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Slovo starosty
Hřejivé paprsky jarního sluníčka přivítaly na dvě
stovky příznivců umění ze širokého okolí, kteří
21. dubna našli cestu do prostor bývalé jezuitské koleje. Po úvodních proslovech jsme společně se starostou města Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem otevřeli
nové prostory Galerie Ludvíka Kuby pro veřejnost.
Velice mě potěšily pochvalné reakce a uznání za zrealizovaný záměr. Předcházející den jsem přijel podpořit do nedalekého Vacíkova dalších osm set účastníků,
kteří i přes nevlídné počasí přišli vyjádřit svůj zásadní nesouhlas se záměrem možné těžby zlata.
Na dveře již pomyslně klepe pro většinu z nás nejkrásnější měsíc v roce – květen. Přivítáme jej 30. dubna od 18.00 hodin na Stráži za hudebního doprovodu
skupiny Přescent a následně 1. května od 14.00 hodin na březnickém náměstí při vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy Březnice. Nenechte si
ujít ani Noc kostelů dne 24. května. Nezapomínáme
ani na ty, kteří položili své životy v bojích za naši vlast
v první či druhé světové válce. Pietní akt se uskuteční
v úterý 7. května od 17.00 hodin na místním hřbitově.
V této lokalitě byla dokončena prořezávka stromů.
Věřím, že částečné omezení běžného chodu či určité
komplikace, které vznikly při práci stromolezců, plně
nahradí nově ošetřené stromořadí.
Při posledním jednání ZM zastupitelé schválili Akční
plán na rok 2013, který se budeme snažit postupně
realizovat. Dnes jsem například podepsal smlouvu
s firmou Oknoplastik, na základě které bude do konce měsíce června zrealizována druhá etapa výměny
oken v dalších třech patrech budovy č. p. 132.
Až po uzávěrce tohoto vydání projedná rada města
výši jednotlivých příspěvků pro spolky a občanská
sdružení. Konečnou tabulku naleznete po schválení
na stránkách města. Od tohoto měsíce lze na finanč-

ním odboru sepsat příslušnou smlouvu, zároveň připomínáme možnost navýšení příspěvku na základě
vámi podané žádosti o provedení prací ve prospěch
města.
Závěrem se obracím na Vás, čtenáře Březnických
novin, podpořte prosím svou účastí výzvu za bezpečné přechody. V případě, že v této výzvě uspějeme,
skupina ČEZ na své náklady vybuduje osvětlení přechodu u odbočky na Hvožany, kde se nedávno stala
smrtelná nehoda. Postačí kliknout na stránkách
www.cezregiony.cz pro Březnici. Oslovte i další!
Jménem města Březnice Vám předem děkuji.
Jiří Štěrba

Ředitel ÚzP v Příbrami Ing. Karel Trefný při předání smlouvy
o bezúplatném převodu zbytného majetku Ministerstva financí
ČR na město Březnice.

V BŘEZNICI CHYBÍ STOMATOLOG
Jsou záležitosti, které i přes veškerou snahu nejsou
v našich možnostech a ani v naší kompetenci řešitelné.
Již při avizovaném odchodu MUDr. H. Šuňavské z Březnice jsme se obrátili na Všeobecnou zdravotní pojiš ovnu, Středočeský kraj – odbor zdravotnictví, na předsedu
Výboru pro zdravotnictví a zároveň ředitele Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Holobradu. Reakce obdobná –
doposud se nenašel lékař, který by měl zájem nastoupit
na uvolněné místo. Opakovaně jsme zveřejnili nabídku
i v periodiku České stomatologické komory Plzeňského

kraje, bohužel bez odezvy. Několikráte jsme jednali
i s MUDr. A. Boltnarem, který společně s námi velice
obětavě hledá možnosti řešení současného nepříznivého
stavu. Pro úplnost uvádím stanovisko krajského úřadu:
„Za dostupnost zdravotní péče jsou odpovědné zdravotní
pojiš ovny. Pokud pacient nemá v dosahu lékaře příslušné odbornosti, má se obrátit na svoji zdravotní pojiš ovnu, která je podle zákona povinna mu lékaře zajistit“.
Jiří Štěrba
starosta
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Poděkování
Jménem města Březnice bych chtěl veřejně poděkovat
Generálnímu finančnímu ředitelství ČR za schválení
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva,
kterou se převádí budova č. p. 53 – objekt bydlení na
pozemku p.č. 903 a pozemek parc. č. 903, včetně součástí a příslušenství, vše v obci a v k. ú. Březnice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Březnice.
Příslušnou smlouvu podepsala v kanceláři starosty města
paní Ing. Milada Viktorinová, vedoucí oddělení HS FÚ
společně s ředitelem ÚzP Příbram Ing. Karlem Trefným.
Ještě jedenkráte upřímně děkujeme a velice si vážíme
a ceníme vašeho přístupu.
Jiří Štěrba
starosta města Březnice

NOVOU GALERII LUDVÍKA KUBY NAVŠTÍVILY I PRAVNUČKY MALÍŘE
Otevření galerie přilákalo velké množství příznivců
kultury a umění nejen z Březnice. Příchozí v konventu
přivítal starosta Březnice Jiří Štěrba, který také poděkoval všem, kteří se na tomto projektu podíleli.
Samotnou výstavu uvedla kurátorka Národní galerie
v Praze Mgr. Veronika Hulíková. Se životem, dílem a perličkami ze života Ludvíka Kuby pak příchozí seznámil
Mgr. Martin Otava, ředitel divadla F. X. Šaldy v Liberci,
který přidal i několik vtipných historek ze života umělce.
Velmi působivým zpestřením celého programu byla prezentace písní Ludvíka Kuby v podání famózního tenoristy Michala Bragagnola a klavíristky Marie Erlebachové.
„V prvním patře naleznou návštěvníci díla Ludvíka
Kuby a také přehlídku obrazů od umělců, kteří jsou
spjati s Březnicí,“ informovala Příbramský deník vedoucí odboru kultury Petra Bartoníčková. Jedná se o umělce jako je Anna Sequencová, Bohumil Ullrich, Alois Moravec a Jan Raffael Schuster.
Součástí expozice je také nábytek z Kubova pražského
bytu a mobiliář z Městského muzea v Březnici, tudíž jedna
z místností připomíná Kubův ateliér, další s mistrovým
klavírem hudební salon a jiná zase společenský salon ve
stylu počátku 20. století. A co na galerii říkají pravnučky Ludvíka Kuby Kateřina Nováková a Olga Šišková?
„Galerii obrazů mého pradědečka jsem viděla kdysi
dávno na zámku, takže přesně ji už v hlavě nemám
a porovnat nemůžu. Jinak dnešní otevření a vzezření galerie hodnotím kladně,“ řekla Příbramskému deníku Kateřina Nováková.

Podobný názor zastává i Olga Šišková.
„Já bych ji ohodnotila
také kladně, a to z několika hledisek. Zaprvé, že je zde nastíněn
stručný životopis pradědečka, zadruhé jsou
tady popisky k jednotlivým obrazům, takže
člověk, který galerii
navštíví se dozví všechny potřebné informace. Zároveň je návštěvníkovi objasněno i to,
proč namaloval právě
Dvoreček a Český Krumlov,“ podělila se o dojmy Olga Šišková.
Také si velmi cení toho, že popisky jsou i v angličtině.
A pamatují ještě vůbec svého pradědečka?
„Já na pradědečka už vzpomínat nemůžu, narodila
jsme se až dvanáct let po jeho smrti. Vždycky mi byl ale
prezentován jako člověk velmi přátelský, milý. Člověk,
který byl otevřený všem. V podstatě člověk, který snad
ani neměl nepřátele,“ zavzpomínala Olga Šišková. Dodala, že tvorba Ludvíka Kuby je specifická v tom, že maloval nejen zde na Březnicku, v Praze a mnoha dalších
místech, ale zároveň sbíral také slovanské písně.
Kateřina Chourová, převzato z Příbramského deníku
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 19. 3. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 19. 2.
2013 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zprávu právníka města Mgr. Janíka ve věci zadavatelských
činností u veřejné zakázky "Březnice-historická úprava nábřeží, obnova ekologické stability a rekreačního potenciálu".
3. Informace o grantovém řízení Nadace ČEZ "Oranžové hřiště". Zastupitelstvo města ukládá OSM zpracovat potřebné podkladové materiály pro podání žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ "Oranžové hřiště".
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze
dne 20. 2. 2013.
5. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 25. 2. 2013.
6. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 26. 2. 2013.
7. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 4. 3. 2013.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Rozpočet Města Březnice na rok 2013:
- příjmovou část rozpočtu ve výši 101 485 920,- Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 101 485 920,- Kč.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. Financování opravy domu č. p. 2 (ZUŠ) na náměstí, rejstříkové číslo 34969/2-2386 z Programu regenerace MPR a MPZ MK
ČR. V případě nevyčerpání přidělených dotačních prostředků
pokračovat v opravách č. p. 1 (ulice V Koleji) rejstříkové číslo
27495/2-2380.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Poskytnutí finančního daru pro obyvatele domu č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm ve výši 10.000,- Kč na bankovní
účet sbírky: Komerční banka, a.s., Praha, č. 3880277/0100.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

4. Zahrnutí kapliček postavených na pozemcích p. č. 1783
a 1891/5 v k.ú. a obci Březnice do majetku města Březnice
a ukládá OSM provedení potřebných kroků v této věci.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Noháček)
Návrh usnesení byl přijat.
5. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 87/1 v k.ú. a obci Březnice o výměře 1197 m2 za
cenu dle Zásad prodeje pozemků.
Pro: 11, proti: 2 (Vácha, Motáň), zdržel se: 2 (Fiřtíková, Pinkava) / Návrh usnesení byl přijat.
6. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemků p. p. č. 115/2 o výměře
238 m2 za cenu 104,- Kč/m2 a p. p. č. 115/3 o výměře 25 m2
za cenu 104,- Kč/m2 v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice
manželům P. a J. K., Praha. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce města od 1. 2. 2013 do 18. 2. 2013. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
7. Zastupitele města Mgr. Oldřicha Motáně, Březnice jako zástupce zřizovatele ve stravovací komisi ZŠ Březnice.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Motáň) / Návrh usnesení byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZVOLILO:
1. Zastupitelku města Březnice paní Janu Bendovou, Březnice,
přísedící Okresního soudu v Příbrami na nové volební období
2013 – 2017.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1 (Bendová)
Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Jana Bendová v. r.
Ing. Marie Fiřtíková v. r.

Nadace ČEZ se spolu s partnery - včetně BESIP
a Policie České republiky - rozhodla využít
letošního ročníku programu Vaše volba
k osvětlení těch přechodů pro chodce,
které patří podle statistik k rizikovým.
V našem městě byl vybrán k osvětlení přechod
v Bubovické ulici. Největší šanci na nové bezpečné
osvětlení přechodu pro chodce budou mít taková
města a obce, která v rámci projektu
„Vaše volba 2013” získají co největší podporu laické
i odborné veřejnosti.
Hlasovat můžete do 24. května 2013 na

http://www.cezregiony.cz/

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Vakcinace proti vzteklině proběhne
16. 5. 2013 v 16.15 – 17.15 hodin
Březnice, Lokšany
Nezapomeňte očkovací průkazy!
Cena vakcinace je 100,- Kč.

PŘEMÍSTĚNÍ ÚŘEDNÍ DESKY
Úřední deska města Březnice byla natrvalo umístěna
na budovu čp. 64 Březnice - rohová budova v Blatenské ulici, v současné době prodejna Pramen (dříve
Skalice).
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Vážení rodiče!

Město Březnice

Připravujeme VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným v období od
1. 10. 2012 do 30. 4. 2013) zúčastnit, vyplňte prosím přihlášku
k vítání dětí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na podatelně
MěÚ a internetových stránkách města.
Tuto vyplněnou přihlášku odevzdejte na podatelně nebo na
matrice MěÚ (můžete poslat i e-mailem) nejpozději do 20. 5.
2013.
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

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

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

hledá

provozovatele občerstvení
na koupališti
se zahájením provozu
od 22. června 2013
Předpoklad naplnění požadavků Města Březnice
spočívá ve shodě zejména v těchto hlavních
bodech:
- zajištění veškerého vybavení provozovny provozovatelem
- živnostenské oprávnění a praxe v oboru
- zahájení provozu je plánováno od 22. června
2013
- zájemci mohou podávat nabídky na podatelnu
MěÚ do 31. 5. 2013 do 12 hod.

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

Vodovod a elektřina v místě.
Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

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

č. p.

Provozovateli bude pronajat pozemek
o výměře provozovny.

......

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

Datum vítání:

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

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

Město Březnice
a pivovar Herold

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

srdečně zvou na
........................................................................

Sňatek v Březnici uzavřeli
27. 4. 2013 - zámek Březnice
Jiří Křivonoska, Bohutín
Lenka Lukášová, Rumburk

MÁJOVÝ
KONCERT

Významné životní výročí oslavili
75 let Elena Volavková, Březnice 626
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Děkujeme všem přátelům a dobrým lidem,
kteří si s námi připomněli smutné výročí
úmrtí našeho dědečka, tatínka a manžela
pana Jana Kotta,
který nás opustil 27. 4. 2009.

Náměstí
1. května 2013
ve 14 hodin
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Březnice.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Nehodovost
Dne 15. března odpoledne se odehrál v osadě Přední
Poříčí dopravní karambol. 57letý řidič Jeepu se zřejmě
plně nevěnoval řízení, nedodržel bezpečnou vzdálenost
za před ním jedoucím Peugeotem a narazil do něj. Peugeot poté ještě havaroval do vozidla značky Škoda, které se chystalo odbočit vlevo. Způsobená škoda byla stanovena na šest tisíc korun.
Následující den ráno se stala nehoda mezi obcí Počaply a Březnice. 32letý motorista dostal v levotočivé zatáčce na namrzlém povrchu vozovky smyk a vyjel vlevo
mimo komunikaci, kde narazil do betonového tělesa propusti. Řidič utrpěl těžké zranění a musel být letecky
transportován do pražské nemocnice.
V Hudčicích došlo dne 27. března v ranních hodinách
k havárii. 55letý muž při vjíždění s nákladním vozidlem
od místního obchodu na hlavní silnici chtěl dát přednost
v jízdě autobusu, ale na zledovatělé silnici dostal smyk.
Následně vjel do křižovatky, kde do dopravního prostředku narazil. Řidič autobusu ve snaze zabránit střetu, najel na pravou krajnici, ale nárazem bylo vozidlo
odraženo na oplocení domu. Ke zranění osob nedošlo.
Hmotná škoda byla odhadnuta na 71 tisíc korun.
Další nehoda byla na Velikonoční pondělí v katastru
obce Hvožany. 45letý motorista při průjezdu levotočivou zatáčkou najel na ujetou vrstvu sněhu, vůz se dostal do smyku a bokem havaroval do vzrostlého stromu.
Muž naštěstí vyvázl s lehkým zraněním. Vzniklá škoda
je 50 tisíc korun.
Škoda 11 tisíc korun vznikla při nehodě, ke které došlo dne 16. dubna odpoledne v Březnici. Při parkování
u prodejny Penny zachytil šofér jedoucí v Jeepu o zadní
část zaparkovaného Fordu focusu.

Skončila na záchytce
O Velikonocích skončila 33letá žena na protialkoholní
záchytné stanici. Ve večerních hodinách napadala
v Březnici svého druha a po příjezdu hlídky na místo začala urážet i policisty. Dechová zkouška u dotyčné vykázala hodnotu 2,31 promile. Věc bude řešena jako přestupek proti občanskému soužití.

Vypátrání pohřešované
Policistům z Březnice se podařilo vypátrat dne 6. dubna večer pohřešovanou 65letou ženu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání Obvodním oddělením Čimelice. Dotyčná se nacházela pod mostem u místního zámku,
byla značně rozrušená a hlídce uvedla, že chce spáchat
sebevraždu. Nalezená žena byla následně převezena sanitkou do příbramské nemocnice.

Nechtějí platit
Na Obvodní oddělení v Březnici přišla dne 2. dubna
oznámit poškozená žena, že jí neplatí výživné její bývalý
přítel. Svou zákonnou povinnost k dítěti neplní od dubna loňského roku do současné doby. Nyní 39letý muž
dluží 24 tisíc korun.

Dalším povedeným tatínkem
je 34letý muž. Na služebně
v Březnici neplacení výživného
nahlásila poškozená žena dne
6. dubna. Její bývalý přítel nepřispívá na výživu svého syna
již od března roku 2011. Dluh
v současné době činí 40 tisíc korun.

Řídili pod vlivem
V ulici Za Sokolovnou v Březnici zastavila hlídka dne
22. března večer 44letého muže, který tudy projížděl ve
svém voze. Dechová zkouška u něj byla pozitivní, přístroj ukázal hodnotu 1,69 promile. Následně byl dotyčnému odebrán řidičský průkaz.
Další opilec usedl za volant dne 14. dubna. Policisté jej
kontrolovali v nočních hodinách v Březnici a naměřili
mu 0,57 promile alkoholu. I tento šofér přišel o řidičské
oprávnění.

Neodevzdal „řidičák“
V Březnici zastavila hlídka policie dne 8. dubna dopoledne vozidlo, které řídil 27letý muž. Při lustraci policisté zjistili, že dotyčný má platnou blokaci řidičského
oprávnění z důvodu bodového hodnocení. Již v loňském
roce mu bylo doručeno rozhodnutí s výzvou, aby odevzdal řidičský průkaz. Do současné doby tak neučinil.
Řidič je podezřelý z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

Zmizel posed, tvrdý alkohol…
V lese nad obcí Hlubyně, na místě zvaném Drahýšov,
zmizel někdy v době od 10. do 31. března myslivecký
hliníkový posed zelené barvy. Způsobená škoda je ve výši
deseti tisíc korun.
Pro láhev destilátu si přišel zloděj dne 2. dubna navečer do prodejny Norma v Březnici. 29letý muž si již vyslechl podezření z přečinu krádeže. Odcizením tvrdého
alkoholu značky Jameson způsobil škodu téměř pět set
korun.
Do oploceného areálu odchovny a výkrmny prasat
v Horčápsku vnikl někdy v době od 2. do 8. dubna neznámý pachatel. Ukradl zde 200 metrů měděného kabelu
a poškodil při tom elektroinstalaci včetně elektrorozvaděčů. Celkem se škoda vyšplhala na 80 tisíc korun.
Tři jízdní kola, gola sada, bourací kladivo, motorová
pila a sekera, tyto věci kdosi zcizil v době od 8. do 10.
dubna z dílny u domu v obci Třebsko. Majiteli vznikla
škoda 47 tisíc korun.

Vykradené vozidlo
Do automobilu značky Volvo se vloupal kdosi neznámý z 3. na 4. dubna. Po rozbití skleněné výplně u zadních dveří odcizil tašku, ve které byl notebook, fotoaparát, externí harddisk, písemnosti a finanční hotovost.
Vozidlo bylo zaparkované v Rožmitálské ulici v Březnici.
Vzniklá škoda je ve výši 30 tisíc korun.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ
KVĚTEN
1. 5. 1917 započato se snášením bání děkanského kostela
pro jejich stáří a chatrný stav (před 96 lety)
1. 5. 1935 při sčítání ovocných stromů a keřů v Březnici napočteno: 3413 jabloní, 895 hrušní, 683 třešní,
136 višní, 2496 švestek, 435 sliv, 18 meruněk, 15
broskvoní a 22 ořechů, celkem 8113 ovocných
stromů; dále 2412 keřů rybízu a 1855 angreštu
(před 78 lety)
3. 5. 1849 poprvé v Březnici konány veřejné odvody branců
(před 164 lety)
9. 5. 1559 v mandátech daných v Augšpurce oznámeno, že
některým vyjmenovaným Židům, kteří byli vypovězeni ze země, je zdejší pobyt o rok prodloužen,
aby mohli upomínat dluhy; z Březnice jsou zde
uvedeni Josef dům čp. 55 a Šalamoun čp. 3
(před 454 lety)
10. 5. 1851 přijel do Březnice arcivévoda Albrecht Leopold
a přihlížel cvičení dragounů „Na Barevně“
(před 162 lety)
16. 5. 1914 zemřela loutkářka Arnošta Kopecká, vnučka Matěje Kopeckého, ve věku 72 let v domku čp. 54 na
Dolních Valech 19. 5. 1914 byla pochována na
březnickém hřbitově (před 99 lety)
28. 5. 1859 konal se z celého okresu odvod koní pro italské
tažení (před 154 lety)
29. 5. 1848 odejel Hanuš z Kolovrat na Slovanský sjezd do
Prahy, jako jeden z jeho svolavatelů (před 165 lety)
29. 5. 1928 uzavřena silnice od mostu kolem zámku ku Špýcharu za účelem její rekonstrukce (před 85 lety)
31. 5. 1757 vydíral velitel Prušáků Podbělský, usazený v Příbrami, město Březnici (před 256 lety)
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů (1966 – 1975).
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GALERIE
LUDVÍKA KUBY
OTEVŘENO
květen - září
červen, červenec, srpen

út – ne
út – ne

9 – 12
9 – 12

13 – 16
13 – 17

V jiných termínech je možná prohlídka po domluvě.

ZAVŘENO: pondělí
VSTUPNÉ
základní 30,- Kč
snížené
15,- Kč (děti od 6 do 15 let, studenti od 15
do 26 let, senioři, ZTP/P, ZTP dospělí
po předložení průkazu, držitelé průkazu KČT
s kartou EUROBEDS)
rodinné
50,- Kč (2 dospělí + 2 děti)
hromadné 10,- Kč / na osobu (žáci, studenti)
zdarma
držitelé průkazu AMG, NPÚ, ICOM, ICOMOS
– po předložení průkazu, novináři,
pokud se jedná o pracovní návštěvu

INFOCENTRUM
Otevírací doba pouze v době provozu Galerie Ludvíka Kuby.
Nabízíme služby pro turisty, informace o městě a okolí,
prodej upomínkových předmětů, pohlednic, map.
Veřejnost může využít připojení na internet (Wi-Fi) či
kopírování.
KONTAKT
Galerie Ludvíka Kuby
V Koleji 1, 262 72 Březnice
pokladna 326 531 595
muzeum 326 531 594 mobil 724 996 684
e-mail
galerie@breznice.cz www.breznice.cz

Alena Heverová

PAMĚTI MĚSTA A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny v Březnici“, ročník V., březen 1929, číslo 3

Jan Josef z Újezda
Zbudoval po roce 1720 na tehdejší poměry velkolepý pivovar
a špýchar; vystavěl lázeňskou budovu v Dobré Vodě, založiv zároveň tamější kolonii; za něho nepochybně postaven také t. zv.
„švédský most“.
Roku 1726 zřídil místo kaplana při zámecké kapli s ročním
požitkem 300 zlatých a 30 zlatých na potřeby bohoslužby,
s povinností čísti ve všední dny mše za zemřelé členy rodiny
a v neděli odbývati bohoslužby v 11 hodin.
Kromě již dříve uvedených odkazů a nadání ku zbožným a dobročinným účelům, daroval roku 1639 Petr Stackinger Blažkovský dům na seminář; že však byl od koleje vzdálen, převzala jej
vrchnost za dům Zeleného, kde nyní (1929) jsou obecné školy.
Roku 1662 obdrželi Jesuité od Maxmiliany hraběnky Vratislavky dům s polnostmi v Bělčicích v sumě 1500 zlatých, který
však záhy prodali. Z těchto dob zaznamenány z měst a blízkého okolí tyto zprávy. Roku 1667 vyhořel zámek Hrádek a byl
znovu od Jesuitů vystavěn.
Když se po osvobození Vídně od Turků pomocné vojsko saské
a polské domů vracelo, jeden jich oddíl táhl přes Březnici a způsobil v městě drancováním mnoho škod, hlavně pak Jesuitům
v Hrádku a Xaverově, jimž všechen dobytek odehnán, hráze
u rybníků prokopány a ryby vyloveny.

Ve válkách, které císař Leopold I. s Turky vedl, byli tito podporováni francouzským králem Ludvíkem XIV. Ten vyslal roku
1689 do Čech paliče, kteří mnoho měst v Čechách zapálili. Také
v Březnici toho roku mnoho požárů založeno.
Roku 1709 vyšel neopatrností v jezuitských stájích oheň, při
němž uhořeli čtyři valaši.
Syn Jana Josefa - František, slouže v císařském vojště proti Turkům byl při obléhání pevnosti Karlovce od nich zajat. Po dlouhém vyjednávání, prostřednictvím anglického vyslance na svobodu propuštěn po zaplacení výkupného 1000 dukátů.
Na površí prostírajícím se od Vinice, směrem ke druhé kapličce
a Xaverovu, obůr Loncetí, byla rozsáhlá pastvina, patřící obci
Březnice a Tochovic. V přiznávací tabelli z roku 1715, činí se
zmínka, že jest částečně borovicemi obrostlá, dříví však schopné pouze k palivu.
Roku 1680 rozšířil se v Čechách mor. V Březnici první příznaky
udály se počátkem července. Následkem toho školy zavřeny
a žáci navrátili se až v listopadu. Tehdy bylo žáků na jesuitském gymnasiu v 6 latinských třídách 61, z nichž 8 z Březnice
a 16 synků okolní šlechty.
Dítky Jana Josefa z Újezda narozené ze dvou manželek, zemřely všechny před otcem. On nemaje přirozených dědiců, žádal
císaře Karla VI. o svolení, by mohl jmění a znak přenésti na
svého příbuzného Viléma Albrechta, hraběte z Kolovrat, což
jemu povoleno. Zemřel 23. února 1728 ve vysokém věku na
zámku v Březnici.
(pokračování příště)
Alena Heverová
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PO STOPÁCH MINULOSTI
Sedmdesát roků od příchodu Hitlerjugend do Březnice
Pokračování z BN 4/2013

V další části příspěvku bych chtěl krátce čtenářům
vysvětlit, jak Hitlerjugend vzniklo a co bylo jeho posláním.
V roce 2001 byla u nás vydána zajímavá a zatím ojedinělá kniha: Hitlerova mládež od Brendy Ralf-Lewisové.
Je to překlad z angličtiny. Z této knihy jsem hlavně čerpal.
Hitlerova mládež (Hitlerjugend), byl mládežnický
svaz, založený již v r. 1922 nově založenou nacistickou
stranou. Sliboval vzrušení, kamarádství, dobrodružství,
skvělý život ve Velkoněmecké říši.
Budoucnost patří jen tomu, kdo získá mládež, říkával
Hitler. Nacisté v Německu zlikvidovali více než padesát
původních mládežnických organizací a nahradili je Hitlerjugend. Navazovali kontakty s mladými Němci v ČSR,
Polsku a získávali je pro nacistickou ideologii.
Německá mládež byla po reorganizacích a mocenských
třenicích strukturována jako Jugendvolk (10 – 14 roků)
a Hitlerjugend (14 – 18 roků) a v jejím čele stanul známý Baldur von Schirach, souzený později za zločiny proti lidskosti Norimberským tribunálem.
Při vstupu do Jugendvolku se pravilo v přísaze... „Přísahám, že věnuji veškerou energii a sílu spasiteli naší
země Adolfu Hitlerovi. Jsem ochoten a připraven za
něho dát i svůj život. K tomu mi dopomáhej Bůh“.
Celá struktura výchovy se stavěla na agresivní soutěživosti mezi jedinci i skupinami, ale zároveň se kladl
důraz na kamarádskou soudržnost, typickou pro vojenský život. Přehlídkové pochody a tvrdý dril, discipliny
sice úmorné, ale účinné, měly vštípit mladým smysl pro
kázeň. Používalo se celé válečnické dekorum, vojenské
stejnokroje, vojenská hudba, bubny, prapory, pochody,
při nichž defilovaly tisíce mladých. Tento postupný, mohutný vzestup moci měl vliv na volby v r. 1933, kdy postupně získala moc nacionálně socialistická strana
a s ní i Adolf Hitler.
Celý systém výchovy Hitlerovy mládeže vždy směřoval
k válce, ale zcela nepokrytě polovojenský výcvik začal
teprve v r. 1937. Mládeži byla dána možnost výcviku
v létání (Fliegr-Hitlerjugend), uplatnění v námořní plavbě (Marine-Hitlerjugend), v automobilovém sportu (Motor-Hitlerjugend) a dalších, které byly vedeny jednoznačně k podpoře jediného cíle – k válce.
Dlouholeté úsilí o převýchovu německé mládeže v oddané válečníky přineslo ovoce. Nikde jinde na světě nebyla mládež tak vychovaná, skvěle vycvičená, nežila
a nedýchala válkou, jako tomu bylo v Německu. Hitlerova mládež se angažovala i v různých akcích pro podporu války (sběr lyží, teplého oblečení aj.). Výcvikové
tábory Hitlerjugend byly postupně rozšířeny do mnoha
jiných zemí (Dánsko, Litva, Chorvatsko, Maarsko,
Bulharsko, Slovensko). Jednotliví členové Hitlerjugend
byli nasazováni na všech frontách, v domácí obraně i při
pomoci zemědělství aj.
Do skutečného boje však „zasáhla“ Hitlerjugend
v plné síle až v r. 1943, kdy se zhroutila východní fronta
po porážce u Stalingradu a Hitler tam přišel o 1 milion
vojáků. Nebylo náhodou, že Hitler 10 dní po této katastrofě schválil zřízení divize Hitlerjugend. Šlo o nejmladší vojenskou jednotku v německých ozbrojených silách.

Průměrný věk se pohyboval kolem 17 roků, ale postupně byli v divizi i hoši 14ti letí. Jednotka měla oficiální
název 12. tanková divize SS Hitlerjugend.
Jak to všechno dopadlo? Divize byla nasazena na západní frontě a působila ne malé „potíže“ západním spojencům při vylodění a v dalších bojích. Mnozí západní
velitelé podcenili tyto vojáky, ale brzy se přesvědčili, že
vycvičenost a fanatismus předčil všechna očekávání.
V Ardenách před nimi Američané museli ustupovat. Oddíly Hitlerjugend patřily k nejlepším. Přesto však
v bojích proti přesile a technice utrpěly těžké ztráty.
Mladí vojáci projevili v bojích i nesmírnou krutost, když
vraždili zajaté spojenecké vojáky.
Na samém konci války vytvořily skupiny a jedinci Hitlerjugend záškodnické oddíly Werwolf, kteří ze zálohy
zabíjeli postupující spojenecké vojáky. Američané byli
doslova zděšení, když zjistili, jaký je skutečný věk těchto „vojáků“.
Divize Hitlerjugend se vzdala 8. května 1945
v rakouském Ennsi americké 65. pěší divizi. Někteří jedinci však pokračovali v boji dál, jiní se potulovali jako
bezdomovci.
Nadešel čas, aby někdejší vůdci Hitlerjugend skládali
účty. Baldur von Schirach u Norimberského tribunálu
na svou obhajobu prohlásil...“ Je to má vina, kterou
ponesu před Bohem a německým národem, že jsem vychovával německou mládež pro muže (Hitlera), který má
na svědomí smrt milionů. Věřil jsem v tohoto muže.
To je vše, co mohu na svou obhajobu říct.“
Co říci závěrem?
Pokusil jsem se čtenářům a budoucím badatelůmhistorikům zachovat vzpomínky a dokumenty z období
2. světové války, tak, jak je po více než 50ti letech viděl
bývalý příslušník Hitlerovy mládeže pan A. Tenhaaf
z Herten, z Německé spolkové republiky. V letech 194345 byl v Březnici a Sedlici u Blatné, v táboře KLV (tábor
pro odeslané děti).
V r. 1997 se do těchto míst vrátil, aby je znova uviděl
a aby zde zanechal své vzpomínky a dokumenty na svůj
pobyt. Uvádí v nich zážitky, které mu utkvěly v paměti
a snaží se popsat, co vidí a cítí dnes.
Vrací se k minulosti, o které se v Německu, ale i u nás
málo ví a nerado mluví...
Svým postojem pan A. Tenhaaf jednoznačně ukazuje,
že nacistická ideologie vedla ke krutostem, které by se
již nikdy neměly opakovat.
Omlouvá se českým dětem a podává ruku ke smíru,
jako čestný a statečný muž.
Použitá literatura a prameny:
Brenda Ralphová-Lewisová: Hitlerova mládež. Hitlerjugend ve
válce a míru 1933-1945. Svojtka a spol. Praha 2001
Školní kroniky Březnice
Adolf Tenhaaf: KLV-Lager (Pro/14), Schlulle Bresnitz, Bez. Strakonitz, rukopis 1997, uloženo Okresní archiv Příbram 11/2007
Ústní vzpomínky pamětníků a poslední ještě žijící učitelky
paní Boženy Králové z r. 2005, která ve válečné době působila
na škole v Březnici.
Napsal: Jaroslav Žák
Překlad z němčiny Marie Petrovičová a Juliana Žáková
Sepsáno v r. 11/2007
Doplněno a přepracováno v r. 1/2013
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude ve středu 5. června 2013 v domečku na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za
účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy, rady.

P Ř I P R AV U J E M E
Zájezd
16. května 2013 - zájezd na výstavu HOBBY v Českých Budějovicích. Odjezd je v 7.30 hodin z autobusového nádraží
z Březnice, zastávka v Mirovicích. Cena člen 130,- Kč, nečlen
150,- Kč.

Výlet
9. června 2013 – pořádáme výlet na zámek v Dobříši a do
Čapkovy Strže. Na zámku probíhá v tento den akce Den
otevřených zahrad. Poté pojedeme do Strže. Všechny prohlídky jsou zajištěny s průvodcem. Cena člen 70,- Kč, nečlen
100,- Kč.
Informace a přihlášky osobně u paní Feitové v lékárně
v Březnici nebo na telefonech číslo 318 682 050 a číslo
721 603 455.
Předběžně chceme upozornit na několik akcí, které se mohou
konat v průběhu dalšího čtvrtletí roku. Akce se objednají až
podle počtu zájemců.

Prohlídka
24. května 2013 – se uskuteční v rámci Nocí kostelů noční
prohlídka zdejšího kostela. Tato prohlídka bude zajímavá, nevšední. Informace nejsou ještě upřesněny, včas je dodáme
(skříňka SPCCH na domečku, Březnické noviny a u paní Feitové).
Další nabídkou je návštěva březnického zámku. Pokud bude
zajímavá a bude o ni zájem, máme možnost zúčastnit se prohlídky ve skupině.

Výstava
V srpnu od 22. do 25. 2013 probíhá prodejní Výstava květin v Čimelicích. Bude-li dostatečný zájem, objednáme autobus a můžeme vyjet.
V tomto měsíci, možná i ve stejném termínu, bývá i výstava
Země živitelka v Českých Budějovicích. Můžeme objednat
autobus i sem. Prosíme Vás o včasné a pokud možno i závazné
přihlášení, abychom získali přehled o zájmu a mohli tak včas
zareagovat. Další z možností by mohla být návštěva Lipna.
V říjnu můžeme opět navštívit Cibulový jarmark v Hořovicích.
Veškeré podrobnosti ke všem nabídkám postupně opět vyvěsíme ve vitrínce na domečku a budou vytištěny v Březnických
novinách.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová

Fotografie z jarní schůze SPCCH v KD
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OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Volný seriál Březnických novin pokračuje rozhovorem s panem Ing. Františkem Kubátem.
Jste samostatně hospodařícím zemědělcem. V dnešní
době mnoho takových kolem nás není. Kde se ve vás
vzalo odhodlání se takto živit?
Všichni moji předci byli sedláci. Já jsem v dětství vyrůstal
v zemědělství, i když tenkrát v „družstevním“. Vystudoval
jsem střední zemědělskou školu obor mechanizace a poté
i stejný obor na Vysoké škole zemědělské v Praze. Začal jsem
hospodařit spolu s manželkou a jejím otcem v roce 1991. Prostě pokračujeme v rodové tradici.
Mít vlastní hospodářství znamená obhospodařovat zemědělskou půdu a chovat dobytek. To podle mne není
snadný úkol. Co vás na něm těší a co naopak svým
způsobem trápí?
Zemědělství mám rád, jelikož je to velmi široký a pestrý okruh
činností. Nemohl bych sedět celý den za stolem či v továrně
u stroje. Je radost, když se vám narodí zdravé telátko nebo vidíte, jak se zazelená pole. Musíte si i sám umět opravit porouchaný stroj, nahodit ze, vzít do ruky pilu. Zkrátka vás to donutí umět si poradit se vším a to není do života zrovna málo.
Trápí mě jen to, že se dnes zemědělství bere jako podnikání za
účelem zisku pouze z dotací a ne z poctivé práce. Na orné půdě
místo obilí nebo brambor rostou solární panely, kvalitní kukuřicí se místo krav krmí „bioplynky“ a země dříve naprosto soběstačná je nyní závislá na dovozu nekvalitních zemědělských
produktů. Tady se nedá nic ošidit, když se to ve zlém nevrátí
vám, tak budoucím generacím určitě.
Rád jezdíte na kole. Která místa v okolí se vám zvláš líbí?
Kolo je pro mě příjemná relaxace a odpočinek od každodenních
starostí. Nejraději mám Brdy a okolí. Už jsem je prochodil
a projel téměř celé. Nejvíce se mi líbí v letním období okolí
Padr ských rybníků, Pilské nádrže a Fajmanových skal.
Z Brodců, z Černé a Bílé skály je nádherný pohled do krajiny.
Dá se zde najet desítky kilometrů, aniž by se potkalo auto, což
se vám jinde jen tak nepoštěstí.
Rozhovor připravil: MUDr. Jiří Beran

LUDVÍK KUBA A „BOZEŇ“
V roce 150. výročí narození Ludvíka Kuby lze připomenout
i jeho blízký vztah k „Bozni“, Spolku rodáků a přátel města
Březnice v Praze, na který navazuje dnešní občanské sdružení
Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice. Mezi členy „Bozně“
měl Kuba řadu přátel. Slavil s nimi například 16. 4. 1933
v březnické restauraci „U Musilů“ (nyní Vlčava) své sedmdesátiny. V té době již byla na radnici „Kubova síň“, v níž byl vystaven soubor Kubových obrazů s březnickými motivy, který vznikl díky nákupům Městské spořitelny v Březnici, další odkázal
Březnici Josef Nevrla, někdejší ředitel březnického panství
a část obrazů Kuba již tehdy městu daroval.
Snad nejvýraznějším příkladem Kubova vztahu k „Bozni“
je jeho přednáška „S paletou po Březnici a okolí“ , kterou proslovil na schůzi „Bozně“ 18. 1. 1933 v Praze. Přednáška pak
vyšla tiskem jako 2. svazek Březnické knihovničky. Knížku
o 54 stranách vydala „Bozeň“, Spolek rodáků a přátel města
Březnice a Městská spořitelna v Březnici v červnu téhož roku.
Kuba místo o malování píše o historii města a prokazuje v tomto směru obdivuhodné znalosti. Zasvěceně se zabývá pány
z Lokšan, jezuity a Přibíkem Jeníškem z Újezda. Připomíná
i širší souvislosti – město jako centrum („těžiště“) kraje nalézající se na spojnici Prahy a Bavorska. Knížku sám ilustroval
perokresbami, v nichž zachytil mnohá místa ve městě
a v okolí. Již kvůli těmto kresbám by stálo za to, aby byla znovu vydána!
MUDr. Jiří Beran
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KVĚTEN 2013
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče a děti každý den od 9 do 12 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA každé první úterý v měsíci
od 15 do 17 hod.
pondělí
od 10:00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – tvořivá dílna pro nejmenší děti
od 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY a ŠKOLÁKY
– pro děti od 4 let

úterý
od 10:00 SVAČINKY A POHÁDKY OD MAMINKY – dopolední
program pro nejmenší

čtvrtek
DUPY, DUP! – zpívání, cvičení a tanečky pro nejmenší se Z. Kocíkovou
od 9:15 – ležím, lezu, sedím
od 10:00 – chodím, běhám, zpívám

23. 5. od 17:00 Dílna pro kreativní rodiče – Šité
náušnice z plsti
odpolední odpočinkové tvoření nejen pro maminky
s Radkou Hampejsovou
25. 5. od 15.00 Kola, kolečka aneb Velký závod na
malých strojích
viz samostatný plakát
28.5. od 9:30 Dětská infekční onemocnění přenášená
v kolektivech
přednáška ambasadorky Zuzky Kocíkové
Připravujeme:
Dětský den (2. 6.), Rodinné konstelace (8. 6.), kurz automatické kresby, piknik v zámeckém parku
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.

JAZYKOVÉ KURZY
pondělí
od 17:30 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Pavlínou
Liebnerovou

Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

úterý
od 15:45 NĚMČINA pro pokročilé – noví zájemci vítáni
od 17:30 ANGLIČTINA pro úplné začátečníky se Z. Klímovou

středa
od 13:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 1 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 14:15 ANGLIČTINA PRO DĚTI 2 – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 15:15 ANGLIČTINA PRO SENIORY – s Mgr. J. Bartákovou

pátek
od 16:00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 1 se Z. Klímovou
od 17:30 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé 2 se Z. Klímovou
od 19:00 ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

MIMOŘÁDNÉ AKCE
6. 5. od 16.00 Canisterapie a Felinoterapie
ukázka terapie, která využívá pozitivního působení psa
a kočky na zdraví člověka – těší se na vás vlkodav
Tonda a kočka Šarlota
7. 5. od 16.00 Tvořivá dílna s Alenou
odpoledne pro maminky u příležitosti svátku matek,
vyrábíme ozdobné záložky do knih, pro děti připraven
doprovodný výtvarný program
11. 5. od 10.00 Férová snídaně v Březnici
viz samostatný plakát
16.5. od 18.30 Ilegální matka
dokument v rámci programu Promítej i ty, viz samostatná informace
21. 5. od 9.30 Tupperware s Lenkou
ukázka plastového nádobí pro snadné uchovávání potravin spojená s ochutnávkou pralinkové kávy
20. 5. – 26. 5. Copak je to za poklad?
výstavou fotografií našich dětí těsně po narození a
v současnosti se připojujeme k Světovému týdnu respektu k porodu, fotografie vašich „pokladů“ z obou období
můžete přinést do herny MC do 17. 5. 2013
23. 5. od 10:00 Znakování miminek
dvouhodinový seminář o metodě znakové řeči pro slyšící
miminka a batolata s lektorkou Zuzanou Chlastákovou

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

Bezplatná právní poradna
MC Pampeliška Březnice
Dotazy z oblasti rodinného a pracovního práva
zasílejte na emailovou adresu MC
a do předmětu zprávy napište: PORADNA
odpovědi vyjadřují právní názory
našich externích spolupracovníků
E-mail: mcpampeliska.breznice@seznam.cz

MC Pampeliška o prázdninách
MC Pampeliška zve všechny zájemce na XI. Letní divadelní dílnu, která se koná 22. 7. – 28. 7. 2013 v herně
MC. Přihlášky a bližší informace najdete na webových
stránkách www.mcpampeliska.cz nebo v herně MC.
Přihlášku, prosíme, zašlete e-mailem na
sarkakleckova@seznam.cz do 15. 6. 2013,
případně na mcpampeliska.breznice@seznam.cz
V srpnu 19. 8. – 23. 8. 2013 je pro vás připraven tradiční příměstský šermířský tábor tentokrát na motivy
románu Pán Prstenů s názvem Ve stínu času. Program
je určen pro děti ve věku 9 – 13 let. Veškeré informace
a přihlášky najdete na www.rosenthalci.cz/navratstinu
i na www.mcpampeliska.cz
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Férová snídaně v Březnici
MC Pampeliška Březnice ve spolupráci s Městem Březnice – odborem kultury vás zve na společnou snídani
pod širým nebem.
Férová snídaně je happening na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Koná se při příležitosti Světového dne
pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě.
Přidejte se k nim a posnídejte také! Dozvíte se, co je to fair trade, a jak jej můžeme společně podpořit.

Letos snídáme 11. května od 10.00 na nádvoří jezuitské koleje.
Co s sebou?
Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si 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.
Nemáte čas ani chu na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou
čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře.
Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku také neměly chybět!
Těšíme se na vás!

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Krajské kolo soutěže
v německém jazyce
Dne 19. 3. se konalo v Kladně
krajské kolo konverzační soutěže
v německém jazyce. Okres Příbram
reprezentovala žákyně naší školy
Anna Bierhanzlová a získala zde
krásné 3. místo. Gratulujeme!
Mgr. Jarmila Hybrantová

Outdoorový kroužek
V sobotu 13. 4. 2013 se náš outdoorový kroužek vydal na tematický
výlet „Římani na Točníku“. Ráno
jsme nasedli do vlaku směr Zdice

a odtud do obce Praskolesy. Dále
jsme pokračovali pěšky po modré turistické stezce, která vede přes
Chlustinu do Žebráku. Navštívili
jsme zříceninu hradu Žebrák a následně vystoupali na sousední příkrý
kopec, na němž se tyčí hrad Točník.
Byli jsme vyzbrojeni GPS navigací
a cestou se snažili, bohužel bezúspěšně, nalézt ukrytou cache. Šplhali jsme téměř jako kamzíci, ale skrýš
ne a ne nalézt. Náladu nám to však
nezkazilo, nebo po vstupu na hrad
jsme okamžitě propadli kouzlu cestování v čase a ocitli se v době římské.
Ochutnali jsme dobové pokrmy –
med a legionářské suchary. Tradiční
dochucovadlo z kvašených ryb jsme
raději netestovali. Vyzkoušeli jsme,
jak se psalo brkem na pergamen,
a také jsme ryli do vosku. Největším
zážitkem ovšem byly souboje mezi
Římany a barbary, jichž jsme se nakonec sami zúčastnili. Prošli jsme
výcvikem začínajících legionářů
a naučili se krýt za štíty ve formaci

„želva“. Zjistili jsme, že nést v jedné
ruce štít, vážící až 10 kg, a v druhé
meč není snadný úkol. Naštěstí nám
pro výcvik zapůjčili odlehčené typy.
Při cestování v čase jsme téměř pozapomněli, že náš reálný čas se neúprosně krátil, proto byla naše zpáteční cesta o poznání rychlejší.
Po tomto sportovním výkonu jsme
opravdu rádi spočinuli ve vlaku
a plni dojmů se těšili domů.
Mgr. Olga Procházková

Poděkování
Děkujeme občanům města Březnice za odevzdaný sběr druhotných
surovin, díky kterému může naše
škola podporovat dobročinné aktivity. Výdělek věnujeme ZOO Praha
a ZOO Plzeň a na projekt „Adopce
na dálku“, ve kterém finančně podporujme devítiletou indickou dívku,
aby také mohla chodit do školy.
V těchto aktivitách budeme pokračovat a doufáme, že nás i nadále podpoříte.
Žáci 9.a ZŠ Březnice

12

BŘEZNICKÉ NOVINY

VOŠ a SOŠ

5/2013

ZPRÁVY Z VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V pondělí dne 22. 4. 2013 se uskutečnilo přijímací řízení
do střední odborné školy. Pro školní rok 2013/2014 budou
otevřeny již tradiční studijní obory Agropodnikání, Sociální činnost a Informační technologie, které jsou zakončeny maturitní zkouškou.
Na informativní schůzce byli uchazeči a jejich rodiče seznámeni s průběhem studia, termíny adaptačního kurzu,
lyžařského kurzu a současně jim bylo předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední škole.
V letošním školním roce 2012/2013 bude skládat svou
zkoušku dospělosti celkem 60 žáků v oborech Agropodnikání, Sociální péče – sociálněsprávní činnost a Informační technologie. Letos budou poprvé maturovat žáci oboru
Agropodnikání a Informační technologie, kteří studovali
podle školního vzdělávacího programu.
Ve dnech 2. 5. - 7. 5. 2013 proběhne společná část státní
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, německého jazyka a matematiky. Žáci povinně maturují z českého jazyka a literatury a volí si mezi
cizím jazykem a matematikou.
Ve dnech 16. - 31. 5. 2013 pak bude ve škole probíhat
profilová část maturitní zkoušky. Zde žáci konají zkoušku z odborných předmětů, teoretickou zkoušku z odborných předmětů, ústní zkoušku z volitelného předmětu
a obhajují svou maturitní práci. Dále žáci skládají ústní
zkoušku z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku
z cizího jazyka.

Všem maturantům přejeme mnoho úspěchů u zkoušky
dospělosti i u přijímacích zkoušek na vysoké a vyšší odborné školy.
V červnových dnech zakončí absolutoriem studium vyšší odborné školy 20 studentek a studentů čtyřletého dálkového studia a 8 studentek a studentů tříletého denního
studia oboru Veřejnosprávní činnost – Sociálněsprávní
činnost. Zde studentky a studenti prokážou své znalosti
a schopnosti, které v průběhu studia načerpali v teoretických předmětech i na odborných praxích v sociálních
zařízeních, např. v domovech pro seniory, dětských domovech aj.
Absolutorium se skládá z ústní zkoušky z cizího jazyka,
odborných předmětů – právo, psychologie, metody sociální práce a obhajoby absolventské práce.
Úspěšným složením absolutoria získají studentky
a studenti titul diplomovaný specialista DiS, který se
uvádí za jménem.
Také těmto studentkám a studentům přejeme mnoho
úspěchů u závěrečné zkoušky vyšší odborné školy.
Všichni úspěšní absolventi SOŠ a VOŠ Březnice obdrží
současně s maturitním vysvědčením či diplomem tzv.
„Europas“, který prokazuje jejich dosaženou úroveň znalostí cizího jazyka a usnadňuje jim tak jejich vstup na
trh práce v rámci celé EU.
Mgr. Jitka Čechurová
zástupce ředitele

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL OBORU
AGROPODNIKÁNÍ 11. – 12. DUBNA 2013 V TÁBOŘE
Každým rokem se studenti oboru Agropodnikání VOŠ
a SOŠ Březnice účastní této soutěže. Pořadatelem je vždy
škola, která v minulém roce vyhrála. U nás proběhlo na
podzim školní kolo v praktických dovednostech. Při ní
jsem obsadila první místo, a proto jsem naši školu na
této celostátní akci reprezentovala.
Na soutěž mě doprovodil pan učitel Ing. Jiří Beran.
Celostátní soutěž se konala ve čtvrtek 10. dubna od
13.00 hodin. Celkem nás bylo 24 soutěžících. První den
probíhala praktická část. Dostali jsme čísla, byli jsme
rozděleni ve skupinách po čtyřech a postupně jsme procházeli jednotlivá soutěžní pracoviště.
Z pěstování rostlin bylo za úkol rozpoznávání plevelů,
osiv, hnojiv, škůdců a chorob rostlin. Poté následoval tzv.
„sedlácký víceboj“, což nakonec nebylo tak těžké, jak
jsem si myslela. Byla tam hmatová zkouška – poznávání
osiv, odhad a vážení osiva, výběr sadbové brambory
a popis a nakonec zatloukání hřebíků na čas. Potom přišla na řadu ekonomika, kde bylo počítání, kalkulace
hrubé a čisté mzdy a graf nabídky a poptávky.
Předposledním úkolem, ze kterého jsem měla největší
obavy, byla jízda zručnosti s traktorem a vlekem. Když
jsem se chtěla rozjet, traktor „chcípl“ kvůli špatnému
odbrzdění, ale povedlo se mi ho rozjet a hlemýždím tempem jsem projížděla všechny překážky. Jestli dobře nebo
špatně, to už mi bylo jedno. Couvání jsem raději ani nezkoušela, za to byly čtyři trestné body.
Jako poslední následovala zkouška z chovu zvířat, kde
bylo naším úkolem poznávání plemen hospodářských
zvířat a krmiv. Potom jsme šli ven, kde jsme museli odhadnout hmotnost selete a jalovice. Odhad se mi celkem

povedl, sele jsem tipla o 7 kg víc a jalovici jen o 2 kg.
Odhad byl poslední úkol z praktické části.
Příští den v osm hodin ráno hned po snídani byla teoretická zkouška spojená s prezentací školy. Skládala se
z náročných alternativních testů z předmětů pěstování
rostlin, chovu zvířat, základů mechanizace a ekonomiky. V tomto dni proběhla i prezentace o naší škole, kterou jsem si připravila v anglickém jazyce. Z celkem
24 škol z celé republiky jsem se umístila na 10. místě.
Soutěž byla přínosem pro mě i pro moji blížící se maturitní zkoušku.
Kristýna Pechová
studentka 4. AV
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KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
VE SPOLUPRÁCI
S VOŠ A SOŠ BŘEZNICE KONČÍ
Od února do dubna 2013 probíhal na Vyšší odborné
škole a Střední odborné škole v Březnici kurz výpočetní
techniky pro členky místní organizace SPCCH. Tato
akce se uskutečnila nejen díky dobré spolupráci mezi
školou a organizací SPCCH, ale též v rámci udržitelnosti projektu „Zřízení kongresového centra, modernizace
odborných učeben, zřízení internetové sítě a intranetu,
zřízení výtahu“, který jsme realizovali v 2009 – 2010.
Každý čtvrtek od 15.30 hodin navštěvovalo kurz 20
zájemců, kteří zcela zaplnili učebnu výpočetní techniky.
Většina z nich byla spíše pokročilá: jednalo se i o začátečníky, kteří s počítačem již nějak pracovali, ale zároveň z něj měli strach. Procvičili si používání klávesnice,
psaní e-mailů včetně příloh, práci s internetovým prohlížečem Opera, vyhledávání informací pomocí Google na
internetu, práci v operačním systému Windows 7, používání flash karty ke kopírování souborů, úpravy textu
v programu Word, stahování obrázků z internetu a další.

Do výuky byli zapojeni i žáci třetího ročníku oboru
Informační a komunikační technologie – Matěj Bejček
a Robert Nečas, kteří pomáhali v učebně zodpovídat dotazy, v diskuzích přispěli novými náměty, a tím se podíleli i na přípravě dalších vyučovacích hodin. Všichni
jsme hodnotili „odpolední čtvrteční studenty“ jako velmi snaživé a vnímavé. Kéž by takoví byli i naši žáci.
Mgr. Milan Janota
vyučující informatiky

VOŠ A SOŠ BŘEZNICE V TELEVIZI
V Březnici vystupujeme z auta, autobus už čeká. Počasí, že by
psa nevyhnal, a naši třídu 3.BV spolu s dalšími studenty ze
3.CS a 3.AS ze školy vyhnali. A rovnou do televize.
Cesta do Prahy se táhla jako letošní mrazivé počasí. Moji spolužáci během ní hráli pro zkrácení chvíle různé hry, které pro
mě ale byly příliš unavující a otravné. Z letargického rozjímání
jsem procitl až při příjezdu do hlavního města, zrovna ve chvíli, kdy se můj spolužák snažil za pomoci navigačního systému
poradit panu řidiči, kudy že by se měly ubírat naše cesty. Pan
řidič, bohužel, nakonec s duchaplnou pohotovostí a vrozeným
orientačním smyslem nepřehlednou dopravní situaci zvládl,
tudíž díky Markově navigaci nestačilo dojít ke zmatení posádky, což mě v tu chvíli dosti mrzelo, nebo se rýsovalo mírné
rozptýlení nudy. Škoda, nezabloudili jsme.
Blížíme se k cíli. Přijíždíme k hlavní budově České televize,
která je na můj vkus dosti rozlehlá. Vystoupíme a houfně se
přesouváme k budově zpravodajství. Stihnu si ještě povšimnout
dvou velikých satelitů (popravdě, málokdo by je přehlédl), které, jak mně bylo řečeno, přijímají signál ze zahraničí, i signál
do zahraničí odesílají.
Naši exkurzi bych mohl rozdělit do dvou částí: v té první
jsme prozkoumávali již zmíněnou budovu zpravodajství, ze
které se dle dostupných informací vysílá 24 hodin denně. Kdyby náhodou vypadla elektřina, mají zde i generátor, který dokáže uživit informační část až 6 hodin. Každé studio má určitý
počet reflektorů. Přesná čísla si ale nepamatuji – však si zkuste zapamatovat důležité detaily ve chvíli, kdy se na vás hrne
jedna zajímavější informace za druhou! Leč odhaduji, že
v některých zpravodajských studiích může svítit i přes
100 kusů. Prohlédli jsme si také ostatní výbavu studií, např.
čtecí kamery, které jsou velmi užitečné jak pro moderátory, tak
pro účinkující v pořadech a debatách, notebooky, na kterých si
vyhledávají moderátoři informace. V prostorách nad studii jsme
měli možnost vidět práci editorů, jež pomáhají moderátorům
s prací, zejména s kladením otázek během debat a diskuzí.
Po prohlídce studia 6 a studia, odkud se vysílají sportovní
události, jsme nahlédli do tzv. klíčovací místnosti, tj. místnost
se zeleným plátnem, které se může převést do jakéhokoli po-

zadí. Škoda, že náš průvodce, vedoucí editor, nemohl odpovědět na všechny naše otázky technického zaměření! Inu, ani ten
nejinvestigativnější novinář nemůže vědět všechno.
Blíží se konec první části naší exkurze. Čeká nás jen proběhnutí velínem, kde pracují redaktoři. Nesmíme rušit, ani mávat
do kamery. Odcházíme směrem k východu. Kolem nás projde jakýsi kluk. Kdyby nás sportovní komentátor neupozornil, že se
jedná o mistra Evropy v běhu na 400 m – Pavla Masláka,
jen těžko by si ho někdo všiml. Čím to je, že ti nejskromnější
lidé, kteří v sobě mají obrovský potenciál, působí většinou nenápadně?
Ve druhé části jsme se vydali do hlavní budovy, která, jak
jsem již zmiňoval, je opravdu veliká. Proto paní průvodkyně
hned v úvodu výkladu upozorňuje, že podaří-li se někomu ztratit, nebude ho hledat. Další příslib dobrodružství. V České televizi pracuje téměř 2 900 zaměstnanců a jelikož se na rok
2013 plánují v televizi další změny: více prostorů i služeb pro
diváky, je možné, že počet zaměstnanců ještě vzroste.
Procházíme několika obrovskými, odhlučněnými studii,
místnostmi bez oken a spoustou ventilátorů. V některých se
připravují kulisy, v jiných se natáčí různé pořady, např. Sama
doma a Kouzelná školka. S Michalem, Františkem, režisérem,
kameramany aj. nakonec zůstáváme ve studiu delší dobu. Vracíme se do dětství, i když s vědomím, že výsledná podívaná
vnímaná dětmi jako pohádková realita je vlastně koláž několika záběrů, obrazů, zvuků a triků. Můžete mít povědomí o tom,
jak natáčení probíhá, ale zúčastníte-li se natáčení naživo, získáte zážitek na celý život.
Škoda, že exkurze končí. Před nástupem do autobusu přehlasujeme náš dozor, paní učitelku Nau Hlínovou a Lenku Müllerovou, spolu s několika spolužáky, kteří před odjezdem propagují zdravé jídlo v levné restauraci České televize a radostně
míříme na občerstvení do McDonalda. Tradiční zakončení
našich exkurzí musí být dodrženo.
Byl to krásný den. Poučný a zajímavý. VOŠ a SOŠ Březnice by
ani další roky v televizi neměla chybět. Že bychom zavedli další školní tradici?
Tomáš Hostovský, 3.BV
(s úpravami Nadi Hlínové)
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Jaroslav Uhlíř v Březnici

Indonésie očima cestovatelky Jany Wolfové

9. dubna jsme v kulturním domě přivítali zpěváka, skladatele, klavíristu a komika Jaroslava Uhlíře. Jeho dvě
představení shlédlo na 500 malých diváků nejen
z našeho města, ale také z Rožmitálu a Hvožan.
Hodinové pásmo písniček a soutěží potěšilo nejen děti,
ale i jejich pedagogický doprovod, který se rovněž skvěle
bavil.

Neopakovatelné krásy Indonésie představila v Březnici
mladá cestovatelka
Jana Wolfová, zakladatelka občanského
sdružení Kintari.
Sdružení
vzniklo
především jako nadace, která chce pomáhat dětem a mladým umělcům v Indonésii. Výtěžek z kulturních akcí Kintari pořádaných
v Čechách pomáhá v oblasti vzdělávání dětí v nejchudších oblastech Indonésie. Jana Wolfová se divákům představila také jako tanečnice. Domorodé tance předvedla
společně se dvěma členkami taneční skupiny Kintari (viz
fotografie).

Nezapomínejte na kino

Výjimečné dřevořezby
Nadaný kubánský umělec Roberto Barbáno Diaz vystavil své dřevořezby v Městské knihovně a Infocentru.
Mezi vyřezávanými skvosty jste mohli vidět Matku
Terezu, papeže Jana Pavla II. či sošku Michaela Jacksona. Všechny patří do sbírky Michala Jaroše z Březnice,
kterého s mladým Kubáncem pojí osobní přátelství.

Také v měsíci květnu jsme pro vás připravili celou řadu
výborných filmových snímků. Jsou sice starší produkce,
ale jejich kvalita je nesporná. Za zmínku stojí animovaný film francouzské režisérky íránského původu Persepolis. Nejlepší íránský komiks všech dob na filmovém
plátně aneb dětství a dospívání žen v islámském světě.
Získal cenu poroty ex aequo v Cannes. Ve filmu Seriózní muž bratři Coenové opouští téma zločinu a zavádí
nás do prostředí židovské komunity ve Spojených státech na počátku sedmdesátých let. Film 4 měsíce,
3 týdny a 2 dny potvrzuje kvality nové rumunské kinematografie. Víno roku je velmi příjemnou podívanou
pro milovníky lahodného nápoje z hroznů i příznivce
nezávislých filmů s kvalitními hereckými výkony.
Těšíme se na vás ve středu a neděli v březnickém kině.
Připravila Petra Bartoníčková

OPOŽDĚNÉ NOCOVÁNÍ
S ANDERSENEM
19. 4. 2013 se uskutečnilo nocování dětí v dětském
oddělení Městské knihovny v Březnici. Z důvodů onemocnění knihovnice se tato akce pořádala až v tento termín. Zúčastnilo se jí 17 dětí, 1 knihovnice a dvě pomocnice z řad dětí z druhého stupně ZŠ. Večer se nesl
v duchu soutěží, luštění rébusů, vyrábění lampionů, jarních klobouků, hledáním pokladu na neosvětleném dvoře školy a samozřejmě i čtení pohádek. Jednu z nich
nám přečetl i pan Hans Christian Andersen, který dorazil ve večerních hodinách. Cesta z Dánska byla dlouhá
a přesto tento pohádkář odpovídal trpělivě dětem na všetečné dotazy. Protože na návštěvu, kde jsou děti se nechodí bez sladkostí, i tato vzácná návštěva přinesla dětem dort ve tvaru cylindru, který H. Ch. Andersen nosil. Všichni jsme si moc pochutnali. Nesmím zapomenout ani na děvčata kurzu zumby, která nám přišla
předvést, co se během roku naučila. Pod vedením H. Kotěšovské a za zvuku moderní hudby, zatančila děvčata

kreaci, která sklidila velký aplaus. Nebylo by to nocování, kdyby závěr večera nevyplnila diskotéka. Usínali
jsme po půlnoci. Ráno jsme snídali dobrůtky od maminek, kterým nevadilo pro děti napéci. Za knihovnu
a děti všem těmto šikovným maminkám děkuji. Zároveň
děkuji rodině T. Treglera a pomocnicím Lucii Kudějové
a Elišce Krotké.
Fořtová Hedvika, MěK - dětské oddělení

5/2013

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

15

„…Jsou na světě místa, ke kterým
se můžete přiblížit jen pěšky nebo
na kole. V Africe jsou pro děti školy
obtížně dostupné.
Darováním opotřebovaného
jízdního kola to můžete změnit …“
Cílem projektu v Gambii je umožnit dětem cestu ke vzdělání, motivovat studenty k úspěchu, podpořit vznik servisních opraven kol
v Africe a tréninkový program pro africké servisní techniky.
První kontejner s koly již do Gambie odjel, ale tím projekt nekončí.
Společnost Kola pro Afriku se rozhodla, že každoročně bude odesílat nejméně 2 kontejnery nejprve do Gambie a poté tam, kde
bude zapotřebí.

JEDNORÁZOVÁ SBÍRKA JÍZDNÍCH KOL
PROBĚHNE

V BŘEZNICI 25. 5. 2013

NA STARÉM KLUZIŠTI
při akci KOLA – KOLEČKA od 15.00 hod.
Chcete-li se zapojit i VY a projekt podpořit, přineste pro vás
již nepotřebné jízdní kolo v uvedený den na staré kluziště.
Děkujeme. Kulturní Gang Březnice, o.s.
DOPRAVU KOL DO SBĚRNÉHO SKLADU V BEROUNĚ
ZAJIŠŤUJE AUTODOPRAVA ZDENĚK SVOBODA, HLUBYNĚ

Během ročního fungování společnosti Kola pro Afriku, o.p.s.
se podařilo vytvořit přes 70 sběrných míst po celé ČR, zapojit
nespočetné množství dobrovolníků, vybrat přes 7000 kol, vytvořit centrální sklad v Ostravě a zahájit spolupráci s občanským
sdružením Nová Šance, jejíž klienti jsou lidé po výkonu trestu
a někteří z nich pracují pro Kola pro Afriku, čímž se projekt snaží
podpořit jejich začlenění do běžného života.

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

divadelní hru
MARTINA JOHANNY
6. května 2013
od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Účinkují:
Divadelní soubor Martina Johanny
Orchestr Gymband,
diriguje Mgr. Miloslava Šmolíková
Baletní škola Ivany Bouší
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

3. 5. – 31. 5. – výstava příbramské výtvarnice
Dany Křížové – Kresby a grafiky
Tématická výstavka knih „2. světová válka v literatuře“

Oddělení pro děti na ZŠ
■

■

23. 5. – Pasování prvňáčků na čtenáře – kulturní
dům v 16.30 hodin
30. 5. – Malování na chodník na téma Podmořský
svět

Městská knihovna a Infocentrum
Vás srdečně zvou na

výstavu

Dana To

Kresby a grafika
3. 5. – 31. 5. 2013
v prostorách Městské knihovny
Výstava kreseb a počítačové grafiky
příbramské výtvarnice Dany Křížové.
Autorka spolupracuje v poslední době se
skupinou českých surrealistů a její originální
díla najdeme v kolekcích řady sběratelů
moderního umění, včetně výtvarníka a filmaře
Jana Švankmajera.

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Kniha Učme se životu je opravdu výjimečná. V knihovně ji
mám řadu let, ale nedávno jsem knihu opět prolistovala a znovu se začetla. Autorka PhDr. Marie Říhová píše o alternativních způsobech léčení psychických poruch, depresí, neuróz. Problémy popisuje v autentických příbězích, které získala při své
třicetileté praxi psychologa a rodinného terapeuta. Pomáhá
najít cestu k vnitřnímu klidu, lásce a harmonii. Nedá mi, abych
necitovala z předmluvy alespoň pár vět: „Za dobu své psychoterapeutické praxe jsem vyslechla nespočetně příběhů vyprávějících o lidském neštěstí, utrpení a problémech. Mohu zodpovědně
prohlásit, že člověk může žít volně a svobodně, bez svázanosti s
minulostí a beze strachu z budoucnosti. Je ovšem nutné, změnit
všechny způsoby myšlení a nazírání na události, které nás provádějí od narození do smrti…“ Tato kniha se nedá půjčovat,
tuto knihu je třeba mít doma a kdykoliv, když potřebujeme
pomoci a povzbuzení, ji vzít do rukou a číst.
V Městské knihovně si však můžete půjčit jiné tituly, které
se zabývají psychologií a sebevýchovou, např. Opravdové štěstí
od Martina Seligmana, Osud jako šance autora Thorwalda
Dethlefsena, kniha Zrozeni k vítězství, autorů Lewise Timberlaka a Marietty Reedové.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Feehan Christine – Nebezpečné proudy – Lea Draková se nikdy
nepovažovala za příliš atraktivní ženu, takovou, která by mohla získat pozornost hezkého a inteligentního biochemika Tysona Derricka, ale osud spojí jejich životní cesty
Kupka Jiří S. – Zamilovaný císař – román vtáhne čtenáře
do zvláštní atmosféry josefínské Vídně, kde osvícenské novoty obtížně
odolávají setrvačnosti starých časů
Lowell Elizabeth – Podzimní milenec – úvodní román z cyklu
o rodině Maxwellů zavádí čtenáře do neutěšené doby po konci
občanské války v USA, kdy se Elyssa Suttonová vrací na svůj ranč
do Wyomingu a nalézá jej zcela zpustošený…
Cimický Jan – Perlový amulet – další z případů nositele slavného jména, nejmladšího inspektora z nábřeží Zlatníků, Paula Meigreta, který jde ve stopách svého vzoru
Milton Giles – Plavby za bohatstvím – Boj o souostroví muškátového oříšku – objevování neznámého světa domorodých obyvatel,
bitky a šarvátky mezi anglickým, nizozemským a portugalským lostvem v 16. a 17. století, každodenní život prostých námořníků
i pohnuté osudy obchodníků a prvních kolonizátorů dobytých území
Carrel Jennifer Lee – Shakespearova kletba – když Kate Stanleyová začíná ve starobylém skotském sídle režírovat divadelní představení Shakespearovy prokleté hry Macbeth, nemá nejmenší tušení, že legendární kletba zanedlouho dostihne i ji
Robertsová Nora (J. D. Robb) – Smrtící klon – každá obě si
hledá svého vraha, některá ho přivede i na svět; poručík Eva Dallasová, vyšetřovatelka z blízké budoucnosti, řeší záhadu podivné
ženy…
Pavlov Chloe – Templářská šifra – šarmantní britský historik
na stopě smrtícího tajemství Smaragdové desky
Ulč Ota – Klokánie a obtížné sousedství: piráti, lovci lebek,
novodobí teroristé – pátý kontinent projel autor pětkrát všemi
možnými směry a potkal spoustu našinců, které zpovídal
Dekker Ted – Hřbitov pátera Hansena – Je vrahem ten, kdo
trestá smrtí vrahy? Modlete se, abyste ho nikdy nepotkali…
Roberty Paul – Mstitelé bohyně Isis – egyptský soudce Amerotke na stopě tajemných vykradačů hrobek
Rogge Jan-Uwe – Výchova dětí krok za krokem – tato publikace je vhodná nejen pro rodiče, ale i pro pedagogy a vychovatele
Marcus Bess H., Forsyth LeighAnn H. – Psychologie aktivního způsobu života – motivace lidí k pohybovým aktivitám, ověřené metody, které mají lidem pomoci překonat sedavý způsob života
a zvyknout si na pravidelný, zdraví podporující pohyb
Dekker Ted – Sběratel nevěst – brutální psychopat si pořizuje
sbírku mladých dívek, bohužel mrtvých…
Rowlandová Laura Joh – Sněhová císařovna – v mrazivé divočině na konci světa čelí Sano Ičiró vražedkyni ze záhrobí…
Crais Robert – První pravidlo – prvním pravidlem východoevropského zločineckého zákoníku zní „Zloděj musí zavrhnout svou
matku, otce, bratry i sestry, nesmí mít rodinu – ani ženu, ani děti,
jedinou jeho rodinou jsme my
Připravila Kateřina Štěrbová

MĚSTO BŘEZNICE – odbor kultury
pořádá

KURZ TANCE
PŘIHLÁŠKY
přijímáme
v KD Březnice
INFORMACE na tel. 318 682 153, 731 456 761
e-mail: kultura@breznice.cz
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Město Březnice – odbor kultury uvádí
pro děti k jejich červnovému svátku pohádku

Divadélka MRAK

ČAR
ODĚJN
Á POHÁDKA
ČARODĚJN
ODĚJNÁ
Na motivy příběhů, které patří ke klenotům
českých pohádek
napsala Yvonna Kršková

Kulturní dům v Březnici
16. května v 18 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

JARNÍ RECEPTY
Jarní salát s klíčky mungo
Množství: 4 porce
Suroviny: 100 g klíčků mungo, 4 stonky řapíkatého celeru,
1 svazek ředkviček, 2 mrkve, 100 g listů baby špenátu, 200 g
jogurtu, sůl, pepř, olivový olej
Listy baby špenátu očistíme a důkladně osušíme. Oškrábeme
mrkev a nakrájíme z ní tenké plátky. Ředkvičky zbavíme kořínků a listů a nakrájíme na plátky. Z řapíkatého celeru odstraníme tenké nitky, které se táhnou po zadní straně. Nakrájíme
ho na kousky. Zálivku připravíme smícháním jogurtu, soli, čerstvě namletého pepře a lžíce olivového oleje. Použijeme smetanový jogurt, který vám doplní bílkoviny. Zeleninu naservírujeme do misek, přidáme zálivku a celé zasypeme klíčky. Podáváme s celozrnným chlebem.

Špenátový salát s klíčky a ředkvičkami

Nečekanou záměnou odnese čaroděj na svůj hrad
místo zlé Mařeny, hodnou Barušku. S pomocí zajíčka
Ušáčka Barušku vysvobodí tovaryš Vincek.
Při útěku jim pomáhají kouzelné dary
- hřeben, korunka a zrcadlo . . .

Vstupné 40,- Kč

Městská knihovna – dětské oddělení
Vás srdečně zve na

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE
Čtvrtek 23. května 2013
v 16.30 hodin
Kulturní dům Březnice

Množství: pro 4 osoby
Suroviny: 400 g čerstvých špenátových listů, 2 mladé mrkve,
svazek ředkviček, 2 jarní cibulky, 1 kelímek zakysané smetany,
čerstvá pažitka, sůl, pepř, hrst klíčků ředkvičky, řeřichy nebo
brokolice
Příprava: Listy špenátu omyjeme a necháme okapat. Mrkev
očistíme a povaříme ji asi tři minuty v osolené vodě, slijeme,
necháme zchladnout a pokrájíme na kolečka. Očištěné ředkvičky pokrájíme na plátky. Jarní cibulku očistíme a nakrájíme na
tenká kolečka. Zakysanou smetanu ochutíme solí, čerstvě mletým pepřem a přimícháme jemně nasekanou pažitku. Špenátové
listy, mrkev, ředkvičky a cibulku promícháme, ozdobíme klíčky
a podáváme s připravenou zálivkou ze zakysané smetany.

Labužnický kuřecí salát
Suroviny:
200 g kuřecího masa,
200 g žampiónů (sterilované),
100 g hrášku (sterilovaný),
50 g majonézy,
2 lžíce smetany (kysaná),
lžíce octa, lžíce kečupu,
mletý pepř, sůl, česnek (utřený), kopr, hlávkový salát
Postup přípravy: Kuřecí maso opečeme, necháme zchladnout,
pokrájíme a přidáme sterilované žampiony a okapaný hrášek.
Ze zakysané smetany, octa, kečupu a majonézy umícháme marinádu. Přidáme prolisovaný česnek, pepř a sůl. Vše lehce promícháme a necháme chvíli odležet v chladnu. Na talíř upravíme listy hlávkového salátu, urovnáme na ně vychlazený kuřecí
salát a posypeme nasekaným čerstvým koprem. Podáváme
s bílým pečivem.

Brokolicová polévka se šunkou
Suroviny: 1 kg brokolice,
1 l vývaru (hovězí), cibule, máslo,
lžíce mouky, 100 g smetany,
2 plátky dušené šunky
Postup přípravy: Očištěnou brokolici
povaříme asi 10 minut v osolené vodě.
Pak oddělíme růžičky od stonků a stonky rozmixujeme s trochou vody, ve které
se brokolice vařila. Přidáme hovězí vývar. Cibuli pokrájenou na kostičky osmahneme na másle dozlatova, zaprášíme moukou a zalijeme vývarem. Pět minut společně vaříme. Přidáme smetanu, růžičky brokolice a šunku nakrájenou na nudličky. Podle chuti osolíme a opepříme.
Zdroj: internet
Připravila Petra Bartoníčková
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Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat na

koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

CAPELLA
FLAUTA
v úterý

14. května 2013

od 18.00 hodin
v hudebním sále Zámku Březnice
Spoluúčinkuje j. h. Adam Závodský (klavír)
student konzervatoře České Budějovice
ze třídy paní prof. Magdy Štajnochrové

POZVÁNKA NA VEČER S RODÁKEM
10. KVĚTNA v 19 hodin na ZÁMKU
Občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel
Březnice pořádá ve spolupráci se správou státního zámku
Březnice v pátek dne 10. 5. 2013 od 19 hodin v hudebním
sále zámku další z každoročních Večerů s rodákem.
V minulých letech byli hosty Večera s rodákem prof.
MUDr. Jan Kilian, DrSc., doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.,
a Stanislav Mottl. Tentokrát bude hostem večera sochařka a medailérka Miroslava Nová, která prožila během druhé světové války a po ní v Březnici část svého
dětství a mládí. Za svobodna se jmenovala Růžičková,
její otec učil na základní škole.
Miroslava Nová žije a pracuje v Plzni. Je absolventkou
studia výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni
a pedagogické práci se věnovala po celý svůj život. Vedle
toho dospěla ke zcela osobitému výtvarnému výrazu ve
své práci s kamenem a dřevem. Vychází z toho tvaru,
jaký měl ten který kus kamene nebo dřeva (často se jedná o kus kmenu) původně na svém místě v přírodě. Tímto původním tvarem je inspirována a dotváří jej, nejen
aby jej zvýraznila, ale aby vystihla jeho duši. Miroslava
Nová je toho názoru, že nejen člověk, ale například
i kámen má svoji duši a usiluje o to, aby kámen vnímavému divákovi kousek své duše poodhalil. Obdobný výtvarný přístup má ke dřevu.

Ve své tvorbě medailérské ztvárňuje naopak zcela konkrétní motivy, jedná se často o figurální témata ze života lidí nebo zvířat. Někdy jde též o konkrétní přírodní
scenérie. Příkladem je medaile, k níž inspirací jí byl někdejší Švédský most v Dobré Vodě u Březnice. Tímto dílem byla zastoupena na jedné z prestižních mezinárodních výstav v USA, jichž se pravidelně zúčastňuje. Není
tudíž divu, že téma Švédského mostu se objeví také na
pamětní medaili, kterou letos vydá občanské sdružení
Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice, k připomenutí
50. výročí zániku této památky.
Výčet výstav, a samostatných nebo skupinových,
v galeriích českých i zahraničních, kde byla M. Nová
svými díly zastoupena, je rozsáhlý. V srpnu 2012 se
představila několika sochami ve výstavní baště březnického zámku (výstava Pamě kamene a dřeva).
V rámci besedy bude hovořit o svém životě a díle,
o vztahu k Březnici a představí svůj návrh pamětní medaile vytvořené pro občanské sdružení Bozeň - Spolek
rodáků a přátel Březnice.
Během večera vystoupí Hana Beranová (zpěv) a Přemysl Zíka (klavír).
MUDr. Jiří Beran
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NEJEN SPORTOVÁNÍ
POBAVÍ
Začátkem roku nám počasí moc nepřálo, tak jsme si dopřáli trochu zábavy pod střechou. V klubové hospůdce na fotbalovém stadionu jsme
uspořádali „Valentýnský večer" a „Dětské maškarní odpoledne“ – fantazie
dětí skutečně nebrala konce, převlékly se za potápěče, mafiána, Křemílka
a Vochomůrku a samozřejmě nemohla
chybět ani princezna. Další akcí byla
oslava MDŽ – pojatá v retrostylu.
Každá žena dostala krásný karafiát
a voňavé mýdlo. Když se blížily Velikonoce, rozhodli jsme se uspořádat
soutěž o NEJ... Velikonoční nádivku.
V této soutěži bezkonkurenčně zvítězil pan Zděněk Kočovský st. Úspěch
měla i soutěž o nejkrásnější Velikonoční dekoraci. Zapojili se i žáci ze
ŠD ZŠ Březnice a malí hasiči – tímto
jim moc děkujeme a musíme konstatovat, že jejich výrobky se moc líbily
všem příchozím a divákům i samotným běžcům při „Běhu Rožmitál –
Březnice“. Hlasování probíhalo anonymně, pod čísly, stejně jako u první
soutěže s nádivkou. Nejvíce hlasů
získala paní Iveta Faitová. Druhé
místo patří paní Zuzaně Vaněčkové
a o třetí místo se dělí slečny Jana
Harantová a Anička Brňáková. Touto cestou chceme pozvat všechny soutěživé děti i rodiče na oslavu MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ – ve stylu
„LETEM SVĚTEM DĚTEM“ 26. 5.
2013 od 14 hod. na fotbalovém stadionu SK Březnice 1918. Přijte si vyzkoušet, jak se baví a sportují děti
v Africe, Číně, Indii... Přijte se zároveň i dozvědět něco zajímavého.
Sledujte plakáty.
Děkujeme všem za pomoc při pořádání akcí, ale i za to, že se nebojí si
zasoutěžit a rádi se s námi pobaví
a zasmějí. S přáním krásného jara
a mnoha slunečných dnů se na vás
těšíme na dalších společných akcích.
Za SPORTOVNÍ CLUB JAN KOTT
Vaněčková Kateřina
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Uzávěrka

BŘEZNICKÝCH
NOVIN
ČERVEN 2013

BŘEZNICE

sobota 15. 6. 2013
STARÉ KLUZIŠTĚ a okolí
PROGRAM

NECKIÁDA
- řeka u tenisových kurtů
ZÚČASTNIT SE MŮŽE KAŽDÝ, STAČÍ K TOMU MÁLO
… POSTAVIT SI PLAVIDLO … jakékoliv, z čehokoliv,
na velikosti nezáleží, při stavbě puste uzdu své fantazii
- jediná podmínka: PLAVIDLO NESMÍ BÝT MOTOROVÉ
I LETOS SE TĚŠÍME NA ORIGINÁLNÍ LODĚ
A JEJICH POSÁDKY!
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ PLAVIDLA VYHODNOTÍ
POROTA A VÍTĚZOVÉ ZÍSKAJÍ STYLOVÉ ODMĚNY.

HUDEBNÍ VLNY – podium na kluzišti
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
SKAliSKA
ANČA BAND

Po celé odpoledne doprovodné aktivity:
AQUAZORBING (lehce adrenalinová zábava
pro děti i dospělé)
HASTRMANŮV ATELIÉR (výtvarná dílna a program
MC Pampeliška s jarmárkem výrobků dětí a rodičů)
S r d e č n ě v á s z v e m e – partneři akce:
Kulturní gang Březnice, o.s., Město Březnice
– odbor kultury, Mateřské centrum Pampeliška

Muzejní noc v Podbrdském muzeu
Chcete potkat královnu Johanku, obléci si dobový kostým,
potěžkat brnění a meč, vyrobit si luk nebo šperk, střílet na terč,
psát husím brkem, nebo vyzkoušet středověké mučení…
Navštivte

1. 6. Podbrdské muzeum v Rožmitále.

Muzejní noc začíná ve 13.00 hod. programem pro děti,
pokračuje vernisáží výstavy v 16.00 hod. V 18.00 a v 19.00 hod.
jsou na programu komentované prohlídky v expozici Páni z Rožmitála
a večer si můžete zatančit ve „středověké“ krčmě.
Více informací na www.podbrdskemuzeum.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
O víkendu 23. 3. – 24. 3. měla být zahájena mistrovská utkání jarní části sezóny
2012/13. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly soutěže zahájeny až počátkem dubna. V článku přináším výsledkový servis, podrobnosti najdete na internetových stránkách
www.skbreznice1918.8u.cz

A mužstvo – I.B třída skupina E
SK Březnice 1918 – Dobříš B

2:0
(2:0)
SK Hostomice – SK Březnice 1918
1:1 (0:1)
SK Tochovice – SK Březnice 1918
branka: Blovský
2:1 (1:1)
sestava: Vaněček – Štolba, Žid Marek
(Mikuláš), Ševr Vl. ml., Češka V. – Češka
L., Plechata, Zárybnický, Novotný (Barek) – Blovský, Fait O. (Ferko T. ml.) lavička: Čabrádek, Ferko T. st., trenér:
Ševr Vlastimil st.
Krátký komentář k utkání: první skutečně jarní počasí, oboustranný útočný fotbal, derby jak má být. Utkání by určitě
více slušela remíza než těsná prohra, ale
fotbal už je někdy takový. Chtěl bych
poděkovat všem březnickým fotbalistům
za přístup a nasazení, zejména pak Markovi Židovi, který nastoupil k mistrovskému utkání po roční absenci zaviněné
zraněním (zlomená noha právě z derby
v Tochovicích 2012) a odvedl parádní výkon. Dále bych chtěl poděkovat všem
březnickým fanouškům, kteří svým povzbuzováním přispěli k výborné atmosféře utkání. I přes prohru při odchodu
našeho mužstva do kabin, odměnili naše
fotbalisty potleskem, za což jim patří
velké poděkování.
Tabulka po 17. kole – 14. kolo bylo
odloženo na 1. 5. 2013
odložené utkání – 1. 5. od 17.00 SedlecPrčice – SK Březnice 1918
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Votice
Sedlec-Prčice
Podlesí
Tochovice
Březnice
Hostomice
Žebrák
Mníšek
Lety
Rožmitál
Hořovicko B
Dobříš B
Maršovice
Nečín

16 12 2 2 54:17 38 17
16 10 3 3 54:36 33 12
16 10 1 5 45:29 31 10
16 9 2 5 33:26 29 2
16 8 4 4 33:24 28 4
16 8 3 5 30:34 27 3
16 7 3 6 37:29 24 0
16 6 3 7 25:28 21 -6
16 6 2 8 42:40 20 -7
16 6 2 8 35:46 20 -7
16 6 1 9 40:53 19 -2
16 3 3 10 33:50 12 -15
16 3 1 12 22:38 10 -14
16 1 4 11 16:49 7 -14

B mužstvo – IV. třída skupina A
- zahajuje jarní část soutěže 21. 4. tedy
po uzávěrce Březnických novin.

Dorost 1A. třída skupina D
SK Březnice 1918 – Votice 3:4 (1:2)
Žebrák – SK Březnice 1918
2:1
SK Březnice 1918 – Dobříš 4:4 (1:1)

branka: 3 – Novotný J., 1 – Barek
sestava: Čabrádek – Červenka, Novotný
J., Vlček, Kalina – Břicháček, Veselý, Muzika V., Holubka, Janošec (Fait M.), Barek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Petrovice
Týnec
Podlesí
Říčany
Milín
Březnice
Votice
Lety
Jílové
Žebrák
Dobříš
Král. Dvůr
Dal. Dušniky
Loděnice

16 11 5
0 68:17
16 11 3
2 82:20
16 9 5
2 53:20
15 8 2
5 35:24
15 8 0
7 39:36
16 7 3
6 40:48
16 6 5
5 27:28
16 6 3
7 38:46
16 6 2
8 51:48
16 5 2
9 35:75
15 5 1
9 33:48
16 3 3 10 25:53
16 3 3 10 23:64
15 2 3 10 18:36

38
36
32
26
24
24
23
21
20
17
16
12
12
9

OP st. žáků, sk. A
SK Březnice 1918 – Zduchovice 5:0
(1:0)
Tochovice/Milín – Březnice 2:2 (0:1)
branky: Pazderník, Novotný M.
sestava: Dušek – Zach, Novotný M., Metlička, Vácha, Hudeček, Fait M., Šilhavý,
Mrázek, Tuháček, Tater, Pazderník, Janošec, Muzika P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bohutín
Březnice
Toch./Milín
Rožmitál
Tr.Duš./Hluboš
Pečice
Obecnice
Podlesí
Zduchovice
Narysov

10
11
10
11
10
10
10
11
11
10

8
8
7
6
4
4
4
3
1
0

2
2
1
4
1
0
0
2
1
1

0
1
2
1
5
6
6
6
9
9

65:4
62:15
81:14
48:20
41:40
55:40
37:30
31:43
8:78
4:148

26
26
22
22
13
12
12
11
4
1

OP ml. žáků, sk. A
Výsledky k jednotlivým zápasům připravil v samostatném článku Marek Petráň.
Chtěl bych popřál všem hráčům a trenérovi Markovi Petráňovi k vynikajícímu
2. místu v základní skupině a k postupu
do bojů o přeborníka okresu této věkové
kategorie.

OP st. přípravka
Rožmitál – Březnice

9:3
(2:2, 5:0, 2:1)
branky Březnice: 2 – Hartl, Maršík
sestava: Němec – Vácha, Maršík, Stulík
– Suchý, Hartl, střídal Ovsík
Březnice – Obecnice
23:0
(7:0, 7:0, 9:0)
střelci: 9 Hartl, 4 Vojtech, 3 Vácha,
3 Maršík, 3 Němec, 1 Stulík
sestava: Němec – Vácha, Vojtech, Maršík
– Stulík, Hartl
střídali: Ovsík, Hladký
Březnice – Bohutín
5:7
(2:2, 2:2, 1:3)
za domácí Vojtech 3, Maršík, Hartl
sestava: Němec – Vácha, Stulík – Vojtech, Maršík – Hartl
střídal: Ovsík

I tato věková kategorie ukončila základní skupinu, kde obsadili solidní 4. místo
a v průběhu další části jarní sezóny se
zúčastní okresní soutěže.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem našim sponzorům, bez kterých by fotbal v Březnici nemohl
fungovat na této úrovni. Ještě jednou děkujeme!

Seznam sponzorů:
MĚSTO BŘEZNICE
VIVA spol. s r. o.
PIVOVAR HEROLD

Auto VANDOL, s. r. o., ing. Karel Petráň
–PROJEKCE s. r. o., VAK a. s. Beroun,
Autoškola Sladovník Březnice, VHS –
stavby Vlastimil Honzík, Rumpold,
s. r. o., Sběrné suroviny Komoň, Pila
Martinice, Voda, plyn – Martin Češka,
RK Centrum Řežábek Josef Ovsík –
čalounictví, Ž-TRANS, spol. s r. o. St.
Hrádek, BOVA, spol. s r. o., Sportovní club
Kott, LEIFHEUT s. r. o. Blatná, Metamax, spol. s r. o., František Štefan –Autobazar, Jitka Štěpánová – CA Oliver Tour,
MPC System, spol. s r. o., FRAMIT,
s. r. o., Zbrojovka Březnice, RIOS, s. r. o.,
Lékárna Březnice, Josef Mázdra – zemní
práce, Železářství Renata Mázdrová,
Master J. Musil, ZOD Star. Hrádek, Blatenská tiskárna, s. r. o., BST servis s. r. o.,
Autometal, spol. s r. o. Zalužany, Hotel
Městský pivovar Březnice Jana Kottová,
Pavel Haník – Prodej uhlí a písku, doprava Josef Haník – vodoinstalatérské práce
Jiří Luhan – autodopravna Březnice,
Petr Motejzík – vodoinstalatérský materiál, Elektromont Příbram – Zdeněk
Pilousek.
Za SK Březnice 1918
Roman Teska, sekretář
Oficiální webové stránky

SK Březnice 1918
http:
//www.skbreznice1918.8u.cz/
Připomínky, názory, komentáře
pište do rubriky: Návštěvní kniha

Vážení sportovní příznivci,
chtěli bychom vám touto cestou moc
poděkovat za vytvoření skvělé atmosféry při derby Tochovice – Březnice.
Vaše podpora je pro nás hnacím
motorem k dalším a věříme i lepším
výkonům. Doufáme, že se v hojném
počtu budeme setkávat i nadále na
stadionu v Březnici či na výjezdních
utkáních.
Vedení klubu SK Březnice 1918,
trenér a hráči A mužstva
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MLADŠÍ ŽÁCI POSTOUPILI

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 20. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

DO OKRESNÍHO PŘEBORU
Úspěšně vstoupili do fotbalové jarní části soutěže 2012/
2013 mladší žáci SK Březnice 1918 o. s. V úvodních
třech jarních kolech soutěže vyhráli a skončili na druhém místě okresní soutěže skupiny „A“, čímž si zajistili
postup do okresního přeboru. Jejich soupeři v boji o přeborníka okresu budou další tři mužstva – 1. FK Příbram, MFK Dobříš a SK Klučenice.
Dubnové výsledky:
Sokol Pičín – SK BŘEZNICE 1918 o. s.
0:14 (0:4)
branky: Chlanda 5, Češka 2, Král 2, Vintr 2, Kohout, Majer,
Šafránek
sestava: Petráň – Straka, Šafránek – Fiřt, Češka, Král – Chlanda, Kohout; střídali: Burda, Majer, Pelikán, Vintr
TJ Sokol Hvož any – SK BŘEZNICE 1918 o. s.

0:19
(0:11)
branky: Češka 4, Kohout 3, Pelikán 3, Vintr 2, Majer 2, Burda,
Král, Chlanda, Šafránek, Škudrna
sestava: Petráň – Češka, Vintr – Burda, Majer, Škudrna – Pelikán, Fiřt; střídali: Chlanda, Kohout, Král, Straka, Šafránek, Vinš
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – TJ Kovohutě Příbram

2:1
(1:1)

branky: Kohout 2
sestava: Petráň – Straka, Češka – Vinš, Majer, Král – Chlanda,
Kohout; střídali: Burda, Majer, Pelikán, Vintr
Konečná tabulka okresní soutěže – skupiny „A“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.FK Příbram
SK Březnice 1918 o. s.
TJ Kovohutě Příbram
Spartak Rožmitál
TJ Litavan Bohutín
TJ Sokol Pičín
TJ Sokol Hvožany

12 11
12 9
12 7
12 7
12 4
12 2
12 2

1
1
1
1
0
0
0

0
2
4
4
8
10
10

115:16
96:17
83:29
84:38
52:88
25:124
25:124

21

34
28
22
22
12
12
12

Více informací o mužstvu mladších žáků SK Březnice 1918 o. s.
– komentáře k utkání, fotografie z utkání, připravované akce
získáte na internetových stránkách
h t t p : / / w w w. s k b r e z n i c e 1 9 1 8 . 8 u . c z
Marek Petráň

SK Březnice 1918
TJ Sp Rožmitál
Sobota 4. 5. 2013 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP st. žáci sobota 4. 5. 14.00 hod.
SK Březnice 1918 – Obecnice
OP ml. žáci sobota 4. 5. 10.30 hod.
SK Březnice 1918 – Dobříš
dorost krajská soutěž I.A třída – sobota 4. 5. v 10.15 hod.
Jílové – SK Březnice 1918
IV. třída ne 5. 5. od 17.00 h. SK Březnice 1918 B – Láz B
Přípravka
pondělí 6. 5. 17.00 Bohutín – SK Březnice 1918
OP st. žáci – středa 8. 5. 14.45 hod.
Trhové Dušniky – SK Březnice 1918
Přípravka – středa 8. 5. Rožmitál – SK Březnice 1918
víkend 11. 5. – 12. 5.
So 11. 5. 10:15 dorost
So 11. 5.
So 11. 5.
So 11. 5.
Ne 12. 5.
Ne 12. 5.

krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – Říčany
14:45 ml. žáci Klučenice – SK Březnice 1918
10:15 st. žáci
SK Březnice 1918 – volný los
17:00 I.B třída TOS Žebrák – SK Březnice 1918 A
10.30 přípravka SK Březnice 1918 – Sedlčany
10:15 IV. třída Pičín – SK Březnice 1918 B

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

SK Březnice 1918 Vás srdečně zve na 22. kolo
krajské soutěže 1.B třídy skupiny E

SK Březnice 1918
Sokol Maršovice
Sobota 18. 5. 2013 od 17.00 hod.
Fotbalový stadion v Březnici
OP st. žáci sobota 18. 5. 14.00 hod.
SK Březnice 1918 – Podlesí
OP ml. žáci sobota/neděle 18. – 19. 5. bude upřesněno
SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
dorost krajská soutěž I.A třída – sobota 18. 5. ve 14.45 h.
Loděnice – SK Březnice 1918
IV. třída ne 19. 5. od 17.00 SK Březnice 1918 B – Bohutín B
Přípravka so/ne 18. – 19. 5. bude upřesněno
Spartak Příbram B – SK Březnice 1918
víkend 25. 5. - 26. 5.
Pá 24. 5. 17:00 ml. žáci
So 25. 5. 10:15 dorost

Stojící zleva: Fiřt, Král, Vintr, Pelikán, Slavík, Majer, Burda,
Chlanda, Straka, Petráň (trenér)
klečící zleva: Škudrna, Vinš, Češka, Kohout, Šafránek
ležící: Petráň.

So 25. 5.
Ne 26. 5.
Ne 26. 5.
Ne 26. 5.

Dobříš – SK Březnice 1918
krajská I.A třída
SK Březnice 1918 – Podlesí
14:45 st. žáci
Bohutín – SK Březnice 1918
17:00 I.B třída Podlesí – SK Březnice 1918 A
10.30 přípravka SK Březnice 1918 – Rožmitál
17:00 IV. třída Dolní Hbity B – SK Březnice 1918 B

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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DVĚ ZLATÉ A JEDEN BRONZ
Bělčické mažoretky se v neděli 7. dubna 2013 zúčastnily soutěže Jarní pohár – Děti v akci. Tato soutěž se konala v Praze na
Chodově a byl to již IV. ročník. Zúčastnily se všechny tři skupiny – Sluníčka, Světlušky a Slunečnice.
Odjížděly v 6.00 hodin ráno od ZŠ v Bělčicích. Počasí bylo
deštivé, sem tam i spadla sněhová vločka. Po příjezdu na místo
konání soutěže se děvčata v přidělené místnosti převlékla a šla
si naposledy zkusit svoji soutěžní sestavu. Čas, který zbýval do
našeho vystoupení, strávila sledováním programů ostatních
skupin. Všichni byli nervózní, dokonce i náš malý „mažoreák“. Měli obavy z toho, jestli uspějou. Postupně všechny tři
skupiny předvedly svoje vystoupení. Potom všichni čekali na
hodnocení poroty. Trochu doufali,
že je nějaké to umístění nemine
nebo se pilně připravovali. Při
vyhlašování vítězů se ozval i název
našich skupin. Naše nejmenší mažoretky s „mažore ákem“ v čele –
Sluníčka si vybojovala krásné
3. místo. Světlušky a Slunečnice
se umístily na úžasném 1. místě!
Tím si všechny tři skupiny zajisti-

ly postup do Mezinárodního finále, které se koná 26. 5. 2013
v Praze. Naše radost byla nepopsatelná, dokonce se objevily
i slzy štěstí...
Již cestou domů všichni začali slavit náš úspěch. V následujícím týdnu nás pak čekala velká oslava, která se všem moc líbila.
Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně našim trenérkám –
Mgr. Lence Peršínové, Evě Hudečkové a Aleně Janotové nebo
naše vítězství je především jejich zásluhou. Za fotodokumentaci děkujeme Lence a Petrovi Hroníkovým, za autodopravu
panu Karlu Baumrukovi.
M. Schořovská, Bělčické mažoretky

SPORT

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
BŘEZNICE
Dne 6. 4. 2013 se i přes nepřízeň počasí náš kolektiv účastnil
třetí části okresní hry Plamen 2013, která se konala v Zalužanech.
Soutěž se skládala ze štafety dvojic a závodu požární všestrannosti (ZPV). Od rána se nám sice smůla lepila na paty, ale dobrá nálada se nás držela po celý den. Kategorie mladších se bohužel ve
štafetě dvojic umístila na neklasifikované pozici v obou pokusech, ale v ZPV byla na krásném 18. místě. Závodní družstvo
mladších bylo ve složení: Tůma Dominik, Rotyka Filip, Rotyková Aneta, Němec Štěpán a Rousová Emilie. Družstvo starších se umístilo ve štafetě dvojic na 21. pozici a v ZPV taktéž
na 21. příčce. Závodní družstvo starších bylo ve složení: Němec
Jindřich, Kučera Michal, Koňas Matěj, Rezková Tereza, Bezděk
Radomil. Závod byl i přes studené počasí velice zajímavý a povedený.

Další závod byl dne 28. 4. 2013, a to Běh na 60 m – přebor jednotlivců, který se konal na fotbalovém stadionu v Březnici. Naši
svěřenci měli možnost ukázat své dovednosti na domácí půdě.
Štafeta se skládala z bariéry, příčného břevna s výplní, kladiny,
2 hadic C 52 mm, rozdělovače a proudnice. Přihlášeno bylo
přes 80 dětí všech věkových kategorií. Z našeho kolektivu se
zúčastnili: Tůma Dominik, Rousová Emilie, Kadlec Michal, Vaněček Jakub, Koňas Matěj, Rezková Tereza a Rotyka Filip.
Dne 30. 4. 2013 zavládne v naší hasičské zbrojnici každoroční
rej čarodějnic. Připraven bude hojný a velice zábavný program
plný her pro naše svěřence. Od zdobení a stavění májky, soutěže pro děti, přes večerní výstup na Stráž, pečení vuřtů, až po
večerní čtení v hasičském domě, kde děti přespí do druhého dne.
Závěrem si Vás všechny dovolujeme pozvat na zakončení celorepublikové hry Plamen 2013 do obce Hříměždice, a to dne
25. 5. 2013. Zakončení se bude skládat z provedení požárního
útoku a požárního útoku s překážkami CTIF. Přijete podpořit
naše svěřence a užít si den. Těšíme se na vás!
Za KMH SDH Březnice
S. Koňas, V. Váňová, E. Rousová

BĚH ROŽMITÁL – BŘEZNICE
V neděli 31. 3. se konal již 57. ročník silničního běhu na 10 km Rožmitál – Březnice.
I přes nepříznivé počasí se této sportovní události zúčastnilo 157 závodníků, z toho
21 žen. Poměrně početně byli zastoupeni i běžci z Březnice a blízkého okolí, ale již
tradičně se běhu zúčastňují i sportovci z celé republiky.
Po ř a d í n a s t u p n í c h v í t ě z ů b y l o n á s l e d u j í c í :
1. Minařík Petr
32,45
2. Sebressa Murugeta 32,48
3. Hochmut Milan
32,50

1976
1974
1987

A
A
A
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AK Zlín
Ortopedie a rehabilitace
Spartak Rožmitál

Rokycany
Týn nad Vltavou
Starý Rožmitál
Jiří Nepivoda
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CENÍK INZERCE
v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků)

Jan Vaněk
Nabízíme Vám

Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1 strana 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!

Příjem inzerce: REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN

(Náměstí 16, Březnice)

pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218 • E-mail: infobreznice@volny.cz

CENTRUMPR
O
RO

VÝROBA, PŮJČOVNA, BAZAR

nabízíme

Bazar Pročevily

• interiérové dveře 600 Kč
262 72
• kuchyně na míru od 5 900 Kč
AKCE!!! SLEVY až 90% na lustry, lampy, bodovky,...
- vše za 249 Kč - skladem přes 500 kusů
- pouze 11. 5. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
Více info na
www.centrumpro.cz (sekce bazar)
tel. 728 978 470 • procevilybazar@seznam.cz

Otevírací doba:
Po, St, Pá, So 8.30 - 14.30
Út, Čt
8.30 - 18.00

P+H Centrum
Náměstí 12, Březnice
nabízí:
zahradní nábytek
lavice, židle, stoly, lehátka, slunečníky,
bazény, grily
z nářadí: hrábě, lopaty, rýče,
nůžky na stromky, kompostéry
domácí potřeby: koberce, koupelnová
lina, kamna, roury, rohožky
z oděvů: spodní prádlo, tepláky,
pyžama, sportovní obuv
dále květiny, truhlíky, květníky, zeminu
drogerie, kuchyňské nádobí
a mnoho dalších výrobků
otevírací doba:
Po – Pá
So
Ne

7.30 – 18.00 hod.
7.30 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

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

Jan Vaněk
Tel. 732 788 713
Jaroslav Kadlec
Tel. 739 667 642
www.elektromontaze-vk.cz

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
SMRK, BOROVICE
BŘÍZA, DUB, BUK
Různé délky polen / Metrová polena
*Nově štípané palivo*
Doprava i nakládka zajištěna.
Ceny na telefonním čísle:

606 056 000

„Letní víkendový tábor
na Švejdově statku“
Dovolujeme si pozvat všechny zájemce
na letošní víkendový tábor s poníky
na Švejdově statku.

KDY: 1. turnus 5. 7. - 7. 7. 2013
2. turnus 2. 8. - 4. 8. 2013
KDE: v Jezdeckém klubu Marah v Předním Poříčí
Tábor je určen dětem od sedmi do patnácti let, které chtějí
strávit tři prázdninové dny hrami a vozením se na ponících.
Více informací najdete na našich webových stránkách
www.jk.marah.cz nebo vám je rádi poskytneme
na tel. 603 251 279 či na e-mailu: jk.marah@seznam.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

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

Objednávky na tel. 608 450 975, 734 247 803

www.studio-ma.cz

Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace
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ve 12 hod.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN

ČERVEN 2013 - 20. 5.

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř:

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O D Á M modrozelené cypřišky a thuje
v kontejnerech, výška 50 – 70 cm. Tel. 318 683 747.

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

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00

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

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

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

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

Pr
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.
6
.
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cena: 120 - 180,120 - 180,70 - 90,70 - 90,110 - 130,110 - 130,140 - 160,140 - 160,90 - 140,260 - 300,90 - 100,-
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Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331 / PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.! / gallusextra@centrum.cz
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Firma
Roman Studnička

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

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačilská 724

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

cena 159 – 170 Kč/ks

úterý 21. května 2013
BŘEZNICE – u autobus. nádraží – v 18.00 hod.
Prodej se uskuteční: v

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

(areál kovošrotu - za silem ZZNZ)

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

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

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

J. B. hodinový manžel
DROBNÉ A STŘEDNÍ PRÁCE
PRO VÁŠ BYT A DŮM

•
•
•
•
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téměř vše se dá vyřešit
poradím s projektem
mnohaleté zkušenosti ve stavebnictví
vysoký standard provedených prací

BEZDĚKOVSKÝ JAN, Pročevily 15
tel. 608 712 860

HLEDÁME K PRONÁJMU
zemědělské pozemky
– pole, louky, pastviny.
Možnost odkoupení pozemků.
Ihned získáte peníze a zbavíte se povinnosti
placení daní a údržby pozemků.
Zajistíme veškerý právní servis.
Zavolejte si o nezávaznou cenovou nabídku.
Tel. 607 153 977 • e-mail: farmabrdy@seznam.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY
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HODINOVÝ MANŽEL
servis nejen pro domácnost

VÍTE, ŽE MŮŽETE DOSTAT OD STÁTU
ČÁST PENĚZ, KTERÉ MU PLATÍTE?
Dáte

500,- Kč a dostanete 750,- Kč

150% příspěvek
k Vašim penězům? (už nezbývá ani 60 dní)
A Vy už jste si řekli o

Pro osoby ve věku 35 let a starší umožňuje zákon
rozhodnout se pouze do 30. 6. 2013.
w w w. m o d r a p e n z e . c z

Nabízíme kompletní úklidové služby domů,
kanceláří, průmyslových a nebytových objektů:
➣ Drobné zednické práce, vyklízení domů, sklepů
➣ Údržba trávníku, řezání palivového dřeva
➣ Opravy praček, myček, sušiček
➣ Opravy automobilů, čištění interiéru vozů
➣ Příprava a vyřízení technické kontroly
➣ Autodoprava do 3,5 t
KONTAKT: Jan Kříž, tel. 722 092 560
e-mail: jankriz.servis@seznam.cz

PŘEMÝŠLÍTE O HYPOTÉCE?
A nevíte, pro kterou společnost se rozhodnout?
Zeptejte se našich hypotečních specialistů, kteří
Vám poradí nejvýhodnější možnost
„šitou přímo Vám na míru“
Úroková sazba od 2,40% p.a.
Možnost refinancování stávající hypotéky.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno:

PO + ST
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
ÚT + ČT + PÁ
9.00 - 12.00
13.00 - 16.00
a po dohodě kdykoliv

Telefon:
E-mail:

608 981 204, 777 988 898
allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

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

Telefon

777 336 705

5/2013
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KULTURA

ZÁMEK Březnice

KINO BŘEZNICE
1. 5. středa v 18 hodin

PERSEPOLIS
Animovaný snímek pro dospělé, komediální
drama, Francie, USA, 2007, české titulky
Autobiografický příběh francouzské režisérky původem z Íránu s lehkostí popisuje její
krušné dětství a dospívání za dob islámské
revoluce, války s Irákem a následného režimu. S humorem a lehkostí znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském světě.
Režie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Q

Přístupno od 12 let

5. 5. neděle v 18.00 hodin

SAMA V AFRICE
Thriller, Francie, Kamerun, 2009, české titulky
Napínavý thriller ze současné Afriky. Příběh
se odehrává v nejmenované africké zemi,
kde propuká občanská válka. Maria, hrdá a
nezlomná běloška, odmítá opustit svou kávovou plantáž.
Režie: Claire Denis. Hrají: Isabelle Huppert,
Christopher Lambert, Isaach De Bankolé,
Nicolas Duvauchelle a další
Vstupné 44 Kč

Q

102 minut

Q

Přístupno od 15 let

8. 5. středa v 18 hodin

4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY a 2 DNY
Drama, Rumunsko, 2007, české titulky
Kontroverzní snímek rumunského režiséra
Cristiana Mungui si odvezl v roce 2007 Zlatou palmu. Odehrává se za Ceausescovy vlády těsně před pádem železné opony. Syrový
příběh o dvou vysokoškolských studentkách.
Režie: Cristian Mungiu
Hrají: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu,
Vlad Ivanov, Alexandru Potocean a další
Vstupné 44 Kč

Q

113 minut

Q

Přístupno od 15 let

12. 5. neděle v 18 hodin

SERIÓZNÍ MUŽ
Drama, USA, Velká Británie, Francie, 2009
Píše se rok 1967 a Larry, profesor fyziky na
klidné univerzitě Středozápadu, se právě dozvěděl, že ho jeho žena Judith opouští.
V bytě s nimi bydlí jeho věčně nezaměstnaný bratr Arthur, Larryho syn Danny je neustále v potížích a dcera Sarah krade Larrymu peníze z peněženky. Anonym se ho snaží
připravit o místo, jeden ze studentů ho uplácí a současně vydírá a sousedka odvedle ho
mučí tím, že se opaluje nahá. Zoufalý Larry
se vydá s prosbou o pomoc za třemi různými rabíny, aby mu pomohli vypořádat se
s jeho problémy a stát se lepším člověkem.
Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed,
Sari Lennick, Aaron Wolff a další
Vstupné 44 Kč

Q

106 minut

Q

Přístupno od 12 let

15. 5. středa v 18.00 hodin

MLČENÍ LORNY
Drama, Belgie, Velká Británie, Francie,
2008, české titulky
Lorna je mladá Albánka žijící v Belgii. Aby
si mohla se svým přítelem otevřít bistro,
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rozhodně se stát součástí plánu gangstera
Fabia, který pro ni zorganizuje fingovanou
svatbu. Syrové a civilní drama odhaluje
skryté motivace imigrantů z východu v blahobytné západní Evropě.
Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Hrají: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet a další
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno od 12 let

19. 5. neděle v 18.00 hodin

VÍNO ROKU
Komedie, USA, 2008, české titulky
Příjemná komedie o víně a vinařství. Film
inspirovaný skutečnou událostí v roce 1976,
kdy kalifornská vína definitivně ukončila
nadvládu Francie.
Režie: Randall Miller. Hrají: Rachael Taylor,
Chris Pine, Freddy Rodríguez, Alan Rickman, Eliza Dushku a další
Vstupné 44 Kč

Q

110 minut

Q

Přístupno

22. 5. středa v 18.00 hodin

MŮJ PES KILLER
Drama jednoho dne, Slovensko, 2013
Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovensko-moravských hranic se
svým otcem a rasistickými kamarády. Markovým životem náhle otřese šokující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce.
Dramatický příběh ze současnosti, který se
vyznačuje velkou mírou autenticity, se dotýká aktuálních otázek naší společnosti. Nedostatek citovosti a tolerance okolí poznamená
hlavního nevyzrálého hrdinu, jehož jediným
přítelem je pes.
Režie: Mira Fornayová
Hrají: Adam Mihál, Irena Bendová, Marián
Kuruc, Robert Filo a další
Vstupné 42 Kč

Q

87 minut

Q

Přístupno od 12 let

29. 5. středa v 18.00 hodin

TOUHA, OPATRNOST
Romantické válečné drama, Tchaj-wan,
USA, Hong Kong, 2007, české titulky
Snímek se odehrává v Šanghaji během druhé světové války. Odbojová skupina naplánuje vraždu tamějšího bosse, japonského
kolaboranta Yee, kterou má provést mladičká Wang. Uskutečnit vraždu však není tak
jednoduché. Yee i Wang upadají do tajuplného vztahu, kde jeden nemůže mít druhého
a přesto nemohou být bez sebe…
Režie: Ang Lee
Hrají: Tony Leung Chiu Wai, Joan Chen,
Lee-Hom Wang, Wei Tang a další
Vstupné 54 Kč

Q

157 minut

Q

Přístupno od 12 let

Dětské představení:
13. 5. 2013 středa v 9.00 hodin

Za kamarády z televize II.
Zveme nejen MŠ, ale také všechny maminky
s dětmi na mateřské dovolené.

P Ř I P R AV UJ E M E : Croodsovi (5. 6.),
Královský víkend (9. 6.), Lore (26. 6.)
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.

KVĚTEN 2013
Zámek Březnice
otevřen denně
mimo pondělí od 9 do 16 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude
v měsíci květnu otevřena do 12. 5. o víkendech
od 11 do 17 hod. a od 14. 5. otevřena denně,
mimo pondělí, od 10 do 18 hod.

Výstava:
pátek 3. 5., jižní křídlo zámku od 18 hod.
slavnostní zahájení sezónní výstavy
František Josef I. – Viribus Unitis
výstava přibližující více než 60. leté období
panování rakouského císaře prostřednictvím dobových mobilií, tiskovin, obrazů, pohlednic a trojrozměrných předmětů
otevřeno dle otevírací doby zámku, výstava
potrvá do 31. 10. 2013
Beseda:
pátek 10. 5., hudební sál od 19 hod.
Večer s rodákem – beseda o životě
a díle sochařky Miroslavy Nové
ve spolupráci s o.s. Bozeň – Spolkem rodáků
a přátel Březnice
Koncerty:
úterý 14. 5., hudební sál od 18 hod.
koncert ZUŠ Březnice
Capella Flauta – flétnový soubor,
A. Závodský – klavír / vstup zdarma
čtvrtek 16. 5., hudební sál od 18 hod.
Jarní koncert souborů ZUŠ Dobříš
vstup zdarma
sobota 18. 5., hudební sál od 19 hod.
koncert cyklu BHV v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka
Kateřina Englichová – harfa
sobota 25. 5., zahradní pavilon od 17 hod.
zahradní koncert
Výběr ze slovanských písní
nasbíraných Ludvíkem Kubou
H. Beranová – zpěv, H. J. Vacek – housle,
P. Zíka – klávesy
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., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz

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

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 5. Májový koncert
Náměstí Březnice Q 14 hodin
6. 5. Lex amor nóbis – divadelní
představení, KD Q 19 hodin
7. 5. Kladení věnců
Hřbitov Q 17 hodin
16. 5. Čarodějná pohádka
KD Q 18.00 hodin
17. 5. Oldies KD Q 21.00 hodin
21. 5. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD - vinárna Q 16.30 hodin
23. 5. Pasování prvňáčků
KD Q 16.30 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)
vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 6/2013 vyjde 31. 5. 2013 –
uzávěrka čísla je 20. 5. 2013 (ve 12 hod.) ročník XI. distribuováno zdarma registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717
připravil odbor kultury e-mail: infobreznice@volny.cz
redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout
vydané číslo BN neprošlo jazykovou úpravou redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků
sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

