraonka, Do posledního
doušku, První obrázky, Červenec, Horoucí zpěvy atd.
Připravila
Kateřina Štěrbová

OHLÉDNUTÍ
27. 3. proběhla tradiční kouzelná „Noc s Andersenem“. Rok
2015 se nese v duchu výročí narození J. Drdy, H. Ch. Andersena
a 50. výročí Večerníčku. Březnické děti nocovaly s pohádkami
J. Drdy. Zúčastnilo se 20 dětí, 4 pomocníci z řad starších žáků
a knihovnice. Program jsme zahájili návštěvou kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. P. Metoděj Zdeněk Kozubík nás
provedl tímto svatostánkem a dětem vyprávěl spoustu zajímavostí. Poté už následoval návrat do knihovny a večeře, po které
program propukl naplno. Luštily se různé rébusy, soutěžilo se,

četlo a nechyběla ani obávaná stezka odvahy. Vyráběli jsme
masku čerta, která sehrála hlavní roli na závěr nocování. Rodiče si museli své dítě vybrat. Byla to legrace, protože ani oblečení dětí nebylo vodítkem.
Na závěr bych chtěla poděkovat pomocníkům, kterými byli
bratři Vít a Luboš Gardoňovi, Nela Bartoníčková a Nikola
Krotká.
O besedě s paní spisovatelkou Michaelou Burdovou až příště.
Hedvika Fořtová
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Sedmikráskový med
Ingredience: 750 ks sedmikráskových květů, 3 ks meduňky
(vrcholky), 1 l vody, 11 citrónu, 350 g želírovacího cukru, 10 vrchovatých lžic krupicového cukru
Postup: Květy propláchneme studenou vodou, přelijeme vařící
vodou. Přidáme omytý, na kolečka nakrájený a vypeckovaný
citrón. Promícháme a necháme 24 hodin stát. Druhý den přivedeme opět do bodu varu. Přecedíme, vymačkáme květy, citrón
necháváme, přidáme cukr, promícháme a volně vaříme i s citrónem do hustoty medu (hustotu zkoušíme na talířku). Hotový med plníme do skleniček a dobře uzavřeme. Skladujeme
v chladu a temnu. Pokud se nám připlete při sbírání sedmikrásek jitrocel, přidáme jej do medu, nic tím nezkazíme. Přidat
můžeme i snítky máty nebo meduňku, med je krásně voňavý.

Sedmikráskový salát
Ingredience: 4 mrkve, hrst sedmikrásek, 150 g hustého jogurtu, 2 lžíce javorového sirupu, 2 lžíce slunečnicových semínek,
1 lžíce kandované pomerančové kůry, šáva z poloviny citrónu
(lze použít i jemně nakrájenou hrušku)
Postup: Z jogurtu, javorového sirupu a citrónové š ávy umícháme dresink. Mrkve očistíme a nastrouháme. Sedmikrásky opereme ve vodě. Do misky dáme dresink, nastrouhanou mrkev
a sedmikrásky. Zasypeme slunečnicovým semínkem a pomerančovou kůrou.

Sirup ze sedmikrásek
Ingrediencie : 500 ks květů sedmikrásek, 450 ml vody,
1 citrón, 750 g cukru krystal
Postup: Květy sedmikrásek zalijeme vařící vodou a přidáme
omytý pokrájený citrón bez jadérek. Vše necháme do druhého
dne uležet. Druhý den přes plátýnko vylisujeme do čisté nádoby, přidáme cukr a svaříme do hustoty sirupu.
Plníme do sklenic.

Možnosti využití sedmikrásky
Sedmikrásku přidáme do bramborového salátu, do nádivky,
květy sypeme na chleba s máslem, do pomazánek, do karba-

❦

nátku, do bramborové kaše, do míchaných vajíček, do rizota,
do těstovin… Květy můžeme zdobit i sladké pokrmy jako pudink (formičku vyskládáme květy, zalijeme pudinkem a vyklopíme), kompot, upečený koláč, můžeme je vmíchat do citrónové polevy na koláč…

Pampeliškový med
Ingredience: 250 květů pampelišek, 2 citróny, 1 l vody, 1 kg
cukru
Postup: Květy vložíme do vody, přidáme omyté citróny bez
pecek, nakrájené na kolečka a pozvolna vše vaříme 1 hodinu.
Poté přecedíme přes síto, přidáme cukr a vaříme do zhoustnutí
45 - 60 minut. Užívá se při nachlazení.

Pampeliškový ocet
Ingredience: 20 listů pampelišky, 10 květů pampelišky, 1 vinný
ocet
Postup: Květy a listy pampelišky dáme do láhve s octem, uzavřeme a necháme odstát 12 dní na slunném místě. Každý den
láhev protřepeme. Po 12 dnech ocet scedíme, staré listy a květy nahradíme čerstvými a vše opakujeme. Za dalších 12 dnů
ocet přefiltrujeme, slijeme do čisté lahve a vložíme pár čerstvých listů. Tento ocet se přidává do koupele jako tonikum. Čistí organismus od jedů a pomáhá na kožní problémy.

Pampeliškový likér
Ingredience: 1,5 l květů, 2 citróny, 2 pomeranče, 1,25 kg
krystalového cukru, 4 l vody, 15 g droždí
Postup : Do hrnce dáme oprané květy bez stopky, přidáme
citróny a pomeranče nakrájené na tenká kolečka, zbavené pecek. Vše spaříme horkou vodou a přikryjeme poklicí. Necháme
24 hodin louhovat. Do 5 litrové lahve nasypeme cukr, přes plátýnko nalijeme vylouhovanou vodu z pampelišek, zamícháme
a nahoru nadrobíme droždí. Lahev uzavřeme kvasnou zátkou
nebo jen plátýnkem a necháme kvasit 3 měsíce. Poté likér stočíme do lahví. Užíváme 1 dcl před jídlem, hořčiny podporují
chu k jídlu a trávení.
Zdroj: Internet

Připravila Marie Kováříková

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO XV. ❦

Chmel otáčivý
- vytrvalá ovíjivá bylina s pravotočivým, několik metrů dlouhým stonkem
- pomocí háčkovitých chloupků, které zdrsňují stonek se přidržuje opory
- listy jsou vstřícné, 3 – 5 laločné s pilovitými okraji
- je dvoudomý, některé rostliny mají jen samičí a jiné jen samčí
květy
- plod je nažka v zachovaném okvětí šištice
- na okvětí i nažkách se nachází množství živicových žlázek
obsahujících nahořklou vonnou látku – lupulin
- u nás se ve volné přírodě vyskytuje poměrně hojně (ve vlhkých křovinách, houštinách a olšinách)
- chmelnice se zakládají v teplejších oblastech a pěstují se pouze samičí rostliny
- sbírají se šištice a chmelové žlázky
- šištice se sbírají na počátku zrání a suší se na provzdušněném
místě nebo v umělých podmínkách při teplotě do 50°C
- žlázky se získávají z dozrálých šištic, které se po usušení přesejí přes síto (propadnou v podobě prášku skrz síto – chmelová moučka)
- šištice obsahují živici s hořčinami humulon, lupulon a silici,
třísloviny, flavonoidy a fytoncidy
- lupulin obsahuje zejména silici (až 3%), živici, hořčinu a vitamíny B-komlexu

Použití: ke snížení nervové podrážděnosti, k uklidnění a tišení
bolesti, k podpoře vylučování trávicích enzymů a k povzbuzení
chuti k jídlu, k uklidňujícím koupelím, proti vypadávání vlasů,
na prokrvení pleti, je součástí mnoha čajových směsí, jako nenahraditelná konzervační a aromatizující surovina pro výrobu
piva
Zápar: lžička sušených šištic se zalije sklenkou vroucí vody
a pije se při nespavosti a podrážděnosti; k zevnímu použití se
připravuje silnější.
Lupulinový prášek se užívá 2x denně po 0,5 – 1 gramu.

Mák
- droboučká černá jedlá semena máku setého
- mák setý dorůstá do výšky 1 m, má velké
fialové až bílé květy
- chléb s makovými semeny se popisuje již
v řeckém písemnictví před 2 600 lety
Použití: při vaření a pečení (koláče, chléb, rohlíky), přidává se
do dresinků, salátů a míchané zeleniny, po zahřátí má příjemnou oříškovou chu , získává se z něho čirý jedlý olej a olej červenavý nižší kvality, který se přidává do malířských barev,
dlouho nevydrží, nejlépe je ho kupovat těsně před použitím
Připravily Kateřina Štěrbová,
Marie Kováříková
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Základní umělecká škola Březnice
Písmenka
už známe,

si Vás dovoluje pozvat na
do čtení
se dáme

Děti z prvních tříd
a Městská knihovna Březnice - dětské oddělení,
zvou na tradiční

PA SOVÁNÍ
NOVÝCH ČTENÁŘŮ
Slavnostní akt se uskuteční
ulturním domě 26. května 2015
v kulturním
v 16.30 hod.

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v úterý 5.
od 18 hodin

května

2015

v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkují:
Klára Polívková a Jindřiška Zíková (klavír)
ze třídy p. řed. Přemysla Zíky
Flétnový soubor ZUŠ Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem

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

DIVADLO PALACE
čtvrtek 21. května 2015

SVĚTÁCI
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze,
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel,
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém
zážitku v grilbaru, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat se v oblasti společenského chování.
Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží společnost dam na úrovni. Odevzdají se
do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit,
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam…

Hrají: Gustav - Viktor Limr / Lumír Olšovský / Filip Tomsa, Tonda - Dalibor Gondík / Zbyšek
Pantůček, Honza - Aleš Háma / Martin Zounar, Božka - Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Zuzana
- Monika Absolonová / Ivana Andrlová / Jana Zenáhlíková, Marcela - Mahulena Bočanová / Adéla
Gondíková a další
Odjezd z autobusového nádraží v 16.30 hodin
Cena 450 Kč (vstupné 300 Kč, cena za dopravu 150 Kč)
Rezervace a bližší informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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Město Březnice – odbor kultury zve na

Noc Literatury
středa 13. května 2015 od 17 hodin
Projekt Noc literatury představuje návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním
způsobem a zároveň oživí večerní město přitažlivou kulturní akcí.
Na různých místech města během jednoho večera čtou osobnosti ukázky ze zajímavých knih.
Texty vybírají zahraniční kulturní instituty ze sdružení EUNIC a kulturní oddělení
zahraničních velvyslanectví, společně s profesionálním dramaturgem z nakladatelství Labyrint.
V letošním roce se vybíralo z 22 textů, přizván byl i mimoevropský stát Izrael.

1. místem čtení je Internát VOŠ a SOŠ Březnice, ukázky z rakouské
a belgické tvorby přečtou studenti školy, začátek v 17 hodin
2. místem bude synagoga Březnice, izraelský text přečte divadelní
a filmový herec Martin Myšička, začátek přibližně v 18.00 hodin
3. posledním místem bude Galerie Ludvíka Kuby, ukázku z italské tvorby
přečte Dagmar Hlaváčková a závěrečnou ukázku portugalské literatury
uslyšíte od Martina Myšičky, začátek kolem 18.45 hodiny
Noc literatury začíná v 17 hodin v budově internátu
VOŠ a SOŠ Březnice, ostatní časy jsou pouze orientační,
odvíjí se od délky jednotlivých čtení a přesunů.
V GLK si můžete zakoupit občerstvení.

Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková a Alena Heverová
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a poskytli prostory pro jednotlivá čtení.
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Město Březnice a o. s. Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice
srdečně zvou na

oslavy pořádané k 70. výročí konce 2. světové války

2. května 2015
PROGRAM

13.00 – 17.00 hodin – výstava vojenské dobové techniky
na březnickém náměstí,
pořádá Spolek pro záchranu vojenských historických památek
se sídlem v Březnici – Lihovar

16.00 hodin – vernisáž výstavy Konec války v Březnici
v Galerii Ludvíka Kuby, prostory bývalé jezuitské koleje
19.00 hodin – koncert Melodie, které pomáhaly vyhrát válku,
Kulturní dům Březnice
Děkujeme všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách
a organizaci celého programu.

Město Březnice - odbor kultury a občanské sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice

zvou na výstavu

Konec války v Březnici
Výstava fotografií
a dobových památek
uspořádaná k 70. výročí
konce 2. světové války v Březnici.

Galerie L. Kuby,
bývalá jezuitská kolej, V Koleji č. 1

vernisáž 2. května 2015
v 16 hodin
Výstava potrvá do konce měsíce června.
Otevírací doba je shodná s otevírací dobou GLK.

Pietní akt k uctění padlých ve 2. světové válce
se koná na březnickém hřbitově v úterý 5. května 2015 od 17 hodin.
Položením věnců a květin si připomeneme památku těch, kteří za mír a svobodu položili své životy.
Slavnostní slovo – PhDr. Jaroslav Kozlík
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Festival Kačeři představí
špičku české i zahraniční
hudby!
Již desátým rokem Vás baví Kačeři
Kačeři.
V letošním roce se všichni příznivci
hudby, sportu, zábavy a Kačerů sejdou
o víkendu 21. a 22. srpna na louce
v Horčápsku u Březnice
Březnice, aby zde
oslavili 10. výročí. A oslava to bude
velkolepá! Představí se nejen české
špičky mezi kapelami a DJs, ale také
známá zahraniční jména!
V roce 2005 se na louce sešlo 40 kamarádů, po deseti letech jich bude
několik tisíc. Všechny bude lákat
významné jubileum, dobří kamarádi,
pohodová atmosféra, sportovní aktivity
a parádní hudba. Jak jinak vše oslavit,
než tím, co máme všichni rádi. Těšit
se můžete na více než 20 kapel a
20 DJs. Mezi kapelami se představí
nejvýznamnější české jméno na punkové scéně Pipes and Pinst
Pinst, PSH, fast
Food SKA Orchestra, Sunflower Caravan, E!E, domácí the.switch a mnozí
další, nejen čeští interpreti.
DJ pódium si vezmou na starost oblíbení a známí DJs z celé republiky
a letos dokonce i z kolébky taneční
hudby, z Německa! Jistě všechny potěší například DJ Pixie v pátek a Chris
Sadler v sobotu. Zastoupení letos dostanou styly jako punk, rap, indie, rock
a taneční house, techno a drum’n’bass.
Nejvýhodnější vstupenky – od 18. 5.
v prodeji v březnickém Infocentru, které
je jediným místem s těmito levnými
vstupenkami. To vše jako poděkování
všem kačeřím návštěvníkům z Březnice a okolí! Na celý víkend pořídíte pouze za 300,- Kč. Všechny informace
naleznete na www.kaceri-festival.cz
a Facebooku! Děkujeme všem za návštěvu v zimní sezóně a nyní se uvidíme 21. a 22. srpna.

Martin Myšička
Pozvání na letošní Noc literatury přijal český divadelní a filmový herec Martin Myšička. Narodil se 9. března
1970 v Příbrami, s rodiči žil v obci Stará Hu. Po gymnáziu začal studovat obor subnukleární fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK, později byl ještě přijat na DAMU. Obě školy úspěšně dokončil v roce 1995. Již během
studií hostoval v několika pražských divadlech, např. Studiu divadla Labyrint,
v Divadle Na zábradlí, v Národním divadle i ve Studiu Ypsilon. V roce 1994 obdržel
Cenu Alfréda Radoka Talent roku za titulní roli knížete Myškina ve hře Idiot.
Po dokončení studia působil v Západočeském divadle Cheb, v Divadle v Řeznické
a získal i stálé angažmá v Národním divadle. V roce 1997 se stal členem Dejvického
divadla, kde působí do současnosti, nicméně i nadále hostuje v jiných pražských
divadlech.

5/2015

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Filmový festival Expediční kamera
měl svoji zastávku i v Březnici, kde už si našel své pevné místo
a stále se rozrůstající publikum. Filmový festival Expediční
kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR.
6. ročník proběhl v únoru až dubnu 2015 ve 215 městech České republiky a Slovenska. Tento unikátní projekt přinesl nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Diváci ve všech městech hlasovali o nejlepších filmech
- cenu diváka získal „And Then We Swam“ (o tom, jak se
dva odvážlivci vydali na veslici z australského Geraldtonu na
Mauricius přes oceán, na cestu dlouhou 5 600 kilometrů). Nejlepším sportovním filmem byl zvolen „A Fine Line“
(film o Kilianu Jornetovi – závodníkovi ultra trailu a mnohonásobného držitele rekordů a světových titulů ve skialpinismu a horském maratonu). Jeden promítací den byl určen
také žákům ze Základní školy Březnice.
O dobrodružství a cestování byla i další akce, přednáška „Autostopem po ruském severu.“ Poutavě o svých zážitcích z Ruska
vyprávěl Mgr. Libor Drahoňovský v Městské knihovně
v Březnici.

Jarní členská schůze STP
Pravidelné setkání členů MO STP probíhá v kulturním domě
na jaře a na podzim. Zpestřením každé jsou vystoupení dětí
z březnických mateřských škol, základní a umělecké školy.

Svátky jara
Velikonoční svátky jsme přivítali oslavou jara na Květnou neděli v prostorách bývalé jezuitské koleje. Na návštěvníky čekalo malé tržiště s drobnými výrobky a různými pochutinami.
Sváteční povídání kaplana Davida Horáčka ze Svaté Hory
doprovodila na klavír Miloslava Šmolíková.

V Mateřském centru bylo jako obvykle živo, konaly se
zde pravidelné programy i jednorázové akce.
Připravila Dagmar Nesvedová
a Petra Bartoníčková

L@VEČKY BUDOU DO LÉTA
V minulém vydání Březnických novin jsme vás seznámili
s projektem L@večky. Dnes bych vám ráda představila již konkrétní podobu a umístění L@veček v Březnici a Bubovicích.

Březnická L@večka
Dle hlasování na facebooku,
kde byly ve hře 3 návrhy, vyhrála s jednoznačnou převahou
L@večka hudební (viz obrázek). Tato L@večka bude v těsné
blízkosti zámku, v prostorách
zámeckého parku, u výstavní
bašty. Tímto srdečně děkujeme
kastelánovi, panu Robertu Bartákovi, za vstřícnost!

Bubovická L@večka
O umístění L@večky v Bubovicích zastupitelstvo obce stále
jedná. Podoba je ale již daná (viz
obrázek).

Návrhy všech L@veček jsou dílem pana Romana Pausche,
kováře z Bubovic. Ten je zároveň autorem projektu a jeho hlavním sponzorem. Bez dalších sponzorů by vznik L@veček
v Březnici a Bubovicích nebyl možný. Naše poděkování patří
především společnosti STŘECHY ČR s.r.o. za příspěvek
ve výši 3.000,- Kč na L@večku v Březnici. I obec Bubovice přislíbila finanční podporu.
V neposlední řadě také děkujeme všem našim facebookovým
fanouškům, kteří klikají na reklamy na webu www.lavecky.eu
a tím podporují tento projekt.
Každá L@večka bude mít svoji originální kvízovou hru, jejíž
otázky se budou vždy vztahovat k místu, městu či kraji, ve kterém bude L@večka umístěna. Po připojení k internetu přes
mobil si tedy můžete zpestřit čas strávený na L@večce zábavným kvízem, ve kterém získáte informace o památkách, historii a nejbližším okolí.
Termín realizace plánujeme na květen až červen letošního
roku. O přesném termínu realizace budeme informovat prostřednictvím webu, facebooku a propagačních ploch v Březnici
a okolí. Sledujte nás!
Veronika Nejedlá, koordinátorka projektu L@večky
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PAMPELIŠKA

9. května 510, 262 72 Březnice / tel. 326 531 177
www.mcpampeliska.cz / mcpampeliska.breznice@seznam.cz

KVĚTEN 2015

Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
od 9:00 do 12:00 hodin
pondělí
od 15:45 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY
středa
od 09:30 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ se Zuzkou Bělkovou
pro děti od 0 - 2 let
čtvrtek
od 9:30 POHYBOVÉ HRÁTKY – opičí dráha a další pohybové aktivity pro děti
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

12. 5. od 15:30 hod. OTEVŘENÁ DISKUSNÍ SKUPINA
PRÁVNÍHO MINIMA s JUDr. Berchtoldem, téma: „Práva
účastníků řízení se zaměřením na správní a přestupkové řízení“
15. 5. od 16:00 hod. Den pro rodinu v Pampelišce –
zábavné odpoledne pro celou rodinu na hřišti mezi školkami v herně MC ke shlédnutí výstava „Než vypukne požár“
25. 5. od 17:00 hod. Výroba fotorámečku pro vlastní
fotku scrapbookovou technikou s Lucií Zemkovou
29. 5. od 11:00 hod. Péče o citlivou dětskou pokožku –
přednáška pro maminky s ambasadorkou Klárou Zobalovou
Připravujeme:
1. 6. Inspirativní video o možnostech podnikání z domova,
6. 6. Den dětí, Neckiáda 13.06., Výroba šperků z ovčího rouna,
Levandulování – výroba vazby nebo dekorace z levandulových
květů.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.

JÓGA pro začátečníky každou středu od 19:30 v herně
MC se Zdeňkou Štípkovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé
s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Alicí Fořtovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
– s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Alicí Fořtovou
pátek
od 17:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou
mluvčí Fritzie Černou

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny
vás zveme na

zábavné odpoledne pro celou rodinu

DEN RODINY V PAMPELIŠCE
kdy: v pátek 15. 5. 2015 od 16 hod.
kde: na hřišti mezi školkami v Březnici
Hudba, občerstvení, buřtíky, tvořivé dílny...
v herně MC ke shlédnutí výstava „Než vypukne požár“

Mimořádné akce
9. 5. Férová snídaně od 10 hod. - zveme vás na společnou
snídani pod širým nebem na nádvoří Konventu, přidejte se
k nám a oslavte Světový den pro fair trade.

Akce se koná v rámci celorepublikové kampaně
Sítě MC Křídla a kořeny naší rodiny 2015

Březnická férová snídaně – přidejte se k pikniku se stovkou českých měst
Mateřské centrum Pampeliška Březnice a Odbor kultury Města Březnice Vás zvou na piknik pod širým nebem

Férová snídaně NaZemi

• 9. 5. 2015 od 10 hod. na nádvoří Konventu

Posnídejte s přáteli lokální a fairtradové dobroty a užijte si ráno plné dobré nálady v březnickém Konventu...
V Březnici už popáté proběhne Férová snídaně při příležitosti Světového dne pro fair trade. Máte tak jedinečnou příležitost
stát se součástní piknikového happeningu, kde se u fairtradových nebo lokálních dobrot sejde několik tisíc lidí ve více než
sto městech z celé republiky.
Zúčastnit se není těžké. Zkuste třeba upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře
a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Ale postačí třeba i chleba namazaný marmeládou
z jahod z vaší zahrádky nebo toust se sýrem od místního farmáře.
V sobotu na nádvoří březnického Konventu pak společně nejen ochutnáme dobroty svých sousedů, ale hlavně vyjádříme podporu
produktům, které jsou vyráběny šetrně s ohledem na životní prostředí, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva
či zneužita dětská práce. Fair trade výrobky jsou totiž jednou z mála možností, jak se v některých zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky mohou lidé uživit vlastní prací za důstojných podmínek. Více o férové snídani najdete na stránkách
www.ferovasnidane.cz, informace o produktech fair trade pak na http://www.nazemi.cz/fairtrade.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Prostřednictvím následujících řádek chci jménem Základní školy Březnice poděkovat
Nadačnímu fondu pro Březnici za dlouholetou podporu a finanční dar k vydání publikace a CD Pověsti
z Březnice a okolí, městu Březnice, bez jehož pomoci
by nebylo možné projekt realizovat.
Děkuji odboru kultury, zejména paní Petře Bartoníčkové a paní Aleně Heverové za zajištění krásného prostředí pro křest publikace. Dále pak děkuji panu řediteli Přemyslu Zíkovi a panu učiteli Tomáši Bláhovi, včetně všech členů skupiny 5 O’CLOCK COFFEE,
za pomoc při tvorbě díla a hudební doprovod při křtu.
Děkuji všem, kteří myšlenku podpořili, i těm, kteří přijali pozvání a přivítali dílo při křtu.
Přeji Vám hezké dny v jarním kabátu.
Miroslav Bělka, ředitel základní školy

Návrat do středověku

Okresní kolo vybíjené – chlapci II. kategorie
a dívky II. kategorie

Školní parlament uspořádal pro celou školu barevný den jako
oslavu příchodu jara. Jak jsme den prožili, popisují zástupci ŠP:

Dne 18. 3. 2015 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené
chlapců a 26. 3. 2015 ve vybíjené dívek. Oba turnaje se konaly
na naší škole a díky tomu jsme měli velkou diváckou podporu.
Hráči hráli skvěle a svou skupinu vyhráli bez jediného zaváhání. Poté následovalo semifinále. Chlapci i dívky tyto zápasy
zvládli a postoupili do vysněného finále. Chlapci se v něm
utkali se ZŠ 28. října a za velké podpory našich žáků v hledišti
utkání vyhráli a stali se celkovými vítězi v okrese. Tímto získali postup do krajského finále, které se bude konat v Benešově. Děvčata se ve finále utkala se ZŠ Pod Svatou Horou, bohužel prohrála a obsadila celkově krásné druhé místo. Ještě jednou gratulujeme k velkému sportovnímu úspěchu.
Našim sportovcům přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

O co vlastně šlo?
Všechno to začalo návrhem, který se přednesl před školním
parlamentem. Návrh se dále zpracovával. Vybraly se tři barvy,
žlutá, zelená a červená. Třídy si losovaly nebo vybíraly barvu.
Učitelé, kteří nemají vlastní třídu, měli zvolenou žlutou barvu.
Bylo domluveno, že malování na kůži a barvení vlasů neplatí. Počítá se barevné oblečení a doplňky. Náušnice se považovaly za jeden kus. Barevný den jsme vylepšili tím, že jsme vybírali královnu, popřípadě krále barev prvního a druhého stupně.
Bodovali jsme jednotlivé kusy oblečení a doplňky.
Myslím si, že už jen to, že se zapojili učitelé a ředitel školy,
bylo senzační. Celkově se podle mě barevný den vydařil, zapojili se všichni žáci. Ve školním parlamentu budeme přemýšlet,
co bychom mohli příště vylepšit. Snad se tato akce líbila
i ostatním, stejně jako mně.
Lenka Pauschová

26. 3. 2015 žáci 7. ročníku navštívili Podbrdské muzeum
v Rožmitále pod Třemšínem. Jejich cílem bylo poznat způsob
života našich předků ve středověku. Čekaly nás usměvavé pracovnice muzea, které si nás rozdělily do tří skupin.
První skupina absolvovala velice zajímavý náhled do způsobu života ve středověku. Mohla si vyzkoušet středověké oblečení – dívky si zahrály na středověké dámy doprovázené rytíři,
potrestaly hříšníky pomocí mučicích nástrojů.
Druhá skupina se pokusila vžít do pracovních činností na
Podbrdsku, především do výroby cvočků do bot. Žáci zatloukali
cvočky, počítali cvočky v balících, odpovídali na zadávané otázky.
Třetí skupinu očekávala rozehřátá kovářská výheň a natěšení
dva kováři. Děti šlapaly měchy, kovaly skobičky… Závěr byl
odměnou za slušné chování a výborné znalosti – dětské prolézačky na hřišti.
Jana Čížková, vyučující dějepisu

Barevný den

Základní škola Březnice se rozhodla, že dne 20. 3. 2015 přivítá jaro „Barevným dnem“. To znamená, že se celá škola sladila do tří jarních barev – žluté, zelené a červené. Zapojili se
všichni učitelé i žáci.
Každá třída si vybrala jednu barvu, do které se všichni ve
třídě oblékli. Třídy byly během dne i hodnoceny. V každé třídě
byl vybrán jeden nebo dva žáci, kteří měli na sobě nejvíce oblečení a doplňků dané barvy.
Nejen že byla škola sladěna do tří barev, žáci také psali matematického klokana a během dopoledne pozorovali částečné
zatmění Slunce.
Všem se nám to moc líbilo a všichni mají krásný zážitek.
Nikola Šilhavá
Na závěr ještě připojuji jména vítězů. Za první stupeň se královnami barev staly spolužačky z 2.B – Adina Kazdová a Tea
Ottová, obě byly nastrojené do 21 kousků červeného oblečení
a doplňků. Na druhém stupni vyhrál Ondřej Vintr z 6.A, který
měl na sobě neuvěřitelných 41 zelených kousků oblečení a doplňků.
Marie Hrubá
koordinátorka školního parlamentu

Volejbal chlapců
V úterý 7. dubna se konala další soutěž ve sportovní lize.
Tentokrát to byl volejbal a konal se na ZŠ Pod Svatou Horou.
Na tuto soutěž jsme jeli především nabírat zkušenosti a podle
toho vypadalo i složení našeho družstva, kde základ tvořili žáci
především 7. a 8. ročníku. Ve skupině jsme se postupně utkali
(pokračování na str. 18)
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Volejbal chlapců
(dokončení ze str. 17)

se ZŠ Školní, 2. ZŠ Dobříš a 1. ZŠ Sedlčany. První dva soupeři
byli na lepší úrovni a porazili nás, ale nutno dodat, že ve druhém setu jsme byli vždy více než vyrovnaným soupeřem. Třetí
utkání se ZŠ Sedlčany bylo vyrovnané a došlo na rozhodující
třetí set. Koncovku jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Ve skupině jsme tedy obsadili 3. místo. Těchto utkání se zúčastnili:
Máca Petráň, Lukáš Kurfiřt, Marek Švejnoha, Adam Matoušek,
Vítek Dušek, Pavel Fiřt, Standa Pelikán, Petr Muzika, Honza
Vácha a Pepa Mastný.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Martin Zárybnický, vyučující TV

V rámci projektu Velikonoce 2. ročník
navštívil Hornické muzeum v Příbrami
Co o návštěvě dolu sv. Anny a hornické chalupy napsaly děti?
Byli jsme v hornickém muzeu v Příbrami. Velký vousatý pán
nám vyprávěl, jak se tam dříve těžilo a o permonících. Horniny
se vozily ven vláčkem. V chaloupce jsme si mohli vyrábět různé
velikonoční dekorace. Nejlepší bylo vyrábění pejska a malování
vajíček.
Adina Kazdová

Včera jsem byla v hornickém muzeu. V hornické chaloupce
jsem zdobila perníčky a pekla jidáše. Vyráběla jsem pejska
a zdobila vajíčka. V dole Anna jsme jezdili vláčkem. Viděli jsme
permoníky. Moc se mi tam líbilo.
Gabriela Krůtová
V hornickém muzeu jsme jeli vláčkem. Byli jsme v dole sv.
Anny. Tam byla velká hloubka. Celá třída zkoušela zvonit na
zvonek. Zašli jsme do hornické chalupy, vyráběli různé velikonoční ozdoby. Byl to krásný zážitek.
Jiří Halko

PŘEKRAČUJEME GENERAČNÍ PROPAST
V rámci předmětu Osobnostní a sociální výchova vyrazila třída 2. BS pomáhat. MO STP oslovila vedení naší školy, zda by
někteří studenti byli ochotni pomoci s roznášením občerstvení
na výroční schůzi. Kulturní dům, kde se setkání konalo, se 7. 4.
2015 zaplnil více jak 200 lidmi. Naši studenti tedy měli napilno, zároveň však mohli ukázat své organizační schopnosti. Rozdělili se pohotově do dvojic a rozebrali si jednotlivé řady stolů,
kam potom nosili tácky s chlebíčky a zákusky, následně i kávu
nebo čaj. Vaření kávy šlo poměrně pomalu a běhat s tácem
plným porcelánových šálků taky není to pravé, proto mnohé
studenty zamrzelo, když se někteří hosté rozčilovali nad jejich
– dle mého názoru – úctyhodnými výkony. Koneckonců, nikoho

nepolili, chovali se mile a i přes náročný fyzický výkon vytrvali
až do konce. Poděkování patří zejména Ivaně Borzykové, Adéle
Kolářové, Monice Němčokové, Kateřině Vaňkové a Janě Krůtové, které na akci zůstaly ještě hodinu po skončení vyučovací
hodiny a myly a utíraly nádobí. Všichni studenti dostali za
odměnu chlebíček a zákusek, domů si mohli odnést balíček
s ovocem a sušenkou. Takové občerstvení se opravdu hodilo,
jelikož doplnění energie bylo na konci schůze nezbytné. Na závěr musím konstatovat, že když jsem je pozorovala při práci
a komunikaci se seniory, uvědomila jsem si, že z mnohých
z nich jednou budou skvělí sociální pracovníci či pracovnice.
Mgr. Eliška Houzimová

Zvyšování kvality počátečního
vzdělávání realizací praktického
vyučování registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/54.0027
Březničtí studenti se seznámili
s hiporehabilitací
Budeme umět jezdit na koni? Jak se nám podaří na koně
nasednout? Zvládneme se udržet na neosedlaném hipoterapeutickém koni? Nesvalíme se na zem jako zralá hruška? Tyto
a podobné otázky nám běžely hlavou v den, kdy jsme se vypravili na hipoterapeutický výlet do Kladrub nad Labem.
Dvoudenní akci pro své studenty druhého, třetího a čtvrtého
ročníku oboru Sociální činnost naplánovala VOŠ a SOŠ Březnice na předposlední březnový týden. V úterý 24. 3. 2015 jsme se
za krásného počasí sešli před školou, studenti dostali svačinu
na cestu a v osm hodin jsme vyjeli směr Pardubice. Po necelých
třech hodinách jízdy jsme dorazili do místa ubytování – asi
5 km od Kladrub nad Labem, do penzionu Kolesa. Po milém
uvítání a ubytování jsme vyhládlí snědli výtečný oběd a po nezbytné dvacetiminutovce „na zažití“ nás autobus odvezl přímo
do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Nejdříve proběhla prohlídka stájí, venkovních výběhů a porodních boxů.
Seznámili jsme se s čistokrevným starokladrubským hřebcem
Favory ALTOU, kterého věnovala ČR spolu s Národním hřebčí-

nem vévodkyni a vévodovi z Cambridge jako svatební dar, ale
který stále obývá své místo v kladrubských stájích.
Po prohlídce nás svou nezaměnitelnou koňskou vůní a teplem přivítala kladrubská jízdárna s pěti hipoterapeutickými
koňmi. Nyní nastal ten správný okamžik na zodpovězení ranních otázek – zvládneme to? Zvládli jsme to všichni. Pravda,
nikdo se na koně nevyšvihl jako Vinnetou, Old Shatterhand či
Nšo-či, ale pokorně a pomalu jsme pro nasednutí využili nástupní rampu. Po skončení jízdy (pro sesednutí) někteří opět
využili rampu, jiní to už zvládli jako ostřílení indiáni. Koně
s námi necválali jako s větrem o závod, ale pomalu s námi obcházeli kolem zdí jízdárny za obětavého a trpělivého přispění
studentů odborného učiliště v Kladrubech nad Labem, kteří
nám sekundovali vodiče koní při hipoterapii. Všichni jsme se
shodli, že jízda byla skvělá.
Po „náročném“ fyzickém výkonu nás čekala přednáška o historii Národního hřebčína a starokladrubských koních. Přednáška byla zajímavá, paní starostka Kladrub nad Labem vyprávěla
poutavě a jako skvělou tečku za příjemně prožitým odpolednem jsme obdrželi sladký zákusek.
(pokračování na str. 19)
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Březničtí studenti se seznámili
s hiporehabilitací
(dokončení ze str. 18)

Čas nám utekl, ani jsme nevěděli jak, a už tu byl večer a
s ním večeře (stejně výborná jako oběd), posezení a spánek.
Druhý den ráno nás opět přivítalo vycházející sluníčko. Věděli jsme, že dnešní den bude klidnější, čekala nás přednáška
o hiporehabilitaci, kdy si studenti nižších ročníků poprvé vyslechli teorii a studenti čtvrtého ročníku si pouze zopakovali,
co již věděli. V rámci přednášky jsme zhlédli i krátký film
o poskytování hipoterapie klientům s rozličným hendikepem.
Dopoledne se rychle přehouplo do oběda (jak jinak než výborného), po nezbytném dvacetiminutovém zažití si studenti vyzvedli svačiny, nasedli jsme do autobusu, spočítali se, což byla nezbytnost, nikomu se nechtělo odjíždět, a vyrazili směr Březnice.
Cesta utekla rychle, všichni jsme ji proklimbali a najednou
jsme byli doma.
Všem zúčastněným se výlet velmi líbil a na krásně prožité
dva dny nám zůstanou, jak jinak, krásné vzpomínky.
Akce studentům nepřinesla jen skvělé zážitky, ale také jim
a jejich rodičům nezasáhla do rodinného rozpočtu, jelikož byla
financována v rámci realizace projektu Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování (registrační
číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0027), který v letošním školním roce probíhá na naší škole.
Mgr. Lenka Novotná
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pií. Moc jsme se všichni těšili, protože na těchto akcích zažijí
studenti se svými spolužáky nejvíce zážitků a přiučí se třeba
i něco ke svému oboru.
V úterý 24. 3. ráno se celá naše třída sešla před školou
v Březnici, odkud se společně odjíždělo směr Kladruby. Po dvou
a půl hodinové cestě naše třída přijela do areálu Kolesa, kde na
nás čekalo výborné ubytování a jídlo. Po výborném obědě následovala prohlídka jízdárny v Kladrubech nad Labem, kde jsme
měli možnost vyzkoušet si v jízdárně jízdu na koni. Po krásné
prohlídce stájí a koní nás čekala svačina a přednáška o koních.
Celý pobyt jsme si nemohli stěžovat na jídlo, výborně vařili.
Po večeři jsme měli volný program, kdo chtěl, mohl si posedět
na chvíli v hospůdce, ostatní odpočívali na pokojích. Druhý den
ráno následovala opět dobrá snídaně a po té přednáška o hipoterapii. A po obědě naše třída vyrazila spokojeně domů. Tento
výlet se všem moc líbil, všichni si ho užili. Lucie Novotná

Postřehy studentů 3. BS
Poprvé se naše třída společně vydala na školní výlet s přespáním na jednu noc do Kladrub, kde nás seznamovali s hipotera-

DVOUDENNÍ VÝJEZDNÍ PRAXE DO OKOLÍ KRASLIC
V rámci projektu PRAXE, Zvyšování kvality počátečního
vzdělávání realizací praktického vyučování registrační
číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0027, jsme podle plánu 30. 3.
– 31. 3. 2015 navštívili Ekofarmu Arnika. Farma se zabývá
chovem jelenů, daňků, skotu, ovcí a v neposlední řadě chovem
koní. Žáci se seznámili s historií i současným provozem farmy,
s možnostmi čerpání dotací na provoz ekologické farmy a měli
možnost se projet na huculských koních. Pro všechny byla velkým zážitkem prohlídka velké obory se stády chovných jelenů
a daňků i s ochočeným jelenem Bambim.
Po přejezdu do Penzionu Bublava, kde jsme byli ubytováni,
následovala přednáška Ing. Havlové o založení a chodu ekofarmy RVES Bublava. Po ukončení prezentace besedoval se žáky
Ing. Štruncl, zastupitel obce Bublava. Hovořil o historii a sou-

časnosti této obce, místní akční skupině a zaměstnanosti v regionu.
Druhý den po probuzení nás velmi překvapila bohatá sněhová nadílka. Podle programu jsme z penzionu odjeli na RVES
Bublava- ekofarmu Kámen, kterou nás provedl JUDr. Krejčík.
Ukázal nám ustájení podle wellfare a z projektu zrekonstruované stáje pro skot a seník. Plánovaná prohlídka ekojatek se
neuskutečnila z provozních důvodů.
Po obědě jsme jeli do CHKO Slavkovský les projít si naučnou
stezku Kladská.
Studenti oboru agropodnikání měli 100% účast a všech aktivit se se zájmem zúčastnili, i když velmi nepříznivé počasí
trvalo po celou dobu výjezdní praxe.
Ing. Rolniková, Ing. Švejdová

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH
Místní akční skupina Podbrdsko bude za podpory Celostátní sítě pro zemědělství a venkov pořádat v sobotu
26. 9. 2015 od 10 do 16 hodin Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Trh se uskuteční v prostorách Podbrdského
muzea v Rožmitále pod Třemšínem.
Zveme lidové rukodělné řemeslníky, farmáře a výrobce domácích potravin z území Místní akční skupiny
Podbrdsko (tedy z Hvožanska, Rožmitálska, Březnicka a Milínska) a z přilehlého okolí,
přihlaste se do neděle 24. 5. 2015 k prezentaci své práce a výrobků.

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH se koná 26. 9. 2015!!
ZDARMA zajistíme místo pro Váš stánek nebo si můžete stánek bezplatně zapůjčit. Maximální množství
řemeslníků a prodejců je 25, proto přihlášení neodkládejte. Uvítáme možnost ukázky lidových řemesel a také,
aby si návštěvníci mohli řemeslo vyzkoušet, případně ochutnávky domácích potravin.
Součástí akce budou nejen dílničky pro děti i dospělé, hry a pohádky pro děti, ochutnávka a prodej poctivých
domácích potravin, ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina aj.
Podrobnější informace:
Jitka Drechslerová - tel.: 720 679 797 / Jana Filinová - tel.: 723 435 274 / email: maspodbrdsko@seznam.cz
osobně: v kanceláři MAS (Zdravotní středisko Rožmitál p. Tř., 1. patro, 1. dveře
- v pracovní dny od 7:30 do 14:00 hod.) / www.maspodbrdsko.cz
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FARNOST

Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
NOC KOSTELŮ OPĚT V BŘEZNICI
Před dvěma lety se březnická farnost poprvé zapojila do akce s názvem Noc kostelů. Tento rok se opět náš
kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského otevře široké veřejnosti. Letošní motto zní: „Žádná tma pro
tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“
Letošní rok budou moci návštěvníci
našeho otevřeného kostela poznávat a
obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křes anství, které nejsou výrazem minulosti, ale živé přítomnosti. Pro Noc kostelů 2015 jsme pro vás připravili bohatý
kulturně-duchovní program, ve kterém
nebude chybět preludium duchovní hudby, koncert rožmitálské hudební skupiny
Třemšínská kvítka, komentovaná prohlídka, dětské divadelní představení, výstava biblí, přednáška o Rozárnících, o

sv. Františku Xaverském a o duchovním
životě v současné době. Bude také možnost
vystoupat do věže se zvony nebo si prohlédnout fotografie z II. pol. 20. století.
Letos bude program rozšířen i o dětské dílny, které budou probíhat v prostorách Konventu od 17:15 hodin. Zároveň
v Konventu pro vás bude připravena
ochutnávka mešního vína a občerstvení.
Program Noci kostelů v České republice připravuje více než 800 kostelů
a modliteben.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 11 lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů. V roce
2009 překročila Noc kostelů hranice
a otevřely se některé kostely v České republice. V roce 2010 se kostely otevřely
již v celé České republice. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci
kostelů svědčí i 450 tisíc návštěvnických
vstupů zaznamenaných během večera
a noci v loňském roce.
Zveme tedy širokou veřejnost k návštěvě našeho místního kostela a k jedinečnému zpestření pátečního večera. Noc
kostelů 2015 se v kostele sv. Ignáce
z Loyoly a sv. Františka Xaverského
uskuteční v pátek 29. května 2015 od 18
hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Organizační tým
březnické Noci kostelů
http://www.nockostelu.cz/?pg=kost1721
http://farnost-breznice-u-pribrami.
webnode.cz

Foto M. Kováříková
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Březnice se opět stane jednorázovým sběrným místem projektu

KOLA PRO AFRIKU.
V sobotu 23. 5. od 15.00 hod. můžete přinést opotřebované, použité a pro vás
už nepotřebné jízdní kolo na staré kluziště do Březnice (vedle koupaliště).
Kola od českých dárců přinesou radost dětem i dospělým v Gambii.
Kolo je svobodným dopravním prostředkem. Na kole můžete do práce, do školy, můžete si na něm užít svůj
volný čas, můžete za poznáním. V Gambii toho využívají obdarovaní beze zbytku, pohled na kolo zde však dostává
i jiný rozměr. Vzdálenost do škol je u některých dětí tak velká, že se do školy po svých nedostanou. Mají-li však kolo,
cesta se stává reálnou. Navíc kolo v Africe představuje také pomocníka pro rozvoz dřeva nebo vody.
Projekt „Kola pro Afriku“ darováním
jízdního kola nekončí. Pokračuje proškolením místních mechaniků, kteří
projdou několikadenním kurzem, kde
se naučí kola opravovat a na závěr
kurzu dostanou také plně vybavený
montážní kufr. Lidé tedy nepřijímají
darované věci pasivně, ale naučí se je
udržovat a využívat i dále ke svému
užitku – jde tedy o princip trvalé pomoci.

Kolik dětí a škol už využívá kola
z Česka?
Prvních 351 darovaných kol bylo přepraveno na jaře roku 2013. Přibližně
400 kol je kapacita jednoho lodního
kontejneru. Podruhé, na konci roku
2013, se podařilo převézt 3 kontejnery, 1144 kol. Prozatím posledních 829
kol bylo vypraveno 10. dubna 2014.
Celkový počet kol převezených do
Afriky dosáhne počtu 2324. Koly
českých dárců tedy bude disponovat
25 tamějších škol.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou
do projektu zapojit a přinesou jízdní kola
na naše cyklo-odpoledne.
PROSÍME, NENOSTE KOLA
V J I N É M T E R M Í N U - nemáme
prostory ani lidské kapacity pro přebírání
a skladování kol.
Kulturní gang Březnice
Společnost Kola pro Afriku o.p.s. byla založena
v únoru roku 2012 v Ostravě. Inspirací se staly
aktivity britské organizace Jole Rider a původně
kanadského hnutí Bicycles for Humanity a také
osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu.
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NECKIÁDA

BŘEZNICE
SOBOTA 13. 6. 2015
PROGRAM

Chyte ty
správné vlny!

NA ŘECE:

Kdy? 13. 6. 2015
Kde? na neckiádě v Březnici

15.00 – 18.00 NECKIÁDA

Letos již po páté se na místní říčce
a v jejím okolí bude konat akce s názvem

Chyte vlny aneb
Neckiáda na Vlčavě .
Bohatý program připravil Kulturní
Gang Březnice ve spolupráci s Městem Březnice. Dalšími partnery akce
jsou Mateřské centrum Pampeliška
Březnice, a nově také Rodinné centrum Amálka Příbram zabývající se
plaváním kojenců a batolat a spolek
Rosenthal.
Věříme, že i letos v sobě dostatečné
množství lidí najde kreativitu, odhodí stud a postaví plavidlo, s nímž
vyrazí na řeku a oslní přihlížející.

Pro vítězné posádky je připraven SUD PIVA HEROLD, PLAVBA
MOTOROVÝM ČLUNEM PO ORLICKÉ PŘEHRADĚ a další ceny.
Vyhlášení vítězů svým vystoupením zpestří mažoretky tanečního oboru ze ZUŠ Rožmitál pod
Třemšínem.
Tradiční přejezd úzké lávky na kolečku bude mít letos jinou podobu.
Každý si bude moci změřit síly
s říčními piráty ze spolku Rosenthal a zkusit si, jak dlouho
se v přetlačování udrží na lávce
a zda se mu podaří v souboji
s borci lávku vybojovat.
Hlavní cenou v této disciplíně
je OUTDOOROVÁ KAMERA a VODĚODOLNÝ FOTOAPARÁT.

14.00 – 15.00 DOBITÍ LÁVKY
– BOJ O LÁVKU S ŘÍČNÍMI PIRÁTY
CENA PRO VÍTĚZE: OUTDOOROVÁ KAMERA A VODĚODOLNÝ
FOTOAPARÁT
– PŘEHLÍDKA VŠEMOŽNÝCH PLAVIDEL
CENA PRO VÍTĚZE: SUD PIVA HEROLD, PROJÍŽĎKA
MOTOROVÝM ČLUNEM PO ORLÍKU

NA KLUZIŠTI:
PO CELÉ ODPOLEDNE (VSTUP VOLNÝ, WIFI FREE)

HUDBA • AQUAZORBING • TRAMPOLÍNA
• MAŽORETKY
WORKSHOPY PRO DĚTI OD RODINNÝCH CENTER
PAMPELIŠKA BŘEZNICE A AMÁLKA PŘÍBRAM

NA KLUZIŠTI: VEČER OD 19.00 HOD.
KRAUSBERRY + HUDBA PRAHA
NÁSTROJ SNAHY + BON PARI
VŠECHNY ČASY JSOU ORIENTAČNÍ, MŮŽE DOJÍT K POSUNU.
KULTURNÍ GANG BŘEZNICE, O.S.
ZA PODPORY MĚSTA BŘEZNICE
VE SPOLŮPRÁCI S MC PAMPELIŠKA, RC AMÁLKA, ROSENTHAL
VÍCE INFO WWW.KGBBREZNICE.CZ

Již tradičně je připravena také dětská část programu, kdy malí návštěvníci
budou moci navštívit workshopy, vyzkoušet aquazorbing či zaskákat si na
trampolíně. Po celé odpoledne na kluzišti pro děti i rodiče k tanci, zpěvu
i poslechu zahraje kapela našich oblíbených místních muzikantů.
Po celé odpoledne je vstup na akci zdarma a návštěvníci mají k dispozici
WIFI FREE v celém areálu starého kluziště.
Večer na hudebních vlnách letos do Březnice vítr zavane kultovní kapely,
jejichž vystoupení bude opravdovým bigbeatovým svátkem.

KRAUSBERRY - legenda na české bigbeatové scéně, v čele s expresivním
Martinem Krausem. Přívlastek „Český Mick Jagger“ nemá Martin Kraus moc
rád, ale jeho nespoutaný projev na koncertech Jaggera opravdu připomíná.
Koncerty Krausberry mají nezaměnitelnou atmosféru - PŘIJĎTE SI JI PROŽÍT.
HUDBA PRAHA - kapela existující od roku 1984 je pokračováním Jasné
Páky, která byla pravděpodobně největším objevem československé klubové
scény na začátku 80. let. PRAVÁ ČESKÁ ROCKOVÁ KLASIKA bude ozdobou večerního programu.
Regionální scénu budou zastupovat NÁSTROJ SNAHY A BON PARI.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude ve
středu 3. června 2015 v domečku na
náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za
účasti paní Fišerové. Výměna baterií do
sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené.
Členská schůze MO STP
v Kulturním domě
Dne 7. 4. 2015 se uskutečnila v KD jarní
členská schůze MO STP v Březnici.
Program výroční členské schůze:
Zahájení, přivítání hostů, vystoupení
dětí 1. MŠ a ZŠ Březnice, zpráva o činnosti MO STP za uplynulé období, zpráva kulturní referentky, zpráva revizní
komise, diskuze, usnesení, závěr.
P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 14. 5. 2015 jedeme na tradiční zahrádkářskou a kutilskou výstavu HOBBY do Českých Budějovic. Pojedou
dva autobusy. Odjezd autobusu I. –
KOVO v 7.15 hod., autobusové nádraží
Březnice 7.30 hod., zastávka Počáply
7.40 hod., Mirovice 7.45 hod. Odjezd II.
– tento postupně doplníme na trase
z Milína, zastávka Tochovice, poté autobus. nádraží Březnice. Čas přibližně stejný, bude ještě upřesněn ve vitrínce na
domečku a zájemci budou telefonicky
informováni. Cena 150 a 180 Kč.
Dne 16. 5. 2015 jedeme na odpolední
divadelní představení „Dalskabáty –
hříšná ves“ do Svučic. Cena jednotná
50 Kč. Odjezd autobusu 14.20 KOVO,

14.30 autobus. nádraží Březnice. Začátek představení v 15.00 hod. Předpokládaný příjezd v 17.00 hod.
Jdeme do kina
Upozorňujeme, že se v měsíci květnu již
nekoná odpolední promítání filmů. Pokračování zřejmě zařadíme až v říjnu 2015.
Bližší informace dostanete u kulturní
referentky paní Feitové v lékárně nebo
na tel. čísle 721 603 455, večer na tel.
318 682 483.
Pokračování Akce CHARITY
Příbram:
- Fyzicky je pro Vás péče o nemocného
člena velmi náročná? Neotočíte ho na
lůžku, neumíte, nebo nedokážete ho
sami umýt a obléci? Několikrát denně
může přijít pečovatel/ka a s péčí Vám
pomoci, dále se můžete domluvit na
komplexní péči kterou budete pro svého
blízkého potřebovat.
- Zdravotní stav nemocného člena rodiny
se prudce zhoršil? Chcete o něho pečovat
doma, ale musíte chodit do práce?
Zajistíme dohled a komplexní péči po
tuto dobu.
Služba je plně hrazena klientem.
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA ZAJIŠŤUJE
- ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře
- komplexní péče o dlouhodobě ležící
- ošetřovatelskou rehabilitaci
- aplikace injekcí
- odběry krve
- převazy
- péče o pacienty s atonií

-

nácvik aplikace inzulínu
ošetření permanentních katerů (cévky)
spolupráci s ošetřujícím lékařem
psychická podpora
aplikace infuzní terapie v domácím
prostředí
- péče v období rekonvalescence
- péče o těžce nemocné v terminálním
stádiu
Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí
u lůžka.
Služba je hrazena ze zdravotního
pojištění.
ČINNOST CHARITY
- komplexní ošetřovatelská péče pro klienty všech věkových kategorií v domácím prostředí
- pomoc lidem bez přístřeší (ošacení, poskytnutí teplého nápoje, popř. polévky)
- resocializace občanů po výkonu trestu
(pomoc k vyřízení formalit na úřadě,
zajištění lékaře, ošacení)
- akce – všechny plánované akce budou
včas zveřejněny (tisk, internet, letáky
apod.)
- zapůjčení běžných kompenzačních pomůcek v rámci naší péče.
Adresa: Nám. T. G. Masaryka 1,
261 01 Příbram 1
Tel./Fax: 318 635 050
www.charita-pribram.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí – Pátek 7.00 – 15.30 hod.
Za výbor MO STP Březnice připravila
J. Štefanová

Události květnových dnů roku 1945 v očích desetileté Mirky
V předcházejících dvou číslech Březnických novin jsme mohli číst vzpomínky dvou tehdejších kluků na konec 2. světové války
v Březnici. Ve třetím pokračování máme možnost nahlédnout jak konec války v Březnici prožívala jejich kamarádka, dívka, která
byla ve stejném věku, jako byli ti dva kluci. Můžeme si povšimnout, že dívčí pohled se trochu liší od klukovského, ale na tom není
nic zvláštního, tak to v životě chodí. Všichni tři oslovení rádi vyhověli nabídce napsat pár svých vzpomínek. Viděli v tom mimo jiné
vzácnou příležitost předat něco ze svého života, co by jinak zaniklo.
Zjišujeme, že stejná doba může být ve vzpomínkách přímých účastníků viděna trochu odlišně. Jsou jistě ještě i jiní pamětníci,
kteří by mohli dnes říci, že to či ono bylo jinak. Pokud bychom chtěli to, co dnes čteme hodnotit, pak v úvahu musíme vzít to,
že na konci války se situace vyvíjela nepřehledně a stačilo být na jistém místě o něco dřív nebo později. Nicméně nádech autenticity
v těchto vzpomínkách zůstává.
MUDr. Jiří Beran
Ve válečných létech jsem chodila do
čtvrté třídy ve staré škole u kostela. Byly
nás tam desítky dětí, a tak byly prostory
tříd uprostřed zajištěny několika stojícími
kládami, které držely fošny na stropech,
aby se nezřítily. Za takovou kládou bylo
možné schovat se před učitelkou, stojící
u tabule na stupínku. Ale v květnových
dnech byla škola obsazena uprchlíky a tak
k radosti žáků nebylo kde vyučovat. Žáci
jednotlivých tříd jednou týdně chodili na
radniční dvůr, kde odevzdali jakési úkoly
a dostali zase další k vyplňování a psaní.
Tatínek chodil na celé dny na radnici;
snad proto, že se z utajených učebnic naučil za války ruštinu a ta se mu dobře
hodila. Maminka měla hodně práce udržet mě doma – vzpomínám na 5. května,
kdy naříkala u radia, když volal rozhlas
o pomoc. Také jsme se několikrát schovávaly i s mou malou sestrou ve sklepě,
když se z města ozývala střelba a deto-

nace. Později jsem viděla, jak jednomu
domu na náměstí chybí celé poschodí.
Velký otřes jsem zažila, když kamarádi říkali jména zabitých a uslyšela také
„Růžička“, pak jsem uviděla tatínka živého. Bylo to jméno otce mé spolužačky,
ale stejně jsem pro něho plakala.
Tatínek se po příchodu Vlasovců vracel
domů rozesmátý, když líčil, jak veselí
vojáci jezdili na kolech kolem dokola náměstí a nepřetržitě zvonili.
Jednou maminku vyplašili vojáci, kteří u nás doma zazvonili, a jeden z nich držel v ruce dlouhý nůž. Vysvětlení ale bylo
prosté. Vojáci si přivedli k našemu okresáku krávu, kterou chtěli chovat vedle domu
ve zřícenině, které se říkalo „starý sklep“.
Tam se však kráva na shnilých prknech
propadla a tak ji milí vojáčci zabili a maso
chtěli nasolit. Sháněli tedy sud.
Do města jsem měla zakázáno chodit,
proto jsem často běhala opačným smě-

rem do parku a za plovárnu Balkán.
A začaly růst houby, moje celoživotní vášeň. Tam ale byly jen babky. Proto jsem
několikrát utíkala až do lesa na Vinici,
což nebylo vůbec bezpečné, a tak jsem to
doma tajila. Jednou jsem k takové výpravě svedla spolužačku Mášu, která ale
měla na starosti malou Růženku. Proto
šla Růženka s námi. V lese jsme kromě
hub našly čerstvě vykopanou jámu, ve které byla hromada černých esesáckých uniforem s kovovými nášivkami lebek se
zkříženými hnáty. To nás polekalo a zašly
jsme dál k mlází, kde rostly krásné hřiby.
Já jsem najednou z křoví uslyšela mocné
chrápání. K smrti vyděšená jsem se prodrala k Máše a šeptám: „Esesman“. Vzaly
jsme nohy na ramena, Růženka se octla na
Mášiných zádech a utíkaly jsme z Vinice
až do města. Houby zůstaly ležet v lese.
Doma jsem se příhodou nepochlubila.
To by ale byl výprask! Miroslava Nová
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KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Vzpomínka na velitele Stanislava Kolofu
Stanislav Kolofa se narodil 2. listopadu 1904 v Bubovicích v rodině malorolníka. Otec František Kolofa
pracoval kromě zemědělství ještě jako kameník v lomech
v Hudčicích. Matka Božena, rozená Vitková, se starala
o hospodářství. V šesti letech mu zemřela maminka. Během půl roku se otec znovu oženil a s druhou manželkou měl dva syny, Václava a Vladimíra. Stanislav Kolofa se vyučil strojním zámečníkem. Od mládí měl velkého
koníčka, byl dobrovolným hasičem. V roce 1931 se oženil a přestěhoval do Březnice. Manželka Anna rozená
Bidlová, byla v domácnosti. Zaměstnání dostal ve strojním zámečnictví hraběte Pálfyho. Svým zápalem pro
práci a šikovností se stal mistrem. Pod jeho vedením se
vyučila řada mladých chlapců z Březnice a okolí. Po celou dobu pracoval v hasičském sboru v Březnici, kde vykonával různé funkce až do velitele sboru. Byl i vysokým funkcionářem podbrdské župy hasičstva. Po obsazení Československa nacisty vznikla na Březnicku hasičská odbojová skupina Obrana národa a jejím velitelem
byl Stanislav Kolofa. Během 2. světové války došlo
k zatčení několika členů hasičského sboru zapojených
do odbojové skupiny. Posledním v této řadě byl i Stanislav Kolofa, který byl zatčen gestapem 13. září 1944. Byl
převezen na klatovské gestapo, kde byl na cele 33. Ač byl
podroben krutým výslechům, nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil. Velmi časté a bolestivé výslechy
probíhaly od září 1944 a protáhly se do března 1945.
Poté byl převezen do Malé pevnosti Terezín a vězněn

v cele smrti č. 44.
Měl značku „x, y,
z“ což znamenalo
„návrat nežádoucí.“ Dlouho trvající výslechy, časté ležení v mokru
na betonové podlaze podlomili
jeho zdraví. Špatné podmínky bez
zdravotní péče
byli
příčinou
toho, že 5. května 1945 v 9 hodin 30 minut zemřel. Nedožil se
okamžiku, kdy
v 10 hodin 5. 5.
1945 se otevřely
brány 4. dvora
a došlo k osvobození pevnosti. Nikdy se nezjistilo, kde
je pohřben.

III. část hry Plamen
Rožmitál pod Třemšínem

SPORTOVEC ROKU 2014

Dne 21. března proběhlo v Rožmitále pod Třemšínem
třetí kolo hry Plamen 2014 – 2015. Již tradičně probíhá
jarní část štafetou dvojic a závodem požární všestrannosti a přesně jako minulý rok se nám první pokus štafety dvojic nepovedl, ale zato v druhém pokusu už
to bylo výrazně lepší a umístili jsme se na jedenáctém
místě. V závodě požární všestrannosti jsme skončili
na místě dvanáctém.

Za práci v hasičstvu i odbojovou činnost obdržel řadu
vyznamenání. Po 2. světové válce byl in memoriam
vyznamenán Československým válečným křížem.
Ze vzpomínek V. Forejtové

Zvolit sportovce roku v kategorii hasičský sport bylo
pro nás velice těžké, protože těch co si to zaslouží tam
bylo více. Rozhodli jsme se, že odměníme družstvo, které
se dokázalo dostat na bronzovou příčku v krajském kole
soutěže v první pomoci, kterou pořádá Český červený
kříž, jímž jsou Tereza Rezková, Matěj Koňas, Jakub
Vaněček, Michal Kadlec a Tadeáš Novák.
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SDH

IV. část hry Plamen v BŘEZNICI
Vážení čtenáři, poslední sobotu v květnu se bude konat závěr hry Plamen u nás doma v Březnici. Nikdy předtím
se zde žádná část hry Plamen nekonala, a tak to bude pro nás premiéra. Proto bych vás, občany města Březnice,
na tuto akci chtěl srdečně pozvat. Přijte se podívat, zafandit a podpořit domácí družstvo v nemalé konkurenci.
Závodit se bude v požárním útoku CTIF a v královské disciplíně celého Plamene a to v požárním útoku. Závěr
Plamene se bude konat 30. 5. 2015 od 8.30 hodin na stadionu v Březnici.
Svatopluk Koňas, vedoucí mládeže SDH Březnice

MĚLNÍK - cvičení mimořádné
události
V pátek 27. března v 15 hodin přišla zpráva z Mělníka, ve které jsme byli požádáni o druhosledovou pomoc
při MÚ na vlakovém přejezdu Mělník-Blata. Do Mělníka
jsme se dostavili na požadované místo s pětiminutovým
zpožděním v 17.05 hod. ve složení Labuda Jakub, Koňas
Svatopluk a Trňák Martin. Jakuba Labudu pověřili vedením psychologicko-sociální pomoci a nás dva zařadili
mezi účastníky nehody. Celé cvičení probíhalo cca dvě
hodiny, po které se o nás pečlivě starali i přesto, že jsme
se jim to snažili komplikovat a připravovali jsme jim
různé útěky, omdlívání, bolesti, shánění se po kamarádech, kteří neštěstí nepřežili. Našel se tam i jeden Francouz, který si chtěl aplikovat drogu, takže se musela
zapojit i městská policie. Jak už jsem napsal, byl tam
kolega, který hrál Francouze a ještě jeden co mluvil
rusky. Byl to záměr, a mělo se ukázat, jak si naši opatrovníci poradí s cizinci. Nakonec přišlo vyhodnocení,
které i přes malou kritiku bylo dobré, protože nikdo
není dokonalý. Tato cvičení se provádí právě proto, aby
se na chyby přišlo zde a ne při opravdové mimořádné
události. Jen mi přišlo trochu líto, že z celého Středočeského kraje jsme přijeli jen my, za doprovodu ředitelky
ČČK OS Příbram paní Simony Pospíšilové.
Svatopluk Koňas

OKRSEK Č. 8 BŘEZNICE
BŘEZNICE, BOR, POČAPLY, MARTINICE, HLUBYNĚ,
DRAHENICE
Vás srdečně zve na

X. ROČNÍK OKRSKOVÉHO CVIČENÍ
V POŽÁRNÍM SPORTU
Cvičení se bude konat 16. května 2015
na stadionu v Březnici.

od 9 hod.
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TC VITALITY BŘEZNICE OCENILO NEJLEPŠÍ
SPORTOVCE ZA ROK 2014
Ve středu 1. dubna 2015 byli v restauraci tenisového a
sportovního klubu TC Vitality Březnice o.s. oceněni nejlepší mládežničtí sportovci- tenisti za rok 2014.
V kategorii děvčat získala prvenství desetiletá Anna
Smíšková a v kategorii chlapců se z vítězství radoval
čtrnáctiletý Filip Ureš. Anička i Filip jsou odchovanci
našeho tenisového klubu a pravidelně klub i město Březnici úspěšně reprezentují na turnajích družstev i jednotlivců.
Pohár a věcné ceny převzali oba ocenění z rukou předsedy Výboru pro sport a mládež města Březnice pana
ing. Jiřího Nepivody a předsedy TC Vitality Březnice
o.s. pana Mgr. Jiřího Veselého, který je současně jejich
trenérem.
Velké poděkování patří také rodičům obou vítězů, kteří Aničku i Filipa dlouhodobě podporují v jejich „tenisovém“ snažení.

Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice o.s. místopředseda klubu

ROŽMITÁL – BŘEZNICE 2015
Na start 59. ročníku silničního běhu na 10 km Rožmitál – Březnice se na
Velikonoční neděli 5. dubna 2015 sjelo do Rožmitálu pod Třemšínem rekordních
290 běžců a běžkyň. 224 mužů závodilo v pěti věkových kategoriích a 66 žen
ve dvou kategoriích. Závod v běhu na 10 km byl odstartován za polojasného
počasí 5°C a studeného větru v 10.30 hodin před stadionem TJ Spartak Rožmitál p. Tř. Cíl běhu byl na stadioně v Březnici.
Poprvé pořadatelé přistoupili na přihlášení závodníků on-line a na měření
čipovou technikou.
Vítězem závodu se stal domácí závodník Milan Hochmut (Spartak Rožmitál) časem 32,14 minut a v ženách Pavla Schorná (SalomonTeam, TJ
Maratons) časem 34,12 minut. Nejrychlejší rožmitálák pak byl Milan
Hochmut 32,14 minut a z žen Jitka Válová 47,21 minut a nejrychlejší březničák Michal Burian 37,55 minut a z žen Eva Fialová 48,15 minut. Nejmladšími závodnicemi byly: Anna Karasová (2006) a Daniela Karasová (2003)
obě z Team Internet PB.

Kurz: Velikonoční dekorace v shabby-rustikálním stylu - výsledky
Ráda bych poděkovala všem účastnicím kurzu, který se uskutečnil 1. 4. 2015 v MC Pampeliška. Věřím, že jsme si to
všichni užili, já jsem byla výsledky nadšená - opravdu krása. Dekorace je možné shlédnout na mém blogu:
http://www.liliel-kvetiny.blogspot.cz.
Budu moc ráda, pokud vás budou výsledné práce inspirovat a třeba neodoláte příštímu tvoření.
Děkuji L. Zemková

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Životní výročí oslavila:
87 let – Anastazie Novotná, Obránců míru 457, Březnice

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky Březnických novin
svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 9. dubna uplynulo 10 let,
kdy nás opustil tatínek a dědeček,
pan Karel Sýkora.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Trňákova

Dne 2. 5. 2015 by se dožil 85 let
pan Václav Kostka, mistr kovářský z Březnice.
Dne 25. 6. 2015 uplyne 23 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte na něho s námi.
Dcera Hana s rodinou

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

P R O N A J M U BYT 2+KK, vč. soc. zař., Blatenská 55,
Březnice. Telefon: 732 855 178

UZÁVĚRKA červnového čísla BN
v pondělí 18. 5. 2015 ve 12 hodin
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.
D ě k u j e m e . Redakce BN

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze v počítačové podobě
(e-mailem nebo na USB flash).
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New,
velikost 12, řádkování 1. Nedělat odstavce, text zarovnat
vždy vlevo, maximálně na 1 1/2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.
Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz
nebo přinést do Městské knihovny a Infocentra,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce ani redakční rada neodpovídá za obsahovou,
stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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až

400 Mbps*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

* Rychlost připojení závisí na lokalitě a použité technologii přípojky.
** Služba Televize je dostupná pouze v kabelové optické síti.

MONEX s.r.o. , Milínská 182, Příbram III
Telefon: +420 321 322 111
email: mo-nex@mo-nex.cz
web: www.mo-nex.cz

321322 111

objednávejte na telefonu

PLACENÁ INZERCE

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

námi uvedené ceny jsou konečné, časově neomezené a bez skrytých poplatků

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

provozujeme skutečnou kabelovou síť, narozdíl od bezdrátových “OPTICkých” napodobenin

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

IINTERNET
NNT
TTELEVIZE
TTELEFON
IINTERNET
IN
NTTE
TEER
ERRN
RNNEET
ETT--TELEVIZE
TEEL
TE
ELLEEVVIIZZEE--TELEFON
TEELLEEFFO
FOONN

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

OBČERSTVENÍ u autobusového nádraží
F rantišek Leiterman

Rožmitálská 96, Březnice 262 72
Snídaně, svačiny a obědy vakuově balené dle vašeho výběru.
Hamburgery, bagety, obložené housky, párek v rohlíku, sekaná
a papriková klobása.
DOMÁCÍ UZENINY: uzená krkovice, plecko, bůček, špekáčky, jemné párky
tlačenka speciál, jaternicový a kroupový prejt, jelita, jaternice.
Čerstvé pečivo, koblihy, šátečky, koláče, makovky a loupáky.
Možno na objednání: chlebíčky, saláty, zákusky a dorty.
TOČENÁ ZMRZLINA : je pro vás připravena každý den od 10 hod.
VEŠKERÉ PRODÁVANÉ ZBOŽÍ JE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ POTRAVIN.
KVALITA NAŠICH POTRAVIN JE NAŠE PRIORITA .

OTEVÍRACÍ DOBA v květnu:
Po – Pá 5.45 – 18.00 hod.
So 8.00 – 18.00 hod.
Ne 10.00 - 18.00 hod. (v neděli otevřeno jen při pěkném počasí)
N a š i d o d a v a t e l é : Mirošovské uzeniny, Pekárna Vodička, Opočenská zmrzlina, KM - Produkt Teplice
Možnost objednání a více informací na tel. 774 665 038, 607 646 032.

Těšíme se na vaší návštěvu, kde vás obslouží příjemná obsluha.
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FAIR CREDIT / Fajn půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000
• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost
• Profesionální jednání
• On line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet

Bezplatná linka 800 888 120
Obchodní zástupce 723 439 123

STAVBY, PLOTY

• PRODEJ A MONTÁŽ OPLOCENÍ
(drátěné, kované, zděné), posuvných
bran a garážových vrat
• STAVEBNÍ PRÁCE
Josef Tuháček
Tel. 731 935 535 / E-mail: tuhackovi@seznam.cz
Web: www.staplo.cz

OČKOVÁNÍ
PROTI VZTEKLINĚ
Vakcinace proti vzteklině proběhne

14. 5. 2015
od 16.00 do 17.00 hodin

BŘEZNICE, LOKŠANY
Nezapomeňte očkovací průkazy!
Cena vakcinace je 100,- Kč.

CENÍK INZERCE v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany – první řádek 40 Kč
a každý další započatý 20 Kč.
Vzpomínky a gratulace – jeden řádek 10 Kč (jeden řádek cca 50 znaků).
PŘÍJEM INZERCE: Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz
INZERÁT

OBJEDNÁNÍ INZERCE (na rok)
6x = zaplatit 4 + 2 zdarma
9x = zaplatit 6 + 3 zdarma
12x = zaplatit 8 + 4 zdarma
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KINO BŘEZNICE

KVĚTEN 2015

3. 5. neděle v 18.00 hodin

24. 5. neděle v 18.00 hodin

KUKUŘIČNÝ OSTROV

KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU

Drama, Gruzie, Francie, 2014, české titulky
Příběh o dědečkovi a vnučce, jejichž smyslem
života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné
pole na ostrově uprostřed řeky, oddělující Gruzii
od Abcházie.
Režie: Georgij Ovašvili
Hrají: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Tamer
Levent, Irakli Samushia a další
Vstupné 44 Kč



100 minut



Přístupno

Romantický film, USA, 2014, české titulky
Britský kouzelník a mistr iluzionista je povolán
do Francie na žádost aristokratické rodiny, aby
odhalil možný podvod. Jeho objektem zkoumání
je Sophie, spirituální medium.
Režie: Woody Allen
Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Simon McBurney, Eileen Atkins, Marcia Gay Harden a další

6. 5. Klubová středa v 18.00 hod.

Vstupné 44 Kč

ČTYŘIKRÁT

27. 5. středa v 18.00 hodin

Drama, Itálie, 2010, české titulky
Film sleduje každodenní život starého pastýře
koz, který žije v odlehlé středověké vesnici
v horách italské Kalábrie.
Režie: Michelangelo Frammartino
Hrají: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano, Peppe Cavallo a další

PARCHANTI SPÍ DOBŘE

Vstupné 44 Kč

88 minut





Přístupno od 15 let

10. 5. neděle v 18.00 hodin

JIMMY P.

Vstupné 44 Kč



117 minut



Přístupno

13. 5. středa v 18.00 hodin

POŠŤÁK PAT
Animovaný rodinný film, USA, 2014, české znění
Nejoblíbenější listonoš na světě se chystá do kin
v animované podívané, ve které nechybí humor,
akce, písničky a také světla ramp.
Režie: Mike Disa
Vstupné 39 Kč



88 minut

Přístupno



17. 5. neděle v 18.00 hodin

FOTOGRAF
Tragiomedie, ČR, 2015, české znění
V příběhu volně inspirovaném osudy českého
fotografa Jana Saudka sledujeme zásadní křižovatky života umělce, který byl obdarován nejedním výjimečným talentem.
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Zuzana
Vejvodová, Václav Neužil ml., Jitka Sedláčková,
Jenovéfa Boková, Vilma Cibulková a další
Vstupné 49 Kč



133 minut



Přístupno od 15 let

20. 5. středa v 18.00 hodin

ŽELEZNÁ SRDCE
Válečné drama, USA, 2014, české titulky
Snímek se odehrává v Německu na sklonku války, kdy už je její výsledek zřejmý. Třetí říše však
hodlá bojovat do posledního muže, ženy nebo
dítěte a americké jednotky v Německu jsou stále
v pohotovosti. Posádka tanku Fury se pokouší
zachránit roztroušené zbytky americké armády.
Režie: David Ayer
Hrají: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf,
Michael Pena, Jon Bernthal, Jim Parrack a další
Vstupné 49 Kč



135 minut



Přístupno od 12 let

97 minut



Přístupno od 12 let

Thriller, Francie, 2013, české titulky
V temném thrilleru z noční Paříže se námořní
kapitán vrací narychlo na souš, aby pomohl své
sestře Sandře. Její manžel spáchal za tajemných
okolností sebevraždu.
Režie: Claire Denis
Hrají: Vincent Lindon, Chiara Mastroianni,
Michel Subor, Julie Bataille, Lola Créton, Alex
Descas a další
Vstupné 44 Kč

Drama, Francie, 2013, české titulky
Je polovina padesátých let. Americký indián
Jimmy Picard, který za druhé světové války bojoval v Evropě, trpí od návratu domů chvilkovými závratěmi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu.
Lékaři ale nedokážou najít žádné fyzické příčiny.





100 minut
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KULTURA

Přístupno

ZÁMEK Březnice
Kulturní program
KVĚTEN 2015
Zámek Březnice otevřen denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci
květnu otevřena do 10. 5. o víkendech
od 11.00 do 17.00 hod. a od 12. 5. otevřena
denně, mimo pondělí, od 10.00 do 17.00 hod.

KONCERTY:
úterý 5. 5., hudební sál od 18.00 hod.
koncert ZUŠ Březnice

Capella Flauta – flétnový soubor
um. vedoucí T. Bláha, vstup zdarma
sobota 9. 5., hudební sál od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV v rámci Hudebního
festivalu A. Dvořáka

Duo Teres
L. Kopsová – housle, T. Honěk – kytara
vstupné 120 Kč a 80 Kč
úterý 12. 5., hudební sál od 18.00 hod.
koncert ZUŠ Dobříš – scénické a hudební
ztvárnění básně

31. 5. neděle v 18.00 hodin

Král Lávra – K. H. Borovský

CO JSME KOMU UDĚLALI?

pod vedením S. Krobové
vstup zdarma

Komedie, Francie, 2014, české titulky
Svěží francouzská komedie o konzervativních rodičích a čtyřech dcerách, které si do rodiny přivedly muže různých národností.
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau a další
Vstupné 44 Kč



97 minut



Přístupno od 12 let

Dětské dopolední představení:

6. 5. středa v 9.00 hodin

Krtkova dobrodružství 3.
Připravujeme: Sex v Paříži (7. 6.),
Babovřesky 3 (17. 6.) a další
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.

neděle 24. 5. synagoga Březnice
od 17.00 hod.
koncert cyklu BHV – koncert židovské hudby

Š. Rak – kytara, J. M. Rak – kytara
vstupné 150 Kč a 100 Kč
sobota 30. 5., hudební sál od 19.00 hod.
koncert cyklu BHV v rámci Hudebního
festivalu A. Dvořáka

Dvě harfy zní
H. M. Bacha – harfa, K. Jouzová – harfa
vstupné 120 Kč a 80 Kč
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
ZÁMEK BŘEZNICE, 262 72 Březnice
tel. 318 682 179, e-mail: info@zamek-breznice.cz
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 5. Výstava vojenské dobové techniky  Náměstí  13 – 17 hod.
Koncert Melodie, které pomáhaly vyhrát válku  KD  19 hod.
5. 5. Pietní akt  Hřbitov  17 hodin
9. 5. Férová snídaně  Nádvoří jezuitské koleje  10 hodin
12. 5. Veřejné zasedání zastupitelstva
Radnice v Blatenské ulici  16.30 hodin
13. 5. Noc literatury  Internát VOŠ a SOŠ, Synagoga a GLK
Začátek v 17.00 hodin
15. 5. Oldies  KD  21.00 hodin
16. 5. BHV - šansony  GLK  19.00 hodin
26. 5. Pasování prvňáčků  KD  16.30 hodin
28. 5. Literární kavárna – Jan Drda  Městská knihovna  16.30 hod.
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