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VOŠ a SOŠ

Slovo starosty
Vážení čtenáři,
ve chvílích, kdy otevíráte červnové vydání Březnických
novin, je před námi závěrečný měsíc první etapy rekonstrukce náměstí. V prostoru před radnicí nám zbývá ještě instalovat kašnu společně s meteorologickými sloupky, osvětlení, proběhne i výsadba zeleně - náměstí oživí devětačtyřicet lip včetně nového mobiliáře. Zároveň
s dokončením stavby připravujeme slavnostní otevření, které plánujeme na 6. červenec, kdy vám k dobré
pohodě zahraje i Jihočeská dechovka Budvarka.
Současní zastupitelé se průběžně snaží zlepšovat životní prostředí i podmínky pro relaxaci s cílem vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro život všech našich
občanů. Dalším dílčím krokem k naplnění tohoto cíle
je i nově přijatá Obecně závazná vyhláška města
Březnice o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností s účinností od 1. 7. 2013.
Realizujeme i drobné stavební úpravy v bývalé budově finančního úřadu, kde bude od září v nových
prostorách pro potřeby občanů k dispozici stavební
úřad, podatelna, finanční odbor, pokladna, matrika,
CzechPoint, evidence obyvatel, městská policie, přestupková komise i sociální poradenství. Postupně zde
bude zřízena i zasedací místnost pro jednání zastupitelstva města, výborů a klubů.
Rada města zveřejnila záměr pronájmu části volných prostor v areálu technických služeb (bývalý Dře-

vospol), kde hledá vhodného nájemce, který by zde
vytvořil nová pracovní místa.
Po úspěchu v grantovém řízení na zlepšení tepelně
technických vlastností základní školy a dotaci na pořízení čistícího vozu jsme nyní uspěli i s projektem vybudování splaškové kanalizace v Martinicích s napojením na čističku odpadních vod. Na veškeré akce postupně vyhlašujeme výběrová řízení na dodavatele.
Zároveň však již nyní připravujeme potřebné materiály
a zpracováváme podklady, které jsou nutné pro podání dalších tří různých žádostí o granty.
Veřejná správa pro nás není jen správa veřejných financí, ale i službou pro občany. Město Březnice proto
nyní připravuje možnost i pro jednotlivé domácnosti
účasti v e-aukci s cílem snížení současných nákladů za
energie.
Zastupitelé nyní schválili záměr připravit podmínky
pro elektronické výběrové řízení pod záštitou města
na dodavatele energií (elektřina, plyn) pro domácnosti, po dobrých zkušenostech, kdy od srpna loňského
roku jsme v rámci města uspořili na nákladech za silovou elektřinu 26,3% oproti původnímu smluvnímu
vztahu. Všeobecné informace již nyní naleznete na
stránkách města Březnice – energie pro domácnosti.
Průběžně vám poskytneme podrobnější informace.
Jiří Štěrba

Foto F. Slaník

MÁJOVÝ KONCERT
Tradiční májový koncert na březnickém Náměstí měl v letošním roce novou podobu.
K poslechu a dobré náladě hráli učitelé a žáci ZUŠ Březnice a jejich hosté ze ZUŠ J. J. Ryby
z Rožmitálu pod Třemšínem.
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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 ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Březnice, konaného dne 16. 4. 2013
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:

1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 19. 3.
2013 a zprávu o plnění usnesení.
2. Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2012.
3. Zápis ze schůze výboru pro mládež, tělovýchovu a sport ze
dne 20. 3. 2013.
4. Zápis ze schůze výboru pro životní prostředí a mimořádné
stavy ze dne 26. 3. 2013.
5. Zápis ze schůze výboru pro správu majetku ze dne 27. 3. 2013.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 4. 2013.
7. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 15. 4. 2013.

1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 2. 2013 č.130219/4.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.p.č. 135/7,
o výměře 344 m2, p.p.č. 135/9, o výměře 634 m2 a část pozemku p.č. 199/8, a to označeného jako parcela p.č. 199/9 - o výměře 1 404 m2 na geometrickém plánu Ing. Rudolfa Smíška, ze
dne 3. 12. 2012, č. 192-235/2012, doposud nezapsaného v evidenci KN vše v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice vše
v majetku společnosti CANADENSIS, s.r.o.. Tyto parcely budou
směněny za pozemek p.č. 322/3, o výměře 2 259 m2 v kat. území Martinice u Březnice a obci Březnice pozemek ve vlastnictví města Březnice, a to bez finančního vyrovnání. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města od 23. 1. 2013 do 8. 2.
2013. Veškeré náklady spojené se směnou hradí město Březnice.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 3 (Pinkava, Vácha, Fiřtíková)
Návrh usnesení byl přijat.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016 dle přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. Akční plán na rok 2013 dle návrhu Výboru pro správu majetku města Březnice.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, zrušení obchodní společnosti 1. březnická komunální, s.r.o., se sídlem Březnice, Náměstí 11, PSČ
262 72, IČ: 270 67 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93881, bez
likvidace a převzetí jejího jmění jediným přejímajícím společníkem městem Březnice včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ust. § 337 an. zákona č. 125/2008
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném
znění, a to ke dni 31. 12. 2012, přičemž rozhodným dnem převodu jmění na společníka je den 1. 1. 2013.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. V souladu s § 39, odst.1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. 21/1 - zahrada o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Březnice
za cenu 800,- Kč za m2.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
5. Harmonogram provozu koupaliště v roce 2013 dle přílohy.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. Zateplení tribuny ve výši 200 000,- Kč.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Žádost Ing. M. Ž. o směnu pozemků. Zastupitelstvo města ukládá OSM jednat s Ing.M. Ž. o jiných variantách směny pozemků.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.

V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESOUHLASÍ:
1. S umístěním navrhovaného opatření na pozemcích ve vlastnictví města Březnice p.č. 625, 1137/12, 1084/41, 2228, 943/7,
943/5 a 2349/48 vše v k.ú. Březnice.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. S návrhem technického řešení jednotlivých opatření v rámci
„Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. S umístěním navrhovaného opatření na pozemcích ve vlastnictví města Březnice p.č. 1726 a 1739 v k.ú. Březnice.
Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
Jiří Štěrba v. r.
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Nepivoda v.r.
Ing. Procházka v.r.

Město Březnice
Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č. 1/2013
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 21. 5. 2013 usnesením č. 130521/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je
vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době
nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí, jako stavu,
který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana
je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním
samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
Čl. 3
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 hodin. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 14.00 do 22.00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013
Jiří Štěrba v.r.

Ing. Petr Procházka v.r.
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Sportovní složky - 2013
Název organizace

Základna airsoftu
návrh výboru bez specifikace
zahájení herní sezony
dětský den
ostré střelby
velká aisoftová bitva
přednášky o airsoftu na ZŠ
exkurze do Voj.muzea Lešany
exkurze do čs.pevných opevnění
rozšíření mat.-tech.základny

Sportovní klub
mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorost
mužstvo B muži
mužstvo A muži
ženy - amatérky
volejbalový klub
95.let založení SK - repre fond

Tenisový klub
dospělí A - 2. liga MR
dospělí B - 2. tř. krajská soutěž
dospělí C - 4. tř. krajská soutěž
dospělí D - 4. tř krajská soutěž
dospělí E - 4. tř krajská soutěž
dorost A - 1. tř. krajská soutěž
dorost B - 2. tř. krajská soutěž
starší žáci A - 2. tř. kraj. soutěž
mladší žáci A - 2 tř. kraj. soutěž
rek. patentní vrstvy kurtu č. 3
rek. patentní vrstvy kurtu č. 4
odběr vody a elektřiny

TC Vitality

Ostatní složky - 2013

Příspěvky Schváleno Příspěvek
v roce 2012
RM
celkem
8 500,00

17 810,00
3 600,00
1 800,00
5 380,00
200,00
4 500,00
230,00
0,00
0,00
2 100,00

17 810,00

289 400,00
21 200,00
25 800,00
24 500,00
23 100,00
23 000,00
8 200,00
9 500,00
0,00
9 400,00
0,00

140 280,00
16 900,00
21 500,00
21 400,00
21 200,00
21 780,00
10 000,00
10 900,00
2 700,00
11 400,00
2 500,00

140 280,00

191 600,00
9 600,00
9 600,00
8 600,00
8 000,00
0,00
18 000,00
14 200,00
13 700,00
14 100,00
0,00
0,00
95 800,00

96 620,00
10 750,00
10 450,00
6 590,00
7 040,00
5 540,00
13 250,00
12 150,00
12 000,00
12 350,00
1 600,00
1 600,00
1 500,00

96 620,00

42 800,00

51 420,00

9 600,00

Název organizace

Kulturní gang Březnice, o.s.

Příspěvky Schváleno Příspěvek
v roce 2012
RM
celkem
17 000,00

18 500,00

5 500,00
6 500,00
5 000,00

18 500,00
3 400,00
2 500,00
1 300,00
7 700,00
3 600,00

28 300,00

27 300,00

27 300,00

návrh výboru bez specifikace
doplnění mobiliáře a údržba
Rockfest 2012 /filmová setkání 2013

CHYŤTE VLNY - NECKIÁDA
KOLA, KOLEČKA 2013

SPCCH Březnice
Římskokatol. farnost
- noc kostelů

2 350,00

2 350,00

11 900,00

11 800,00
4 500,00
1 950,00
5 350,00

11 800,00

SH Čech a Moravy
a Slezka okr. 8

10 000,00

9 700,00

9 700,00

SDH Bor

28 200,00

28 000,00

28 000,00

SDH Martice

26 200,00

24 200,00

24 200,00

SDH Březnice- celkem

34 400,00

47 700,00
9 600,00
21 600,00
14 200,00
2 300,00

47 700,00

9 000,00

9 200,00

9 200,00
29 950,00

OS BOZEŇ

0

návrh výboru bez specifikace
vydání 100 ks pamětních med.
zpevnění kamen. mostu - zbytek

SDH
SDH
SDH
SDH

Březnice - ženy
Březnice - muži
Březnice - děti
Březnice - na činnost

Český junák

Minitenis A
Minitenis B
Minitenis C
BABYTENIS A
BABYTENIS B
mladší žáci A - 2. tř. kraj. soutěž
mladší žáci B
starší žáci A - 2. tř. kraj. soutěž
dospělí B - 4. tř. krajská soutěž
dospělí A
mládež reprez. Březnici
celost. turnaje jednotl.
chlapci a dívky - reprez.
podpora sport. aktivit mládeže

19 500,00

51 420,00
2 200,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 100,00
7 340,00
4 640,00
6 840,00
3 500,00
3 500,00
1 300,00

7 800,00
15 500,00

7 300,00
6 600,00

SK Březnice - stolní tenis

23 700,00

20 800,00

20 800,00

571 600,00

326 930,00

326 930,00

celkem

3

MC Pampeliška

31 000,00

provozní náklady 2013
Přij te k nám 2012/13
LET TADY
Než vypukne požá/
JEDNORÁZOVÉ AKCE

29 950,00
18 750,00

25 900,00

4 300,00

5 100,00

6 900,00

Český svaz včelařů

7 700,00

8 500,00

8 500,00

2 200,00

2 200,00

ALKA, sdr.
pro handicapované

0

Český kynologický svaz

11 800,00

10 400,00

10 400,00

MO Český rybářský svaz

54 000,00

0,00

0,00

Sdružená obec baráčníků

9 900,00

11 000,00

11 000,00

11 300,00

9 200,00

9 200,00

1 200,00

3 000,00
1 000,00
0,00
550,00
1 450,00

3 000,00

1 500,00

1 300,00

1 300,00

Břez. a rožmitál.
divadelní spolek
SRPŠ při ZŠ
návrh výboru bez specifikace
rodičovská kavárna
vzdělávací aktivity dětí mimo šk.
děti dětem

ROSENTHAL
Neslyšící doporučení
od SPCCH
celkem

0,00

3 700,00

3 700,00

293 400,00

258 000,00

258 000,00

Zpracovala: Kozubíková J., dne 24. 4. 2013

PODĚKOVÁNÍ
Dne 13. 5. 2013 byla policisty Služby kriminální policie
a vyšetřování PČR Příbram zahájena realizace rozsáhlé pokračující trestné činnosti na úseku majetkové kriminality. Po předchozím dlouhodobém operativním rozpracování byla dokumentována trestná činnost skupiny osmi osob, páchajících zejména majetkovou trestnou činnost se zaměřením na vloupání
do rodinných domů, bytů, vozidel, restauračních a školních
objektů, a to nejen v okrese Příbram, ale také v okrese Beroun,
Strakonice, Cheb a na území Hl. m. Prahy. Při prováděné realizaci byly téměř souběžně, na různých místech okresu Příbram,
zadrženy podezřelé osoby a provedeno několik domovních prohlídek. Protože část zájmové skupiny podezřelých se přechodně zdržovala v Březnici, bylo také zde, v ranních hodinách, pro-

vedeno policisty SKPV ve spolupráci s policisty OOP Březnice
zadržení podezřelých, dále byly provedeny domovní prohlídky
a další nezbytné úkony trestního řízení. Vzhledem k velké
technické a personální náročnosti prováděné realizace, jakož
i z důvodu naplnění podmínek stanovených trestním řádem,
byla o spolupráci požádána také Městská policie Březnice.
Přestože se strážníci MP o plánované realizaci nedozvěděli
s dostatečným časovým předstihem, vyšli vyžadujícímu útvaru
PČR ve všech směrech maximálně vstříc. I díky této příkladné
spolupráci byla realizace trestné činnosti úspěšně zakončena,
a to objasněním více než padesáti skutků ve škodě přesahující
2 mil. korun českých.
Mgr. Milan Kocík
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Preventivně informační skupina Příbram

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Pachatelé dopadeni
V polovině dubna březničtí policisté sdělili podezření
z přečinu krádeže 34letému muži a 22leté ženě. Ti někdy
v loňském či předloňském roce měli zcizit různé staré zemědělské stroje, které byly uskladněny ve stodole na Březnicku.
Podezřelí měli nemovitost i s přilehlými stodolami v pronájmu.
Celkem byla majiteli věcí způsobena škoda 63 tisíc korun.
Dne 19. dubna si vyslechla sdělení podezření z trestného
činu krádeže a porušování domovní svobody 22letá žena. Z 18.
na 19. dubna zavítala neuzamčenými dveřmi do bytovky v ulici
Na Odboji, poté šla do sklepních prostor, kde odstranila u jedné kóje visací zámek. Následně zde ukradla pánské jízdní kolo
v hodnotě devíti tisíc korun.

Zlodějny
Z volně přístupné sklepní kóje v ulici Obránců míru zmizelo
v době od 18. do 21. dubna pánské trekingové kolo stříbrné
barvy. Jeho majiteli vznikla škoda ve výši pěti tisíc korun.
Kdosi neznámý odcizil 11 kusů obvodových plechů u čekárny,
která stojí na autobusovém nádraží v Březnici. Krádež se stala
v období od 1. do 25. dubna, vzniklá škoda činí 19 tisíc korun.
Novostavbu v Kamenické ulici v Březnici navštívil nezvaný
návštěvník z 26. na 27. dubna. Odnesl si odtud frézu v hodnotě
10 tisíc korun.
Vozidlo stojící v Rožmitálské ulici vykradl zatím nezjištěný
nenechavec. Ke zlodějně došlo z 6. na 7. května. Ze zavazadlového prostoru se ztratila taška s nářadím v hodnotě dvou tisíc
korun. Další auto bylo vykradeno následující den dopoledne
nedaleko obce Horčápsko. Na zadních sedadlech majitel zanechal taštičku s doklady a platební kartou, což přilákalo pozornost neznámého zloděje.

Ach, ten alkohol!
Dne 24. dubna večer zastavila hlídka policie na Březnicku seniora na mopedu, v dechu měl 0,09 promile. Dotyčný uvedl, že
v poledne vypil jedno pivo. Svým jednáním se dopustil přestupku.

VZPOMÍNKY
Dne 17. června uplyne rok,
co nás tragicky opustil náš milovaný syn
a bratr Vilém Novák z Březnice.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou.
Dne 3. 6. 2013 tomu bude jeden rok,
kdy nás navždy opustil ve věku nedožitých 57 let
pan František Trňák z Březnice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi vzpomínku.
Manželka Marcela a synové Kája a Martin
Dne 27. 6. 2013 to bude rok, kdy nás navždy
opustila paní Věra Šlemarová
z Březnice.
S úctou a láskou vzpomínají rodina Vejvodova
a paní Krylová

Další hříšník byl kontrolován dne 26. dubna v noci v ulici
Obránců Míru. 27letý motorista měl pozitivní test na přítomnost drog, a to marihuany, amfetaminu a metamfetaminu.
Na místě přišel o řidičské oprávnění.
V neděli dne 12. května v noci prováděli strážci zákona silniční kontrolu v Březnici v Počápské ulici. U 28letého řidiče
byl test pozitivní na přítomnost drogy - marihuany.
K provedení dechové zkoušky byl dne 16. května v noci vyzván 36letý muž, který řídil vozidlo značky Renault Laguna
a jel v tu dobu po Březnici Rožmitálskou ulicí. Z jeho dechu byl
značně cítit alkohol a přístroj u něj požití alkoholických nápojů
prokázal, naměřil 1,07 promile. Navíc motorista ani nepředložil řidičský průkaz a odmítl lékařské vyšetření spojené
s odběrem krve.

Byt nechtějí opustit
Z přečinu neoprávněný zásah do práva k domu či bytu jsou
podezřelé dvě osoby, které během dubna neoprávněně užívaly
byt na Březnicku. Na konci března jim byla ukončena nájemní
smlouva kvůli dlouhodobému neplacení nájemného. Na výzvy
k zaplacení dlužné částky nebo vyklizení a vystěhování dotyční
nereagují. V případě odsouzení jim hrozí peněžitý trest nebo až
dva roky ve vězení.

Neplatící tatínek
Z přečinu zanedbání povinné výživy je podezřelý 48letý muž.
Od ledna 2011 do současné doby dluží na výživném na svou
dceru 28 tisíc korun. Věc byla oznámit na Obvodním oddělení
Březnice dne 29. dubna matka dítěte.
Další „neplatič“ je 41letý muž, který na svou dceru neplatí
od prosince loňského roku a nyní jeho dluh činí 12,5 tisíce.
Bývalá družka vše nahlásila na policii dne 14. května.
I ženy někdy zapomínají na svá dítka. 51letá matka neuhradila na svého syna výživné v celkové výši 21,5 tisíce korun. Policisté jí dne 16. května sdělili podezření z přečinu zanedbání
povinné výživy.

Významné životní výročí oslaví
101 let – Anna Beranová, Březnice 480
80 let – Marie Salkovičová, Březnice 33
75 let – Zdeňka Viktorová, Březnice 274
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Dne 25. 6. 2013 oslaví náš pan farář Karel Hampl
25 let kněžského svěcení.
Děkujeme mu za duchovní
vedení a do dalších kněžských
let mu vyprošujeme pevné
zdraví, radost, hojnost Božího
požehnání, Božích milostí, darů
Ducha svatého a ochranu Panny
Marie.
Farníci z Březnice
a přilehlých farností.
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Při příležitosti 68. výročí Dne vítězství se 7. května konal na hřbitově pietní akt. Položením věnce a květin u hrobů padlých ve 2. světové válce si představitelé města společně s březnickými občany připomněli památku
těch, kteří za mír a svobodu položili své životy. Ve svém slově PhDr. Jaroslav Kozlík připomněl, že vzpomínka patří
také těm, kteří bojují a umírají dnes, a to ve všech válečných konfliktech po celém světě.
Foto F. Slaník

OSOBNOSTI MEZI NÁMI
Další díl volného seriálu Březnických novin věnujeme panu Jiřímu Jedličkovi
Na kterého z učitelů březnické základní školy vzpomínáte a proč? A jaké další vzdělání jste získal? V kolika
řemeslech se vyznáte?
Především vzpomínám na paní učitelku Královou, roz. Čermákovou, která nás učila od třetí nebo čtvrté třídy, byla přísná,
ale spravedlivá, dovedla zaujmout, učila všechny předměty
krom ruštiny. Učil nás také pan učitel Štěrba, učil dějepis, patřil
ke starším, proto nás učil jen krátce než šel do penze. Myslím,
že mnozí starší učitelé museli přizpůsobit svůj výklad době.
Pak jsem studoval Střední průmyslovou školu ve Volyni, obor
technická zařízení budov a toto vzdělání jsem využil jako projektant technických zařízení jako je vytápění, rozvod vody, kanalizace a plynu.
Mnohem později, bylo to v polovině 90. let jsem si udělal
zkoušky pro truhlářské řemeslo.
Zbývá vám při vaší činorodosti nějaký volný čas a jak
jej trávíte? Z čeho míváte radost?
Ve volném čase dělám výtvarné návrhy hraček a dekorativních
předmětů, přičemž se inspiruji lidovými řemesly. S potěšením sleduji, že se vrací zpět zájem veřejnosti o řemeslné výrobky nesoucí
znaky lidové tradice. Zájem podněcuje, mohu-li přímo předvést, jak
takový předmět, jako je například dřevěná hračka, vzniká.
Jsem členem profesionální asociace výtvarných umělců - Unie
výtvarných umělců České republiky, obor hračka. Asociace pořádá pravidelně v Kamenici nad Lipou (společně s Muzeem
v Kamenici a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze) festival.
Bývá to týdenní akce, na níž jsou vystaveny nové návrhy a výrobky. Mrzí mne, že trh s hračkami devastuje často nekvalitní
produkce asijského původu. Naopak mám radost z toho, že
v těchto těžkých podmínkách tradiční česká hračka žije.
Návštěvníci zdejších koncertů vážné hudby vás vídají,
jak účinkujícím dáváte na památku vlastnoručně zarámované obrázky s březnickými motivy. To je velice
milé gesto, které jistě má své kořeny ve vašem vztahu
k našemu městu! Co byste Březnici přál?
Pokud někdy upomínkový předmět pro takovou příležitost připravím, nechápu to jako dárek, který bych dával za svoji osobu,
ale cítím to tak, že se jedná o dík posluchačů za krásný zážitek
a také o upomínku na naše město, kde obdarovaný svým vystoupením přispěl ke kulturnímu životu.
Březnici bych přál š astnou budoucnost!
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran

Ludvík Kuba: Dvoreček

Poděkování
MĚSTO BŘEZNICE děkuje
* Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar ve výši
40 000,- Kč, určený pro Galerii Ludvíka Kuby. Polovina této
částky umožnila provést restaurování obrazu Ludvíka Kuby
„Dvoreček“ a druhá polovina byla použita na opravu části
mobiliáře (4 židlí u jídelního stolu L. Kuby), který je součástí
galerie.
* Občanskému sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel
Březnice, za finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč, díky
němuž byl pořízen nový rám obrazu L. Kuby „Most za oblačna“.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ - Červen
2. - 3. 6. 1973 pořádala SZTŠ na Xaverově okresní soutěž zručnosti v jízdě traktorem a krajský přebor dorostu
SSM v jízdě na koni (před 40 lety)
7. 6. 1927 započato s opravou fasády děkanského kostela –
tato natřena žlutě. Uvnitř kasáren (bývalá jezuitská kolej), hned u vchodu na pravé straně, zabíleny objevené obrazy křížem přes sebe položených
praporů (před 86 lety)
10. 6. 1832 jmenován na uprázdněné místo lékaře František
Čupík z Mirovic a toho roku objevil se ve městě
mor (před 181 lety)
13. 6. 1903 byly zahájeny oslavy 100letého trvání střelecké
společnosti a 40leté výročí ustavení „Spolku pro
střelbu a zábavu“ (před 110 lety)
13. 6. 1940 se stalo v dopoledních hodinách železniční neštěstí na přejezdu trati u Martinic – jeden kůň byl
zabit, kočí a druhý kůň raněni (před 73 lety)
14. 6. 1863 v Dobré Vodě pořádána střelba o krále, kterým se
stal syn sládka Antonín Tille a přítomný Hanuš
z Kolovrat mu připjal na prsa zlatý dukát s korunkou (před 150 lety)
15. 6. 1728 oslaveno vyvolení sv. Víta za patrona města Březnice (před 285 lety)
15. 6. 1913 pořádal Sbor dobrovolných hasičů zahradní koncert
v restauraci „Měš anský pivovar“ (před 100 lety)
18. - 26. 6. 1927 uspořádali Sokolové v Březnici Župní Sokolský
slet, kterého se zúčastnilo: 396 mužů cvičících
prostná, 131 mužů staré gardy, 326 dorostenců, 407
žáků, 609 krojovaných Sokolů v průvodu, 346 žen,
380 dorostenek, 388 žaček, 3 jezdecké odbory (Písek, Strakonice, Příbram) a Selská jízda (před 86 lety)
21. a 22. 6. 1969 svěcení zvonů – pořádala farní rada
(před 44 lety)
22. 6. 1928 byla otevřena ministrem obchodu Ing. Ladislavem Novákem zdařilá březnická výstava
(před 85 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
snížené

30,- Kč
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 1.,
ročník V., říjen 1929, číslo 2., 3.

Jan Josef z Újezda – dokončení
Ve své poslední vůli ustanovuje: tělo má býti pohřbeno v rodinné hrobce jesuitského kostela v Březnici a na náhrobní kámen
budiž postaveno 5 svící pětiliberních. Bratrstvu Matky Boží
bolestné v Březnici a latinské kongregaci odkazuje po 50 zlatých, zádušní mše svaté mají se čísti v Březnici, Lnářích, Horaž ovicích, Bechyni, Hořovicích, Plzni, Písku a Sušici, vcelku
500 mší. Při exequiích má se každému měš anu v Březnici
vyplatit 1 zlatý 30 krejcarů, městským chalupníkům 1 zlatý,
sedlákům a chalupníkům 30 krejcarů, žebrákům 3 krejcary.
Jsa posledním svého rodu, ustanovuje za dědice Viléma Albrechta Kolovrata se závazkem, aby jména a znaku újezdského užíval
a čtvrtinu dědictví postoupil vnučce Marii Anně z Újezda, provdané hraběnce Michnové a pak ještě jí daroval 20 000 zlatých.
Březnické občanstvo, které se k němu vždy přátelsky chovalo,
sproš uje závazku člověčenství, stejných práv mají používati oni
poddaní, kteří se usadili při vsi Boru a Dobré Vodě nově založené. Mimo to činí odkazy svému úřednictvu a služebnictvu.

S Janem Josefem vymřela česká šlechtická rodina pánů z Újezda. Na Březnici vládli 105 roků.
Panství Březnice na počátku 18. století
Zachovalá mapa panství z roku 1731 podává o městě a okolí
tento obraz:
Zámek, dvůr a obora v nynějším stavu, před zámkem od strany
města byla obydlená stavení pro úředníka, kancelář a byt zámeckého kaplana pod jedno poschodí. Tato část zbořena bezúčelně roku 1874. Ve městě na náměstí kostel sv. Mikuláše
a bývalá radnice, při kolejské zahradě nejsou žádné domky,
na drahách i s cihelnou jsou čtyry stavení a dále chalupa drnomistra, v Počápské ulici při řece pouze dům, darovaný sekretáři
Strakovi (starý lihovar), protější strana, počínaje od „valů“ jen
as z třetiny zastavěna. U druhé kapličky popraviště, u židovského hřbitova chalupa zvaná na Čampulce, Pořičský rybník
pod i nad cestou, jakož i Čížkovský rybník (nyní remíz) napuštěný je vodou.
Další pokus o upravení katastru a daně proveden finančními
orgány roku 1748, zhotoven pro každou obec tzv. ruální extract,
každý jednotlivý majitel gruntu uveden s výměrou rolí, kdo
měl domek bez gruntu, uvádí se pouze jménem.
(pokračování příště)

Alena Heverová
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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 UJ E M E
Solná jeskyně Příbram – Ravak. Nový kontakt: paní Linhartová, telefon 736 703 365.

Výlet
9. června 2013 (neděle) – pořádáme výlet na zámek
v Dobříši a do Čapkovy Strže. Na zámku probíhá v tento
den akce Den otevřených zahrad. Odpoledne prohlídka kostela, poté pojedeme do Strže. Všechny prohlídky jsou s průvodcem, oběd zajištěn. Cena člen 70 Kč, nečlen 100 Kč.
Odjezd v 8.30 hod. z autobusového nádraží v Březnici,
v 8.40 hod. z Tochovic, návsi. Návrat kolem 16.30 hodin.

Předběžný plán akcí na 2. pololetí roku 2013:
16. 7. 2013 (neděle) – Botanická zahrada Praha - Trója.
Cena pro členy 130 Kč , nečlenové 150 Kč.
15. 8. 2013 (čtvrtek) – Lipno. Cena člen 200 Kč, nečlen
230 Kč.
22. 8. 2013 (čtvrtek) – Země živitelka, České Budějovice.
Cena člen 130,- Kč, nečlen 150 Kč.
24. 8. 2013 (sobota) – probíhá prodejní Výstava květin
v Čimelicích. Cena člen 70 Kč, nečlen 90 Kč.
5. 10. 2013 ( sobota) – Cibulový jarmark v Hořovicích.
Další akce budou opět vyvěšeny na domečku a vytištěny v Březnických novinách.
Informace a přihlášky osobně u paní Feitové v lékárně v Březnici nebo na telefonech číslo 318 682 050 a číslo 721 603 455.
V úterý 16. dubna 2013 proběhla v kulturním domě Členská
schůze SPCCH Březnice. Pro ty, kteří byli nemocní nebo se
nemohli z nějakého jiného důvodu zúčastnit, předkládáme
Hlavní zprávu o činnosti, 1. část, kterou přečetla předsedkyně ZO SPCCH, paní Vlasta Forejtová:
Vážené členky, vážení členové, milí hosté!
To, co se zdá mladým dlouhé, je pro nás starší krátké. Je to
čas a ten nám utíká nějak rychleji. A tak nám k našemu úžasu
utekl zase další půl rok a my se scházíme na naší jarní schůzi.
Jsme velice rádi, že se scházíme 2 x ročně v hojném počtu.
Naše schůze nejsou určeny pouze k tomu, abychom bilancovali a informovali, ale také k tomu, abyste se sešli a popovídali
s ostatními se kterými se setkáváte třeba velmi zřídka. Pro
vaše pobavení a zábavu jsme zase moc rádi, že nám zpříjemňují
svým vystoupením děti 1. a 2. MŠ, ZŠ a ZUŠ. Protože jejich
vystoupení by bylo velmi dlouhé, dělíme je na obě schůze, jarní
a podzimní. A z čeho máme radost je to, že děti se na své vystoupení těší a vy svým potleskem dáváte najevo, že se vám
líbí. Zde musíme poděkovat všem paním učitelkám a pánům
učitelům, kteří mají tu trpělivost a děti na vystoupení připravují. Chceme přispět k vašemu pobavení i dalším kulturním
vystoupením po skončení schůze a budeme rádi, že i při nich se
pobavíte, nebo při hudbě si i zatančíte.
Jinak by se dalo říci, že za ta léta je naše práce určitý stereotyp, ale každý rok rozšířený o nějakou další akci, či práci.
Jak si jistě vzpomínáte na podzimní schůzi jsme mluvili
o hledání možnosti uskutečnit počítačový kurs pro seniory.
Hned na schůzi na to reagovala paní Ing. Fiřtíková, ředitelka
VOŠ a SOŠ Březnice s nabídkou uskutečnit kurz u nich ve škole a představte si zdarma. A tak díky jí, vyučujícímu panu Ing.
Milanu Janotovi a několika studentům, pomocníkům již od
7. února letošního roku se 23 našich členů a členek potí a krok
za krokem se seznamuje s novými poznatky, které jsou pro naše
děti, vnoučata a někdy pravnoučata úplnou samozřejmostí.

A proto my touto cestou moc děkujeme těm, kteří mají pochopení, trpělivost a shovívavost k našemu studiu.
Další akcí navíc jsme uskutečnili v měsíci březnu zdravotní
přednášku o kloubech a pohybovém aparátu spojenou s nabídkou prostředků na zlepšení zdravotního stavu. Akce se v Městském pivovaru zúčastnilo 37 členek a členů.
A nyní již k zmíněnému stereotypu či opakování činnosti.
Rekondice, které mají u nás na starosti paní Konvicová a Ježková, jsou konány ve spolupráci s OV SPCCH a OV STP.
V loňském roce se jich zúčastnilo ve Vrbně pod Pradědem 4,
Silvestra v Klatovech 6, v Soběšicích 1 a v řecké Leptokárii
3 členové. Zde máme jednu žádost. Někteří členové si rekondice domlouvají sami na OV. My ale potřebujeme mít přehled
o využívání rekondic a proto těmto členům nebude určitě za
těžko, aby rekondici nahlásili i našim členkám výboru. Znovu
připomínám, jsou to paní Konvicová a Ježková a kontakty na
ně jsou zveřejněny ve vývěsní skříňce na domečku. Na rok 2013
se uskuteční rekondice a ozdravné pobyty od 26. 5. do 1. 6.
v hotelu Polonia Mariánské Lázně za 5.600 Kč, od 29. 6. do
6. 7. hotel Centrál Klatovy za 3.900 Kč, Stráž po Ralskem,
hotel Diamo od 10. 8. do 17. 8. za 3.900 Kč, od 13. do 23. 9.
Chorvatsko, Mali Lošijn za 6.500 Kč a Silvestr opět v hotelu
Centrál Klatovy od 29. 12. do 3. 1. 2014 za 3.300 Kč. Hotel
MAS Sezimovo Ústí od 12. do 19. 5., cena 5.500 Kč, polopenze,
obědy možno doplatit, Soběšice od 7. do 16. 9. za 4.900 Kč,
plná penze, od 9. do 23. 6. Řecko za 12.900 Kč. Ve vývěsní
skříňce jsou uveřejněny i další nabídky na pobyty, které uskutečňují i další organizace.
A s čím jako samostatný ozdravný pobyt počítá naše organizace. Měli jsme několik možností. Po projednání jsme však došli k názoru, že všechny jsou finančně náročné a my se snažíme,
aby i po této stránce byly pro naše členy dostupné. A tak po
projednání s ředitelem hotelu Centrál Klatovy, který cenu minimálně navýšil jsme se rozhodli uskutečnit ozdravný pobyt
znovu v Klatovech. Díky pochopení pana Baumruka budeme
mít s sebou autobus zase na celý pobyt, takže můžeme uskutečnit další zájezdy a poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí.
Pobyt proběhne od 1. do 8. června a má jej na starosti paní
Konvicová. Loňského pobytu se zúčastnilo 45 osob.
Jako každý rok se počítá s pobytem našich členů v Železné
Rudě, který už řadu let organizuje paní Salkovičová. Termín
pobytu bude včas oznámen.
V loňském roce proběhly dva týdenní pobyty v měsíci dubnu
a září a vždy po 6 účastnících. Paní Salkovičové za tuto práci
a pomoc moc děkujeme.
V loňském roce jsme zajistili pro naše členy 11 permanentek
do Solné jeskyně v Příbrami, a to stále za sníženou cenu 550 Kč
na 10 vstupů. Paní Barbora Kovářová, majitelka jeskyně, která
odešla na podzim na mateřskou dovolenou předala jeskyni
panu Tomášovi Peckovi a ten na základě její přímluvy a naším
osobním projednáním souhlasil s ponecháním slevy na námi
objednané permanentky a to v dosavadní výši 550 Kč na 10
vstupů. Jediným problémem letošního roku je to, že permanentky jsou platné do konce června 2013 a od července je připraven prodej jiných kartiček. Proto upozorňujeme všechny,
kteří mají starší kartičky na tuto změnu. Samozřejmě jsme moc
rádi a za zachování dohodnutých slev děkujeme panu Peckovi.
Permanentky můžete objednávat u členek výboru a úsekářek.
V roce 2012 jsme zajistili 250 kusů plavenek pro 25 členů
od OV STP a to v hodnotě 20 Kč za cenu 10 Kč. Rozdíl dotuje
OV STP a protože na rok 2013 dostal menší dotaci, byla prodejní cena zvýšena z 10 na 15 Kč. Přesto jsme už letos pro naše
členy přivezli 118 kusů plavenek a rozdělili je pro 13 členů.
Další požadavky vyřizuje paní Ježková, objednávat můžete
i u členek výboru a úsekářek.
2. část zprávy bude v dalším čísle BN.
Za výbor SPCCH
připravila Jana Štefanová
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9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
w w w. m c p a m p e l i s k a . c z
mcpampeliska.breznice@seznam.cz

ČERVEN 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

18. 6. od 10:00 Retro-piknik v zámeckém parku
tradiční předprázdninové posezení s občerstvením, tentokrát
ve stylu retro, chutné svačiny a stylové kostýmy vítány, sraz
před desátou u zámecké brány
20. 6. od 17:00 Podvečerní dílna pro kreativní rodiče
odpočinkové tvoření nejen pro maminky s Radkou Hampejsovou, přij te si vyrobit originální šperk z drátků a korálků
P ř i p r a v u j e m e : tradiční výlet vlakem, XI. letní divadelní
dílna (červenec), příměstský tábor, Ve stínu času (srpen)
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
sledujte, prosím, naše webové stránky.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

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

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

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

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

pátek
od 16:45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé se Z. Klímovou
od 18:15 ANGLIČTINA pro pokročilé se Zuzanou Klímovou

MIMOŘÁDNÉ AKCE
2. 6. od 15:00 Putování džunglí a pralesem
oslava dětského dne v parku u tenisových kurtů se závěrečným
posezením a odměnou ve sportovním centru Vitality, viz samostatný plakát
3. - 7. 6. Týden čtení dětem
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří
a š astní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Každý den
v tomto týdnu si v MC společně přečteme pohádku. Přij te
k nám prožít příjemné chvíle nad knížkou.
4. 6. od 10:00 Poj te s námi za pohádkou
v rámci Týdne čtení dětem navštívíme dětské oddělení knihovny v ZŠ Březnice, sraz před ZŠ Březnice v 9:50, pravidelný program Svačinky od maminky tento den odpadá
10. 6. od 10:00 Návštěva z MC Rozmarýnek
setkání s maminkami a dětmi z MC Rozmarýnek
11. 6. od 10:00 Missiva – produkty přátelské k lidem
i přírodě
seznámení s produkty české firmy Missiva, spol. s.r.o., která se
zabývá vývojem, prodejem a distribucí produktů každodenní
spotřeby, sloužících k udržování čistoty a zdraví lidského těla a
obydlí, občerstvení a malý dárek pro každého, těší se na vás
Alžběta Fajová
13. 6. od 15:30 Rodinné konstelace
odpolední seminář pro širokou veřejnost, rodinné konstelace
jsou účinným nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení, které si neseme ze své původní rodiny, kde
jsme vyrůstali, předpokládaná doba trvání semináře je 3 hodiny, cena za osobu je 70,- Kč, prosíme o předběžné nezávazné přihlášení na telefonu 775 620 780

PŮJČOVNA MC Pampeliška Březnice
Prázdniny se blíží a s nimi i čas výletů a dovolených. Při této
příležitosti bychom Vám chtěli nabídnout některé věci z naší
Půjčovny, které si ne všichni mohou nebo chtějí pořídit, ale
mohou jim v určité fázi života dobře posloužit. V MC Pampeliška si je můžete za daných podmínek a drobných poplatků na
určitou dobu zapůjčit. Uvedené věci si může zapůjčit kterákoliv rodina, nemusí navštěvovat MC ani být jeho členem.
Krosnička na záda na nošení dětí
vratná záloha ve výši 1.000,- Kč
poplatek za půjčení:
člen MC
20,- Kč/den
nečlen MC
40,- Kč/den
Vozík pro přepravu dětí za kolo
Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí, dále jako kočárek
do terénu i města)
Vratná záloha ve výši 3.000,- Kč
poplatek za půjčení:
člen MC
80,- Kč/den
nečlen MC
100,- Kč/den
Cestovní postýlka
Vratná záloha ve výši 500,- Kč
poplatek za půjčení:
člen MC
20,- Kč/den
nečlen MC
40,- Kč/den
Kyblík na koupání dětí
Vratná záloha: 300,- Kč
poplatek za půjčení:
člen MC
10,- Kč/den
nečlen MC
20,- Kč/den
nebo 100,- na měsíc/člen, 200,- na měsíc/nečlen
Šátek na nošení dětí
Vratná záloha: 500,- Kč
poplatek za půjčení:
člen MC
20,- Kč/den
nečlen MC
40,- Kč/den

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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Divadlo KAPSA
Andělská Hora
Andělská Hora 22, 364 71 p. Bochov,
tel. 603 164 653 - Šárka Klečková
sarkakleckova@seznam.cz
pořádá

XI. LETNÍ DIVADELNÍ DÍLNU
(dále jen LDD)
Kde:
Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Pro koho: pro děti ve věku 6 – 15 let se zájmem
o divadlo
Kdy:
22. 7. - 28. 7. 2013
LDD se uskuteční jako součást letní
pohádkové akce s názvem KAPSA
plná pohádek
Za kolik: 1 600 Kč / jeden turnus/jedno dítě
CO NA DĚTI ČEKÁ?
každý den:
8.30 – 9.00
9.00 – 16.00

sraz v MC
jedna dopolední a jedna odpolední svačina,
teplý oběd a dostatek tekutin
program: rozmlouvala, hry, pohybová cvičení, příprava kostýmů a rekvizit, nácvik div.
představení
16.00 – 16.45 pohádka, která se uskuteční na zámku
v rámci akce Kapsa plná pohádek (pro
účastníky LDD vstup zdarma) – úterý, čtvrtek,
sobota, neděle
Ve dny, kdy není pohádka na zámku bude program LDD
přizpůsoben a dílna ten den končí v 16.00 hodin.
Podrobný rozvrh účastníci obdrží při osobním setkání.
v sobotu: volno
v neděli: premiéra nacvičeného divadelního představení na
zámku od 18.00h, které zahrají děti z LDD v kulisách a rekvizitách, které si sami vyrobí
Po představení malá oslava na rozloučenou.

O CO PROSÍME RODIČE?
Předem:
• předběžné přihlášení dětí (v co najkratší možné době)
e-mailem na sarkakleckova@seznam.cz + dodání kontaktu, na který můžeme poslat přihlášky, nebo na adrese
MC, mcpampeliska.breznice@seznam.cz
• závazné písemné přihlášení dětí do 15.6. 2013 na výše
uvedené adrese, počet míst je omezen na 15 dětí v turnusu
• přihlášky musí obsahovat jméno, rodné číslo, adresu
a věk dítěte, kontaktní osobu, která bude dítě přivádět
a vyzvedávat, důležité informace, které by měli lektoři LDD
o dítěti vědět, vztah dítěte k divadlu, zdravotní omezení
• zaplacení poplatku do 30. 6. 2013 na účet Divadla KAPSA Andělská Hora č. 5137940207/0100, kdy jako variabilní symbol uvedete rodné číslo dítěte
v průběhu akce:
• zajištění včasného příchodu i odchodu dítěte (po domluvě je možno jinak)
• zajistit dítěti s sebou přezůvky a oblečení, které je možné
umazat
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT
na telefonu 603 164 653 Šárka Klečková,
Divadlo KAPSA Andělská Hora (vedoucí projektu)
Jarmila Korecká, MC Pampeliška Březnice
tel. 326 531 177

JARO U NÁS
V 1.MŠ BŘEZNICE
Přestože letošní zima dlouho váhala se svým odchodem,
u nás v mateřské škole jsme s jarními akcemi neotáleli.
Příprava na Velikonoce byla prvním impulzem: společně
jsme si vyzdobili školku a následně vyrobili dekoraci na sváteční rodinný stůl.
Pokud počasí nepřálo jarním aktivitám, využili jsme čas
k vytvoření výtvarných prací do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Dali jsme si opravdu záležet a naše práce sklidily
úspěch: E. Pazderníková, J. Halko a N. Zárybnická obsadili 1.,
2. a 3.místo v okresním kole soutěže v dané věkové kategorii.
A protože nás malování baví, oslovil nás i projekt „Společně
dokážeme cokoliv… aneb poj me stvořit barevnější svět“.
Cílem tohoto projektu byl pokus o vytvoření nejdelšího leporela.
Naše MŠ přispěla 12 výtvarnými pracemi do celkového počtu
3 224, které pořadatelé obdrželi z celé republiky.
Mnoho zajímavých zážitků nám přinesly i další akce: návštěva
písničkového pořadu J. Uhlíře „Hodina zpívání“, divadelní
představení Divadla M. Kopeckého, výlet na Stráž spojený
s exkurzí do vodojemu, exkurze do hasičské zbrojnice, prohlídka
březnického zámku, koncert pro předškoláky v ZUŠ Březnice.
Společně s rodiči jsme prožili na školní zahradě oslavu čarodějnic: zdolávání čarodějné cesty, opékání vuřtů a upálení čarodějnice, která navštívila naši školku, zaplnilo téměř celé odpoledne.
Také hodně pohybu patří do našich aktivit: každý měsíc jsme
jedenkrát sportovali v tenisovém centru Vitality, jezdili na kolech v okolí MŠ, zvládli jsme i pěší výlet do Xaverova na koníčky, třebaže počasí nám nebylo zrovna příznivě nakloněno.
Doufáme, že se nám podařilo potěšit i druhé: nacvičili jsme
vystoupení pro účastníky schůze SPCCH v kulturním domě
v Březnici, rozdělili jsme se o darovaná kola s dětmi v Africe.
A jaké plány jsme si připravili na závěrečné dny školního
roku? Školní výlet nás zavede do Muzea čokolády a marcipánu
v Táboře. V Housově mlýně si zahrajeme na husitská práčata.
Den dětí na školní zahradě bude plný her a soutěží. Na kolech
se vydáme na výlet do Chrástu, v zámeckém parku nás čeká Rej
zámeckých skřítků. V kynologickém klubu v Březnici nám
předvedou, co umějí vycvičení
psi. Pak už nezbude než se
rozloučit se „školáky“ na zahradní slavnosti.
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili práci
naší mateřské školy, a přejeme všem prosluněné léto
a dovolenou plnou příjemných
a nezapomenutelných zážitků.
Za kolektiv 1.MŠ Březnice Mgr. Jaroslava Zelenková
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Výlet na hrad Točník
Ve čtvrtek 25. 4. 2013 jsme jeli se školou na hrad Točník.
Vyjížděli jsme v 8 hodin ráno od školy. Jeli jsme přes Příbram,
Hluboš, Jince a Hořovice. Z parkoviště jsme šli do kopce kolem
velkých výběhů se zvířaty. U mostu k nádvoří jsme si dali přestávku na jídlo a pití a šli na hrad, kde probíhala akce Cesta do
pravěku, pořádaná spolkem Mamuti v rámci akce Den Země.
Byla tam jednotlivá stanoviště, kde nám ukazovali, jak se dříve
rozdělával oheň, dělala mouka, jak se vyráběly zbraně a jak se
tkalo. Pak jsme si mohli opéct těsto nebo vyrobit něco z keramiky. V poledne jsme měli malý rozchod. Koupil jsem si turistickou známku do své sbírky. Potom jsme opět nastoupili do
autobusu a vydali se zpátky do Březnice. Při zpáteční cestě
jsme zažili hodně legrace a vyprávěli si o pravěkých stanovištích, která jsme navštívili na hradě. Ke škole jsme se vrátili
ve 13.30 hod. Byl to pěkný a poučný výlet a už se těším na další
takový.
Adam Otta 5.c

jsme se všichni shromáždili v obřadní síni, kde byli novomanželé oddáni. Roli oddávajícího a matrikářky zvládli spolužáci
opravdu skvěle. Posledním místem naší návštěvy byla kancelář
starosty města. Pan starosta nás zde seznámil s činností úřadu
a odpověděl nám na naše otázky.
Následovala svatební hostina v naší školní jídelně. Na sváteční tabuli nechybělo svatební cukroví a velký třípatrový svatební dort, který byl opravdu nádherný a moc dobrý. Celý slavnostní oběd probíhal v duchu tradic a zvyků. Byli jsme svědky
proslovu tatínka nevěsty, společného přípitku, krájel se dort,
novomanželé tančili sólo a největší úspěch mělo házení svatební kyticí.
Myslím, že se náš projektový den opravdu vydařil.
Denisa Vonášková 6.b

Projekt Terezín

Svatba na Městském úřadě v Březnici
V pondělí 22. 4. 2013 jsme v rámci projektu Naše město navštívili Městský úřad v Březnici. Při výchově k občanství jsme
probírali svatební zvyky a napadlo nás, že bychom si svatební
obřad mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Každý žák měl svou roli, takže kromě nevěsty a ženicha ráno
před městským úřadem čekali rodiče novomanželů, svědkové,
družičky a všichni ostatní svatebčané ve svátečním oblečení. Nevěsta
zářila v krásných bílých
šatech a ženich v obleku
nervózně přešlapoval.
Nejprve jsme prošli
všechny místnosti na
úřadě, kde jsme byli seznámeni s činností jednotlivých oddělení. Poté

Dne 2. 5. 2013 se žáci 9. tříd vydali v rámci dějepisného projektu do Terezína.
Vyjížděli jsme již v 7 hodin ráno od školy. Nikomu ale tak
brzké vstávání nevadilo, protože jsme byli všichni zvědaví, jak
to tam bude vypadat. Cesta nám trvala zhruba 2,5 hodiny.
Už když jsme do Terezína přijížděli, viděli jsme vysoká opevnění, která obléhají celé město. Autobus nám zastavil před terezínským hřbitovem, kolem kterého jsme šli až k Malé pevnosti. Malá pevnost je vlastně koncentrační tábor a Velká pevnost je zbytek celého města. Prošli jsme známou černobílou
bránou do koncentračního tábora, za kterou jsme se rozdělili
do dvou skupin a každá dostala svou průvodkyni. Nejdříve jsme
se dostali do takového vstupního dvora, kde jsme si mohli prohlédnout místnosti, ve kterých se odevzdávalo oblečení, kde se
museli nechat zapsat a nechat si přidělit číslo, nebo taky kancelář vedoucího koncentračního tábora. Potom jsme se dostali
do části, kde bydleli muži. Prohlíželi jsme si cely pro cca 60-80

(pokračování na str. 11)
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(dokončení ze str. 10)

První úspěchy žáků Judo klub
Kodokan při ZŠ Březnice

lidí s třípatrovou palandou a jedním stolem se dvěma lavicemi.
Dozvěděli jsme se o hrozných podmínkách, které byly v Terezíně zavedeny. Neviděli jsme ale jen tento jeden druh cel, ale i
cely pro menší, či větší počet lidí, cely bez oken apod. Dokonce
jsme navštívili celu, ve které byl vězněn Gavrello Princip. Podívali jsme se i do koupelny, ve které jsme viděli pračku na odvšivování oblečení. V tzv. holírně jsme se dozvěděli, že využívaná byla minimálně a že byla pouhou kulisou pro inspekci. Potom jsme procházeli celami v podzemí, které jsou propleteny
pod celým městem a sloužily jako obranný systém. Nejvíce nepříjemné pro mne bylo popraviště a cely v novější části koncentračního tábora, ve kterých bylo až 600 lidí pouze se dvěma
záchody a devíti umyvadly. V táboře byly všude německé nápisy včetně nejznámějšího „ARBEIT MACHT FREI“. Po prohlídce v Malé pevnosti jsme se přesunuli do města do Muzea ghetta. Tam byly velice dojemné obrázky dětí z koncentračního tábora a spousta jiných velice zajímavých věcí. Potom jsme navštívili tehdejší kasárny a krematorium. V krematoriu byla
pitevna, ve které mrtvým lidem trhali zlaté zuby a holili vlasy a pece, ve kterých spalovali mrtvé lidi.
Abychom si odpočinuli od této „koncentrační“ atmosféry, jeli
jsme do Litoměřic, kde jsme měli asi hodinu a půl rozchod.
Když jsme byli všichni odpočinuti, jeli jsme se krátce podívat
na kopce sopečného původu a na rozhlednu.
Myslím, že jsme si to všichni užili a dozvěděli se spoustu
nových věcí.
Anna Bierhanzlová 9.b

Od října 2012 pracuje na ZŠ Březnice
oddíl judo. Po podzimní a zimní přípravě v tělocvičně ZŠ
Březnice si malí judisté poprvé vyjeli
vyzkoušet nové zápasové umění na turnaj
přípravek do Písku.
Výpravu vedla začínající trenérka Jitka
Křížová. Pod jejím
vedením vybojoval na
píseckých tatami
Oliver Kubát ve své
věkové a váhové kategorii 2.místo, Filip
Bambas a Vojta Kroul se umístili na třetích místech, Lukáš
Vrablic se ve své skupině umístil na místě pátém. V sobotu
27. dubna se žáci klubu zúčastnili Krajského přeboru Středočeského kraje. Zde se umístili Filip Bambas a Lukáš Ovsík
na třetích místech ve svých váhových a věkových kategoriích.
Další kolo zápasů proběhlo 11. května v Kolíně.
Za Judo klub Kodokan ZŠ Březnice Karel Kříž

Dne 27. června 2013 proběhne v KD od 18 hodin

tradiční pořad ke slavnostnímu ukončení školního roku

Děti dětem.

Při této příležitosti Vás zve SRPŠ při ZŠ Březnice
na prodejní výstavu prací žáků v předsálí KD od 16 hodin.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se
uskutečnilo 23. května v kulturním domě. Knihovnice
dětského oddělení Městské knihovny paní Hedvika Fořtová připravila pro prvňáčky příjemné odpoledne. Pohádky v podání žáků pátých tříd ZŠ a skladby dětí ZUŠ
Březnice uvedly celý program. Prvňáčci museli prokázat

znalost abecedy, aby následně byli pasováni rytířem
a dostali zaslouženou odměnu. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli.
Přejeme dětem, aby se kniha stala jejich kamarádem
po celý život, aby v ní vždy nalezly radost, přátelství, pochopení a inspiraci.
Petra Bartoníčková
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STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
POMÁHALI V BOJI PROTI RAKOVINĚ
SEMINÁŘE NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
V únoru a dubnu 2013 se v rámci projektu „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ
Březnice“, reg. č. projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0018 a ve spolupráci s partnerem projektu VŠERS, o.p.s. konal odborný seminář, tentokrát na téma „Sociální systém“, přednášeli doc.
Pawera a JUDr. Svatoš, Ph.D. Dne 16.5. 2013 se uskutečnil
další odborný seminář na téma „Sociální systém v Německé
spolkové republice“, který přednášel pan Uwe Flock v anglickém jazyce. Tento seminář byl organizován ve spolupráci s partnerským městem Lindowem. Obě tyto přednášky byly spojeny
s besedou a měly kladný ohlas u zúčastněných studentů.
Semináře se konaly v přednáškovém sále naší školy. Rekonstrukce sálu byla v roce 2009 financována z projektu „Zřízení
kongresového centra, modernizace odborných učeben, zřízení
internetové sítě a intranetu, zřízení výtahu“, na který byla
poskytnuta dotace z regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS Střední Čechy.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

4 skupinky studentů 3. ročníku sociálního oboru (Veronika
Friedrichová, Barbora Palivcová, Marie Pěčková, Tereza Vaňáčová, Nikola Mezková, Žaneta Nuslová, Šimon Puškar a Michal
Lepič) se 15. května t. r. rozhodly zapojit do celorepublikové
sbírky „Český den proti rakovině“, který pořádala Liga proti
rakovině Praha.
Studenti nabízeli žluté kvítky měsíčku lékařského
v minimální hodnotě 20,- Kč nejen v Březnici, ale i
v Příbrami a na Dobříši. Rozdávali také informační letáčky,
které byly v letošním roce zaměřeny na prevenci nádorového
onemocnění tlustého střeva. Ročně v ČR onemocní 8 000 lidí.
Rakovina tlustého střeva je totiž druhou nejčastější onkologickou diagnózou. Ale platí, že rakovina odhalená v časném stadiu
vzniku, je léčitelná.
Studentům se podařilo prodat celkem 400 ks kytiček
a vybrat tak částku 8.824,- Kč.
Výtěžek sbírky je určen na boj proti rakovině – tj. onkologický výzkum, preventivní programy, zlepšení kvality života onkologických pacientů atd.
Velký dík patří nejen studentům, kteří se do sbírky
zapojili, ale též všem dárcům, kteří si koupili kytičku
a přispěli tak na dobrou věc.
Mgr. Jana Horníková

STUDENTI VOŠ A SOŠ BŘEZNICE na 3. místě v krajském kole
soutěže O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU
Studenti naší školy se v letošním školním roce opět zúčastnili soutěže „Sapere – vědět, jak žít“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž probíhala ve
třech kategoriích. Studenti všech středních škol a gymnázií soupeřili ve třetí kategorii.
Ve školním kole obsadili 1. místo Zdeňka Ochotná
z 3. ročníku oboru Agropodnikání, 2. místo Lukáš Novotný z 1. ročníku oboru Sociální činnost a 3. místo
Blanka Adámková ze 4. ročníku oboru Sociální péče.
V okresním kole soutěže reprezentovali naši školu tito
výherci už jako tříčlenný tým a podařilo se jim obsadit
1. místo za Středočeský kraj. V krajském kole soutěže
se pak umístili na pěkném 3. místě.
Smyslem soutěže bylo nejen prověřit znalosti studentů
v oblasti zdravého životního stylu, ale také zaměřit se na prevenci nemocí a problémů způsobených nedodržováním zdravých životních zásad.

Studentům patří velké poděkování za výbornou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Jana Horníková
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PŘEDNÁŠKA PREVENCE
KRIMINALITY A SEBEOBRANA
V rámci této přednášky byli studenti 2.BS, 3.AS
a 3.CS seznámeni jak s problematikou násilné trestné
činnosti, tak s prevencí rizikového chování a následně
i se základními technikami obrany v případě přepadení,
napadení nebo jiného násilného kontaktu.
Přednášející p. Hraba studentům ukázal na skutečných případech z policejní praxe, na co si dát pozor
v běžném dni, jak se bezpečně pohybovat po ulici ve večerních a nočních hodinách nebo na rizikových místech,
jak se chránit proti „kapsářům“ a jak předcházet krádežím osobních věcí. Také předvedl, jak reagovat v případech hrozícího nebezpečí nebo při fyzickém napadení
atd. Přednášející též studentům ukázal základní jednoduché techniky sebeobrany - tj. jak se bránit bez rozdílu
věku, pohlaví nebo hmotnosti.
Mgr. Jana Horníková

Město Březnice
ve spolupráci s SK Březnice 1918
a Pivovarem Herold Březnice a. s.
Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NÁMĚSTÍ
spojené s návštěvou partnerského města Březnice u Zlína

sobota 6. 7.

2013, Náměstí od 13 hodin

• Požehnání náměstí farářem Karlem Hamplem
• Vystoupení jihočeské Budvarky
• Přátelské fotbalové utkání na březnickém stadionu
• Taneční zábava
Bližší informace získáte v příštím vydání Březnických novin.
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JAK SE ŽILO ZA RAKOUSKA
V poslední době se objevila v Čechách řada výstav o starém
Rakousko-Uhersku, ač žádné kloudné výročí te nebylo. Kdo ví,
kde se ten nynější zájem o habsburskou monarchii bere.
Příkladem ze všech nejvýraznějším je cyklus Národního muzea v Praze s názvem: Monarchie - Jak se žilo za císaře pána?
Jednotlivé části tohoto cyklu se věnovaly jídlu, stravování
a stolničení (Jak chutnala monarchie), fotografii v 19. století,
dobovým dětským hračkám, sportování, hracím strojkům, dobrodružné literatuře a konečně poslední díl cyklu (Století valčíku a polky) probíhá nyní v Českém muzeu hudby v Praze.
Je rozhodně dobře, že se k tématu monarchie vracíme, vždy
ze školních let a potom například z četby Haškova Švejka
můžeme mít dosti pokřivený obraz oné doby. Komu utkvěla
třeba dobová fotografie z učebnic dějepisu zobrazující strhávání státního znaku Rakouska-Uherska z pražských budov
a může mít dojem, že ta doba monarchie byla veskrze neblahá,
přinejmenším ustrnulá, zkostnatělá a zpátečnická, v nejlepším
případě prostě pro smích. Je tedy dobře, když máme možnost
udělat si představu objektivnější, aby se pokřivený obraz alespoň trošku narovnal.
Aniž si to uvědomujeme, mnohé z Rakouska-Uherska doposud v naší kultuře žije. Za Marie Terezie byla zavedena povinná školní docházka, a tak byly položeny základy školství
i u nás. Už to by nebylo málo, ale je toho však daleko víc,
co trvá do dnešních dnů. Někdo by to měl jednou všechno, to
znamená i to, co ta doba přinesla dobrého, řádně zhodnotit.
K dobám monarchie se nevrací jen Národní muzeum, ale přibližuje nám ji i sezónní výstava na zámku Březnice: František
Josef I. – Viribus unitis (lze přeložit jako „společnými silami“)
přibližující pomocí autentických dokumentů a předmětů
68.leté období panování tohoto císaře (zemřel 21. 11. 1916 ve
věku 86 let). Na zahájení výstavy 3. 5. promluvil Ing. Jiří Kódl,
jehož rodina je uvedena na Muzikově pomníku na březnickém
hřbitově. Z této rodiny je současný pražský galerista PhDr.
Martin Kódl. Výstava potrvá do 31. 10. 2013
MUDr. Jiří Beran

Město Březnice – odbor kultury
Vás zve na

Literární vycházku

DOBRÁ VODA
Vydejte se s námi za pramenem léčivé vody.

Sobota 29. června 2013
odjezd z vlakového nádraží v 10.15 hodin,
návrat pěšky údolím kolem řeky.
Kresba Aloise Moravce

K vodním pramenům chovali naši předci vždy náležitou úctu.
Pojme si jeden takový připomenout, najdeme ho nedaleko - v Dobré Vodě.
Zastavíme se v přítmí kapličky sv. Maří Magdaleny a společně zavzpomínáme na dobu největšího
rozkvětu dobrovodských lázní.
Pěší zpáteční cestu dlouhou asi 3 km si zpestříme vyprávěním o Stražišti, Hrochově Hrádku,
Šancích a hradišti Bozeň.
N a s e t k á n í s V á m i s e t ě š í Petra Bartoníčková a Alena Heverová
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Pálení čarodějnic
V noci ze 30. dubna na 1. května se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Jedná se o starý a
dodnes živý lidový zvyk. Nejinak je tomu v Březnici.
Nedaleký kopec Stráž se stal tradičním místem pálení
čarodějnic. Město Březnice společně s Nadačním fondem
pro Březnici připravily pro březnické občany příjemné
prostředí, nechybělo občerstvení a dobrá muzika
v podání skupiny Přescent.

buchty, kávu a další pochutiny. V celé ČR se Férové snídaně účastnilo na 2800 lidí v 87 městech. U nás akci
pořádalo MC Pampeliška ve spolupráci s Městem Březnice. Už se těšíme na příští ročník, který bude v sobotu
10. 5. 2014!
Připravila Petra Bartoníčková

Město Březnice – odbor kultury a ZUŠ Březnice
Foto František Slaník

Promenádní koncert
V krásném prostředí březnického zámku jste se mohli
při sváteční procházce zaposlouchat do promenádních
skladeb v podání Instrumentálního souboru učitelů ZUŠ
Březnice.

V á s z v o u n a odpolední

PROMENÁDNÍ
KONCERT

neděle 9. června 2013
Foto František Slaník

Férová snídaně
Světový den pro fair trade se již jedenáctým rokem slaví vždy druhou květnovou sobotu. Tento den není jen
oslavou spravedlivějšího způsobu obchodování, je také
výzvou po odpovědné a udržitelné spotřebě obecně. Každým rokem se tento den stává významnějším. Kromě tisíců jednotlivců se do oslav zapojují organizace
z přibližně 70 zemí světa. Letos byla nejvýznamnější
akcí na oslavu fair trade v České republice happening
Férová snídaně. I v Březnici jste mohli svojí účastí tento den podpořit. Na nádvoří bývalé jezuitské koleje jste
mohli ochutnat domácí produkty – marmelády, vajíčka,

od 14 hodin
nádvoří bývalé jezuitské koleje
účinkuje

Instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice
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Uzávěrka BŘEZNICKÝCH NOVIN
ČERVENEC – SRPEN
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Za podpory Města Březnice
pořádají

místní organizace

DĚTSKÝ DEN v Březnici

8. 6.

2013 od 9 do 16 hod.

v ZÁMECKÉ OBOŘE
Akci si pro Vás společně připravili organizace:

SDH Bor

ZAPOS
Březnice

PROGRAM:

9.30 – 15.00 hod.
Sportovní dovednostní atrakce pro děti,
které po splnění budou odměněny drobnými cenami
9.30 – 15.00 hod.
Jízdy na koních od Statku Stražiště
10.00 – 13.00 hod.
Kynologické ukázky výcviku psů
13.00 – 15.00 hod.
Hasičská ukázka – možnost si zkusit zastříkat
s hasičskou proudnicí
Akci podporují:

ZMĚNA

PROGRAMU

VYHRAZENA

BŘEZNICKÉ NOVINY
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SPOLKY

Nabízíme krátký návod
co dělat, když se chcete
účastnit neckiády...

BŘEZNICE

sobota 15. 6. 2013
STARÉ KLUZIŠTĚ a okolí
PROGRAM NA ŘECE U TENISOVÝCH KURTŮ:
15.00 – 16.00 – MOST PŘES ŘEKU (překonání lávky
v kolečku nebo jakýmkoliv jiným způsobem)
16.00 – 18.30 – NECKIÁDA (přehlídka všemožných
plavidel na řece)
NA STARÉM KLUZIŠTI po celé odpoledne
doprovodné aktivity:
AQUAZORBING (lehce adrenalinová zábava pro děti
i dospělé)
HASTRMANŮV ATELIÉR (výtvarná dílna - program MC
Pampeliška s jarmárkem výrobků)
DISKOTÉKA PRO DĚTI
HUDEBNÍ VLNY:
15.00 – 15.45 – KAPELA DĚTÍ ZUŠ (promenádní
koncert)
19.00 – 20.00 – PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
(směsice folku, rocku, jazzu, ska, westernu i world music)
20.30 – 21.15 – SKAliSKA (ska-punk)
21.30 – 02.00 – ANČA BAND (legendární blatenský
soubor s nezaměnitelným repertoárem)
Partneři akce:
Kulturní gang Březnice, o.s., Město Březnice –
odbor kultury, Mateřské centrum Pampeliška,
které se tímto připojuje kampani:
TÁTA DNESKA FRČÍ
na nebojácné tatínky čekají odvážné dárky

Samozřejmě vítáni jsou i všichni fanoušci a přihlížející i ti, kdo chtějí přijít jenom
na večerní hudební produkci.
Pro ty, kdo se chtějí pokořit rozbouřenou
Vlčavu:
1. POSTAVTE PLAVIDLO
– jakékoliv, z čehokoliv, na velikosti nezáleží, při stavbě puste z uzdy svou
fantazii
– jediná podmínka: PLAVIDLO NESMÍ
BÝT MOTOROVÉ
2. SESTAVTE SI POSÁDKU
– rodinu, kamarády, kolegy z práce,
tchýni, kočku, psa nebo opici ….
– na počtu ani věku nezáleží
3. OBLEČTE POSÁDKU
– vtipné hadříky, originální modely, pásky přes oči, pruhovaná trika doplní
celkový dojem vašeho plavidla
4. POJMENUJTE PLAVIDLO či VÁŠ
TÝM
5. DOPRAVTE PLAVIDLO ke starému
kluzišti
– zde bude připraven parking pro lodě
a dozvíte se další podrobnosti
6. ZAREGISTRUJTE SE
– registrace možná již nyní na
www.rockfestbreznice.cz
pro elektronicky přihlášené MALÁ
ODMĚNA.
Zaregistrovat se můžete klidně také
na místě akce, a to tak že zde zapíšete
vaše plavidlo do startovní listiny
Prezentace (přihlášení) je možné v den
akce od 14.30 hod. do 15.45 hod.na
starém kluzišti. Startovné se neplatí.
Soutěž plavidel, v níž nejde o rychlost
ani výkon, bude probíhat zhruba od
16.00 do 18.30 hod.
Hodnotit se bude zejména originalita,
technika jízdy, celkový dojem, vtipnost,
šarm a nadšení posádky …..

Akce se koná za laskavé podpory:
ODPOLEDNE VSTUP DO AREÁLU VOLNÝ

„Známkovat“ bude místy odporně
odborná a místy odborně odporná
porota.

Časy jsou orientační, může dojít ke změnám
v programu.

PRO VÍTĚZE LETOS STYLOVÉ
O D M Ě N Y.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA BŘEZNICE
si Vás dovoluje pozvat

na hasičské závody
v požárním sportu
O POHÁR STAROSTY MĚSTA BŘEZNICE
pořádané na místním fotbalovém stadionu

29. června

2013 od 12.30 hodin

Přijte podpořit nejen místní hasiče, ale i ostatní sbory z okolních obcí
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KNIHOVNA

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

Tématická výstavka knih „Kam po Česku“

Oddělení pro děti na ZŠ
■

■
■
■

6. – 7. 6. - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – dopolední
i odpolední čtení dětem
Návštěva MC Pampeliška v dětském oddělení knihovny
9. ročníky ZŠ - KBP v Městské knihovně a Infocentru
Výstavka knih na prázdninové čtení

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
V tomto čísle Březnických novin bych vám ráda představila
jeden knižní titul pro děti. Každoročně vychází celá řada knih
pro malé čtenáře. Nabídka je opravdu pestrá a já musím pochválit nakladatele, kteří svoje nabídky vydávají v papírové
podobě a distribuují je do škol. Knihu sice nemáte fyzicky
v ruce, ale v klidu domova si můžete přečíst jednotlivé anotace
a následně si knihy ve škole objednat. Luke a Jon anglického
autora Roberta Williamse je kniha určená čtenářům od 9 let
a je nejen pro kluky. Je to příběh o skutečném přátelství dvou
třináctiletých chlapců, který se odehrává v malém městečku na
severu Anglie. Luk a Jon se spřátelí natolik, že si život jeden
bez druhého nedokážou představit. Luk postupně odhaluje tajemství Jonovi rodiny a zjiš uje, že jeho kamarád potřebuje
pomoc… Tento román získal v Anglii cenu National Book Tokens Prize a je vysoce ceněn kritikou i čtenáři. Kniha je pro
mladé čtenáře, ale osloví také dospělé. Dcera i já jsme ji přečetly jedním dechem a musím přiznat, že i s velkými emocemi.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje Petra Bartoníčková

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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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Finder Joseph – Power play, nátlaková hra – nejvyšší management letecké firmy rukojmím za půl miliardy dolarů…
Axelsonová Majgul – Ta, kterou jsem se nestala – drsný
a syrový příběh se odehrává v kulisách současného světa, přesněji
řečeno na jeho odvrácené, temné straně, kde bují dětská prostituce
a lidský život má jen malou cenu…
Dovrtělová Miluše – Má je pomsta – kniha z edice původní česká detektivka
Longinová Helena – Robertovi s láskou – je mnoho způsobů,
jak žít spolu nebo vedle sebe, záleží na tom, zda je soužití tiché
a tolerantní, nebo se projevuje hádkami, naschvály či absolutním
nezájmem
Sussman Paul – Poslední tajemství chrámu – poklad, pro nějž
jsou lidé ochotni zničit svět…
Davidson Andrew – Srdce netvora – příběh bezejmenného muže,
který byl po autonehodě převezen do nemocnice s rozsáhlými popáleninami; rázem se z bohatého pornoherce, který svou kariéru postavil na svém dokonalém vzhledu stává netvor
Pavlov Chloe – Ohnivé kameny – najdi Archu úmluvy, nebo zemři – honba za nejvzácnější relikvií lidských dějin začíná; je tu
všechno, co má v pořádném příběhu být – intriky, zrada, láska napětí, tajemno…
Praktické rady a návody pro domácnost, zdraví a krásu –
jak si poradit s čištěním skvrn, jak oživit a udržovat kuchyňské zařízení, nábytek, koberce, oblečení…
Cesta z pouti – starodávné příběhy o námluvách, okouzlení dívčím půvabem, o lásce, také o všech lidských starostech a o všem,
co přinášel a přináší život (kolektiv autorů)
Jesenský Miloš – Tajemství měsíční jeskyně a jiné záhadné
úkazy – ve vyprávění pamětníků existují zprávy o tajuplné jeskyni
v oblasti Levočských vrchů…
Mooney Chris – Tajný přítel – nadaná bostonská forenzní vyšetřovatelka Darby McCormiková stíhá sériového vraha…
Kellerman Jesse – Génius – mladý newyorský obchodník se současným uměním narazí na svou životní příležitost; uspořádá výstavu mrtvému neznámému autorovi a ta vyvolá senzaci…
Pears Iain – Záhada Tizianovy fresky – zajímavý a napínavý
detektivní příběh
Svoboda Ivan – Tajnosti humoru – kniha plná humoru o lidech,
kteří mají s humorem mnoho společného jako autoři, publicisté
nebo herci; např. o Jiřině Bohdalové, Bolkovi Polívkovi atd.
Ondráčková Ilona – Hrad vzpomínek – hrdinka románu, pětačtyřicetiletá Leona, hledá odpovědi na otázky, kam a proč se ve svém
životě dostala a kam směřuje…
Körnerová Hana Marie – Carolina – dramatický příběh z Francie druhé poloviny 19. století sleduje osudy Juliana a Clauda, dvou
přátel, a jejich společné lásky Emmy, pro kterou podstupují souboj…
Körnerová Hana Marie – Setkání v opeře – sňatek Simoniných
rodičů je spojen se skandálem, únosem a znepřátelením zbytku rodiny a ani po dvaceti letech nejsou všechny křivdy zapomenuty…
Lowell Elizabeth – Zimní žár – příběh dvou lidí, kteří se brání
citům, ale jednou zažehlé vášně již nelze uhasit…
Černík Zbyněk – Louh na báby – sbírka povídek odehrávajících
se na pomezí skutečnosti a fantazie ukazuje, že realita často překonává i naše nejodvážnější představy, a že místo abychom my předbíhali svou dobu, předbíhá ona nás…
Gran Sara – Poj blíž – originální psychologický thriller – věci,
o nichž si myslíme, že jsou nemožné, se dějí neustále
Gardnerová Lisa – Úkryt – kdo mohl být tak zrůdný a ukrýt
v podzemní kobce šest mrtvých těl, šest mrtvých malých děvčátek,
která byla zavražděna před pětadvaceti lety…
Nowak Helmuth – Krvavý Sevastopol – válečný román
Collins Allan Max – Akta X – Chci uvěřit – dobrodružný příběh
o nadpřirozených jevech, napsaný v tradici těch nejlepších epizod slavného seriálu, byl vytvořen na základě scénáře stejnojmenného filmu
Coulter Catherine – Píseň ohně – historický román pro ženy
Krentz Jayne Ann – Záblesky stínů – Zoe Luceová pracuje jako
úspěšná designéra interiérů, ukrývá však před světem zvláštní
schopnosti, díky nimž dokáže vycítit ze zdí pokojů události, které se
v nich staly
Připravila Marie Kováříková
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
GRILOVÁNÍ
Ohřívání masa na otevřeném ohni je nejstarším známým způsobem přípravy jídla. A rozšiřuje-li se dnes v našich krajích grilování, pak je to jen moderní technikou zdokonalený prastarý
princip, známý již našim předkům ve velmi dávných dobách.
A už se jedná o grilování na roštu nebo na rožni nad rozžhaveným dřevěným uhlím, či o elektrický gril s infračerveným zářením, vždy jde o převedení syrových potravin do stravitelné formy sálavým teplem v horkém suchém vzduchu. Tím se povrch
masa, ryb, drůbeže či jiné potraviny uzavře a z potraviny nemohou unikat přítomné minerální a aromatické látky. Grilujeme-li potraviny (maso, ryby či drůbež) zcela bez tuku a bez
přídavku jakéhokoliv koření, pak je připravené jídlo z hlediska
zcela nezávadné a velmi hodnotné. Surovina obvykle obsahuje
jen málo tuku, který většinou během grilování z masa odkape.
Pro grilování je důležité dosažení intenzívního sálavého tepla,
vyvolávajícího v okolí suroviny teplotu asi 170 °C, a to podle
požadovaného stupně propečení hotového výrobku. Důležité je
postarat se o to, aby odkapávající tuk ze suroviny či olej, kterým
se surovina někdy potírá, nekapal přímo do rozžhaveného uhlí či
na grilovací desku. Grilovat lze i uzeniny, zeleninu, brambory
a ovoce. Příprava těchto vyžaduje méně času; jejich povrch ale
doporučujeme chránit mírným potřením tukem. Rovněž se
osvědčilo jejich grilování v alobalu nebo v horkém popelu.

Ďábelské kuřecí řízečky s cibulí

KAČEŘI 2013
– FESTIVAL SE HLÁSÍ O SLOVO
V pátek a sobotu 23. a 24. srpna opět ožije louka
nedaleko Horčápska. Festival Kačeři chystá svůj další ročník. Louka se na několik dní změní v místo zábavy, hudby, sportu, kultury a přátel. Co si pořadatelé připravili
pro osmý ročník festivalu?
Těšit se můžete jak na zaběhlou zábavu, tak na několik novinek.
Hlavní na hudebním festivalu je muzika. Venkovní podium bude
patřit živým kapelám, kterých se představí rovných 14. Velkokapacitní stan ovládnou DJs s taneční hudbou, i zde se představí
celkem 14 DJs. Páteční večer na obou podiích bude věnován
příbramské scéně, ukážou se The.Switch, Nástroj snahy, DJ Fedy,
DJ Robo a mnoho dalších. Hudební produkce v sobotu odstartuje v odpoledních hodinách a bude končit až v neděli ráno. Těšit
se můžete na vystupující napříč republikou, jistě potěší kapely
jako Gang Ala Basta, Bros n Beasts, Caffeine a DJs Da Moon, Fun,
Roman Rai. Novinkou bude třetí Alternative podium, zde se
představí nadějní umělci se svými projekty. Na všech podiích se
těšte na mnoho hudebních stylů.
Kačeři jsou nejen o hudbě, proto bude přichystáno mnoho vyžití
a zábavy. Opět bude probíhat turnaj v malé kopané. Loni nově
přichystaný volejbalový turnaj se bude pro svůj úspěch opakovat. Pro ty, kteří neholdují kolektivním sportům, pořadatelé chystají aktivity jako sportovní pětiboj, slackline, petanque, stolní tenis a další. Obvyklé stanové městečko, parkoviště také chybět
nebude.

Ingredience: 600 g kuřecích stehenních řízků, 350 g cibule,
2 lžičky kari koření, 1 lžička mleté sladké papriky, 2 chilli papričky, sůl, pepř, 2 vejce, 100g solamylu, olivový olej
Postup: Kuřecí stehenní řízky si nakrájíme na nudličky. Nudličky vložíme do misky a ochutíme kari, mletou paprikou, solí,
pepřem, přidáme nasekanou chilli papričku, zakápneme trochou olivového oleje a necháme 2 hodiny uležet. Mezitím si
oloupeme cibuli, rozpůlíme a nakrájíme na půlkolečka. Nakrájenou cibuli vložíme k masu. Do této směsi rozklepneme 2 vejce a celé spojíme díky přidání solamylu. Vše důkladně promícháme a tvoříme řízečky o velikosti dlaně. Tyto řízečky vložíme na gril a necháme grilovat 4 minuty z obou stran.

Grilovaný hamburger z mletého hovězího masa
Ingredience: 500 g mletého hovězího masa, 1-2 chilli papričky (podle stupně pálivosti), worcesterová omáčka, sůl, celý barevný pepř, 3 stroužky česneku, 2 jarní cibulky, lžička ostrého
kečupu, 2 vejce, olej
Postup: Mleté hovězí maso vyklopíme do misky. Jarní cibulku
nakrájíme nadrobno, česnek prolisujeme, chilli papričku rozsekáme a vše přidáme k masu. Do masa pak ještě přidáme worcesterovou omáčku, ostrý kečup, sůl a nadrcený barevný pepř. Nakonec
přidáme vejce a důkladně promícháme. Masovou směs necháme
minimálně 2 hodiny odležet na chladném místě. Poté vkládáme
na rozpálený gril placky o velikosti dlaně a necháme grilovat 3-4
minuty z obou stran. Při grilování potíráme čistým olejem.

Vepřová kotleta grilovaná s brambory a cibulí

Novinkou pro návštěvníky je předprodej vstupenek,
který startuje v měsíci červnu! Všechny informace
naleznete na webových stránkách www.kaceri-festival.cz
nebo na www.facebook.com/KaceriFestival.

Ingredience: 4 plátky vepřové kotlety s kostí, 600g malých
nových brambor, 2 červené cibule, 1 chilli paprička, domácí
grilovací koření, sůl, pepř, 100g másla, olej
Postup: Plátky kotlety si naklepeme pěstí a nařízneme povrchovou blánu. Pak plátky vložíme do misky, posypeme grilovacím
kořením, osolíme, opepříme, zakápneme olejem a necháme 2 hodiny ustát v chladu. Brambory si rozdělíme na 4 stejné porce a rozpůlíme. K půlkám brambor přidáme ještě kolečka červené cibule
a osolíme. Nakonec přidáme ještě kousek másla a maso. Všechny
ingredience zabalíme do alobalu a vložíme na rozpálený gril.
To samé uděláme i se zbývajícími porcemi. Grilujeme na mírném
ohni po dobu 45 minut. Poté pouze přendáme alobal na talíř.

Vy se těšte na festival, my se těšíme na vás.

Zdroj: internet

Připravila Petra Bartoníčková
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
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)
Češka V., Plechata
SK Hostomice – SK Březnice 1918 1:1
Blovský
(0:1)
SK Tochovice – SK Březnice 1918 2:1
branka: Blovský
(1:1)
SK Březnice 1918 – FK Lety 2:3 (1:2)
Cvrk, Zárybnický
FK Mníšek pod Brdy – SK Březnice 1918
Blovský čk. Fait O.
2:1 (1:0)
Sedlec Prčice – SK Březnice 1918
2:2
Češka V., Ševr Vl. ml.
(1:1)
SK Březnice 1918 – Rožmitál 2:0 (0:0)
Blovský, Ševr Vl. ml.
Žebrák – SK Březnice 1918
2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 – Sokol Maršovice 5:3
2 Fait O., Zárabnický, Blovský, Ševr (4:1)
Tabulka po 22. kole
1. Votice
2. Podlesí
3. Sedlec-Prčice
4. Žebrák
5. Březnice
6. Lety
7. Mníšek
8. Tochovice
9. Hostomice
10. Rožmitál
11. Hořovicko B
12. Dobříš B
13. Maršovice
14. Nečín

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
12
12
10
10
10
10
9
9
7
5
4
3

2 3
1 6
5 5
3 7
5 7
4 8
4 8
2 10
4 9
2 11
1 14
4 13
1 17
4 15

75:24
61:40
64:44
47:29
45:36
60:46
39:37
38:39
37:50
48:60
49:72
41:66
34:56
24:63

53 20
46 13
41 8
39 6
35 2
34 1
34 1
32 -1
31 -2
29 -4
22 -11
19 -14
13 -20
13 -20

B mužstvo – IV. třída skupina A
Březnice B – Sedlice
10:0 (3:0)
Březnice B – Láz B
9:1 (4:1)
Věšín – SK Březnice 1918 B 1:3 (1:0)
Pičín B – Březnice B
2:2 (2:1)
Březnice B – Bohutín B
3:0 (1:0)

IV. třída, sk. A 14.kolo
1. Březnice B
2. Hluboš
3. Věšín
4. Sedlice
5. Jablonná
6. Láz B
7. Drahlín B
8. Bohutín
9. Pičín B
10. Dol. Hbity B

14 10 2 2 58:16 32
14 9 1 4 55:26 28
14 7 2 5 40:31 23
14 7 0 7 32:36 21
14 7 0 7 37:48 21
14 6 2 6 35:41 20
14 5 4 5 49:37 19
13 3 4 6 25:32 13
14 2 5 7 21:46 11
13 2 2 9 18:57 8

Dorost 1 A. 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)
Petrovice – SK Březnice 1918
9:1
SK Březnice 1918 – Daleké Dušníky 3:0
(0:0)
SK Březnice 1918 – Králův Dvůr 2:8 (1:3)
Jílové – SK Březnice 1918
12:2 (5:0)
SK Březnice 1918 – Říčany
3:2 (1:1)
Loděnice – SK Březnice 1918 10:3 (6:1)

Tabulka po 22. kole
1. Petrovice
2. Podlesí
3. Týnec
4. Říčany
5. Milín
6. Jílové
7. Votice
8. Březnice
9. Lety
10. Dobříš
13. Loděnice
11. Král. Dvůr
12. Žebrák
14. Dal. Dušníky

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
12
11
11
9
8
9
8
8
6
6
6
4

5 1
7 2
3 7
5 6
2 9
3 10
6 8
3 10
5 9
2 12
4 12
4 12
14
3 15

104:28
80:27
92:45
52:35
48:44
77:64
44:43
54:89
57:59
44:62
41:60
42:71
47:92
29:92

53
46
39
38
35
30
30
30
29
26
22
22
20
15

OP st. žáků, sk. A
SK Březnice 1918 - Zduchovice 5:0 (1:0)
Tochovice/Milín – SK Březnice 1918 2:2
(0:1)
SK Březnice 1918 – Narysov 16:0 (9:0)
Rožmitál – SK Březnice 1918 3:0 (0:0)
SK Březnice 1918 – Obecnice 3:2 (1:0)
SK Březnice 1918 středa 22. 5. po uzávěrce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tochovice/Milín 16
Bohutín
15
Rožmitál
17
Březnice
15
Obecnice
16
Podlesí
15
Pečice
16
Trh.Duš./Hluboš 16
Zduchovice
17
Narysov
15

13
12
11
11
7
5
5
5
2
0

1 2
2 1
4 2
2 2
0 9
2 8
1 10
1 10
2 13
1 14

134:18
93:13
72:27
83:21
47:44
57:60
63:55
52:63
19:103
8:224

40
38
37
35
21
17
16
16
8
1

1. FK Příbram – SK Březnice 1918 1:4
(1:2)
SK Březnice 1918 – MFK Dobříš 4:1 (1:1)
Klučenice – SK Březnice 1918 3:4 (2:2)
SK Březnice 1918 - Klučenice 3:0 (1:0)
4
3
3
4

4
2
1
0

0
0
0
0

0 15:5
1 9:7
2 14:9
4 8:25

Tatran Sedlčany
Spartak Rožmitál
SK Březnice 1918
Litavan Bohutín
Sp. Příbram B
S. Dal. Dušníky

6
4
5
4
5
4

4
2
2
1
1
1

1
1
0
2
1
1

1
1
3
1
3
2

72:38 13 (4)
23:20 7 (-2)
44:46 6 (3)
19:23 5 (2)
33:41 4 (-8)
23: 46 4 (-2)

Nábor hráčů přípravky
- rok narození 2002 a mladší
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE a nové
fotbalové talenty – rok narození 2002 a
mladší

Každé úterý a čtvrtek se na Březnickém stadionu od 17.00 hodin
koná nábor nových mladých fotbalistů přípravky rok narození 2002
a mladší.
Přij te rozšířit naše řady, staňte se členy
SK Březnice 1918 o.s.
Bližší informace u trenérů mládeže:
Marek Petráň 721 245 997
Vít Palivec
774 231 713
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

Okresní přebor ml. žáků

1. SK Březnice 1918
2. MFK Dobříš
3. 1. FK Příbram
4. SK Klučenice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12
6
3
0

6
3
-3
-6

Okresní soutěž st. přípravka
Rožmitál – SK Březnice 1918
9:3
(2:2, 5:0, 2:1)
SK Březnice 1918 – Obecnice
23:0
(7:0, 7:0, 9:0)
SK Březnice 1918 - Bohutín
5:7
(2:2, 2:2, 1:3)
I tato věková kategorie ukončila základní skupinu, kde obsadili solidní 4. místo
a v průběhu další části jarní sezóny se
zúčastní okresní soutěže.
Sedlčany – SK Březnice 1918
14:8
(3:3, 5:3, 6:2)
D. Dušníky - SK Březnice 1918
3:13
(1:2, 0:7, 2:4)
Bohutín – SK Březnice 1918
8:9
Rožmitál – SK Březnice 1918
8:7
(2:3, 3:0, 3:4)
SK Březnice 1918 – Sedlčany
11:10
(4:4, 4:2, 3:4)
Spartak Pb B – SK Březnice 1918 11:5
(5:2, 1:3, 5:0)

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
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HVĚZDA OKRESNÍCH
TRÁVNÍKŮ ROK 2012
První ročník ankety Příbramského deníku Hvězda okresních
trávníků skončil. Vítězství ve finálové fázi v kategorii žáků získal Václav Šilhavý z SK Březnice 1918 o.s.. Hned za ním skončil na 2. místě Karel Češka, taktéž z SK Březnice 1918 o. s., se
stejným počtem 61 bodů. O vítězi rozhodlo hlasování diváků.
Finálová část ankety se uskutečnila v úterý 7. května na hřišti
SK Litavan Bohutín. Po únorovém hlasování čtenářů Příbramského deníku se v Bohutíně uskutečnily dovednostní soutěže střelba na přesnost, v kopu do dálky, slalomu s míčem a závěrečnou disciplínou byl vědomostní test. Z březnických hráčů
v kategorii přípravky skončil Jakub Němec na 8. místě a Štefan Vojtech na 10. místě.
Kategorie žáci:
1. ŠILHAVÝ Václav
2. ČEŠKA Karel
3. NEKOLNÝ Pavel

SK Březnice 1918 o. s.
SK Březnice 1918 o. s.
TJ Kovohutě Příbram

Hráči SK Březnice 1918 o. s., zleva: Jakub Němec, Štefan
Vojtech, Karel Češka a Václav Šilhavý.

Kategorie přípravka:
1. KROTIL Pavel
2. NEŠVARA Petr
3. LACHMAN Mikuláš
8. NĚMEC Jakub
10. VOJTECH Štefan

Sokol Kamýk nad Vltavou
TJ Kovohutě Příbram
TJ Kovohutě Příbram
SK Březnice 1918 o. s.
SK Březnice 1918 o. s.

Rád bych touto cestou poblahopřál všem čtyřem klukům
k dosaženému úspěchu, popřál mnoho dalších fotbalových
úspěchů a zároveň poděkoval za vzorné reprezentování
SK Březnice 1918 o. s.
Marek Petráň

PROJEKT FANDÍME S VÁMI
Hráči přípravky a mladších žáků SK Březnice 1918 o. s. se
zapojili do projektu Fandíme s Vámi. Naši mladí fotbalisté tak
měli možnost poznat prvoligový klub 1. FK Příbram i z jiného
pohledu. V úterý 7. května jsme navštívili areál 1. FK Příbram
a za doprovodu pracovníků marketingového oddělení pana
Vlastimila Ševra a Tomáše Větrovského jsme nahlédli do tiskového centra klubu, sekretariátu, kabiny „A“ mužstva, viděli
jsme presscentrum, prošli po hlavní hrací ploše, navštívili V.I.P.
zónu, vyfotili se s maskotem klubu Krtkem. Dalším zážitkem
pro naše hráče byla možnost sledování tréninku prvního mužstva, kluci viděli svoje vzory přímo v akci. Po skončení tréninku hráči včetně trenéra Františka Straky ochotně rozdali klukům několik podpisů, brankář Aleš Hruška i své fotografie.
Během prohlídky kluci pokládaly různé otázky týkající se klu-

bu a činnosti v něm, na které jim bylo výše uvedenými pracovníky vždy plnohodnotně odpovězeno. Za nejlepší otázku byl
oceněn Martin Straka kalendářem hráčů „A“ mužstva
i s podpisy. Vyvrcholením celého projektu byla naše účast
na utkání 1. ligy v sobotu 11. května mezi 1. FK Příbram a Sigmou Olomouc, kdy naši hráči vedli aktéry utkání za ruku
k slavnostnímu nástupu. Pro začínající fotbalisty může být
účast jako doprovod hráčů před utkáním obrovským zážitkem,
který je bude motivovat k dalším výkonům. Během poločasové
přestávky si kluci zahráli modelované utkání na hlavní hrací
ploše a byli všichni nadšeni, protože nikdy nehráli před tolika
diváky. Rád bych poděkoval všem funkcionářům 1. FK Příbram
v čele s Vlastimilem Ševrem za pěkné dva dny strávené v jejich
klubu.
Marek Petráň

Děkování fanouškům po vítězném utkání s 1. FK Příbram
(3:0).

Společná fotografie s maskotem 1.FK Příbram Krtkem na hlavním hřišti.
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MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR – FINÁLOVÁ SKUPINA
1.FK Příbram – SK BŘEZNICE 1918 o. s. 1:4 (1:2)
branky: Chlanda 3, vlastní
sestava: Petráň - Straka, Češka - Vintr, Majer, Burda Chlanda, Kohout
střídali: Fiřt, Král, Pelikán, Slavík, Šafránek
rozhodčí: Miloslav Boudník
diváků: 40
SK BŘEZNICE 1918 o. s. – MFK Dobříš

4:1 (1:1)

branky: Chlanda 2, Fiřt, Vintr
sestava: Petráň - Straka, Češka - Fiřt, Majer, Burda Chlanda, Kohout
střídali: Král, Pelikán, Slavík, Šafránek, Vintr
rozhodčí: Daniel Němec
diváků: 20
SK KLUČENICE – SK BŘEZNICE 1918 o. s.

3:4
(2:2)

branky: Chlanda 2, Kohout 2
sestava: Petráň - Straka, Češka-Vintr, Majer, BurdaChlanda, Kohout
střídali: Fiřt, Pelikán, Slavík, Šafránek, Škudrna,
Vinš
rozhodčí: Soukup
diváků: 20

SK BŘEZNICE 1918 o. s. – 1. FK Příbram 3:0 (1:0)
branky: Chlanda 3
sestava: Petráň - Straka, Češka - Vinš, Majer, Burda Chlanda, Kohout
střídali: Pelikán, Slavík, Šafránek, Škudrna, Vintr
rozhodčí: Lukáš Vácha
diváků: 50
Ostatní výsledky:
SK Klučenice – MFK Dobříš
1. FK Příbram – SK Klučenice
MFK Dobříš – 1. FK Příbram
MFK Dobříš – SK Klučenice

2:3
13:2
3:5
5:1

Tabulka:
1.
2.
3.
4.

SK BŘEZNICE 1918 o. s.
1. FK Příbram
MFK Dobříš
SK Klučenice

4
4
4
4

4
2
2
0

0
0
0
0

0
2
2
4

15:5
19:12
12:12
8:25

12
6
6
0

Po výše uvedených čtyřech zápasech, ve kterých mladší žáci SK
Březnice 1918 o. s. své soupeře porazili, jsou kluci blízko k získání titulu Okresní přeborník mladších žáků pro sezónu 2012/
2013. K udržení prvního místa jim stačí v posledních zápasech
s Dobříší a Klučenicemi získat jeden bod.
Marek Petráň

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Vážení čtenáři, v neděli 28. 4. 2013 proběhl na stadionu v Březnici 1. ročník soutěže mladých hasičů v běhu
na 60m s překážkami – přebor jednotlivců. Je to jediná
soutěž tohoto typu v našem okrese. Do této námi prvně
pořádané soutěže se přihlásilo 89 závodníků z jedenácti
sborů. Kromě našich svěřenců se závodu účastnili kolegové z Občova, Obor, Velké Hraštice, Nové Vsi pod Pleší, Petrovic, Vševil, Kojetína, Suchodola, Skalice a Kosovy Hory. Jako první nastoupili k prvnímu i druhému
pokusu mladší chlapci a dívky. V kategorii mladší chlapci obsadil 1. místo s časem 18,52 s Lesák Aleš – SDH Petrovice, místo druhé s časem 18,79 s Šejba Petr – SDH
Petrovice a místo třetí s časem 19,36 s Procházka František – SDH Kojetín. Z Březnice se v této kategorii nejlépe umístil Koňas Matěj s časem 24,69 s, který skončil
na desátém místě a těsně za ním na místě dvanáctém se
umístil Tůma Dominik s časem 24,96 s. V kategorii
mladší dívky obsadila 1. místo Plavcová Miloslava –
SDH Obory čas 16,87 s, místo druhé Jarolímková Johana – SDH Kojetín čas 19,20 s a místo třetí Lesáková
Eliška – SDH Petrovice čas 20,62 s. V této kategorii se
z Březnice nejlépe umístila Rezková Tereza, která obsadila třinácté místo s časem 36,19 s. Po krátké pauze
nastoupili chlapci a děvčata kategorie starší. V této kategorii se liší pouze dráha pro chlapce, a to velikostí překážky. Na místo překážky vysoké 80 cm je zařazena překážka vysoká 150 cm. U chlapců skončil na 1. místě
Křížek Vít – SDH Kosova Hora s časem 14,81s, místo
druhé Pešta Jakub – SDH Kojetín s časem 18,33 s a
3. místo obsadil Štich Jan SDH – Nová Ves pod Pleší
s časem 18,51 s. V této kategorii měla Březnice jediného

zástupce a to Bezděka Radoslava, který skončil s časem
33,34 s na sedmnáctém místě. V kategorii starší dívky
obsadila 1. místo Mulačová Lenka – SDH Kosova Hora
s časem 14,08 s, místo druhé Římalová Karolína – SDH
Nová Ves pod Pleší s časem 15,31 s a místo třetí Procházková Daniela – SDH Kojetín s časem 15,50 s. Bohužel v této kategorii Březnice nestartovala.
I přes chladné počasí se soutěž povedla. Velké díky
patří panu Vilému Trčkovy, který tuto soutěž moderoval, díky němu mělo vše plynulý spád a postupovalo tak
jak mělo. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem co přišli této soutěži pomoci a vydrželi v ne příliš příjemném
počasí.
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

Kolektiv mladých hasičů SDH Březnice
děkuje:
Městu Březnici za zapůjčení deseti setů
k sezení.
Hráčskému klubu Jan Kott za zapůjčení stanu.
SDH Rožmitál pod Třemšínem za zapůjčení
ozvučovací techniky.
SDH Bezděkov za zapůjčení
elektronického měření.
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VÝSLEDKY RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ 2013
sobota 27. 4. – open závody pro dospělé rybáře
1. Zdeněk Dvořáček
584 b.
2. Milan Kovář
568 b.
3. Michal Bernard
555 b.
4. Miroslav Skalický
332 b.
5. Petr Poláček
291 b.

neděle 28. 4. – závody pro dětské rybáře
1. Kateřina Kuníková
721 b.
2. Martin Kostka
370 b.
3. Lukáš Pokorný
348 b.
4. Martin Čermák
5. Václav Calta

339 b.
333 b.

Příspěvky do Březnických novin

můžete zasílat e-mailem na adresu
infobreznice@volny.cz, nebo přinést na CD nebo flash disku.
Texty pište v programu Word písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Sídlo redakce v prostorách Městské knihovny a Infocentra, Náměstí 16, Březnice.

AUTOŠKOLA
TETAUR & LUKOVICS
BŘEZNICE
Skupiny řidičského oprávnění
M, A, B, T, C, E
Veškeré informace na tel. 721 882 063

PRODÁME BYT 3+1 v osobním
vlastnictví v Březnici, okres Příbram. Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží bez výtahu. Konstrukce domu je panelová, jádro
zděné. Koupelna je oddělena od
WC. Podlahy v bytě jsou částečně plovoucí, částečně PVC.
K bytu patří sklep a velký balkon. Možný ihned k nastěhování. Bezproblémové parkování přímo před domem. Panelový dům se nachází v centru města. V obci je veškerá občanská vybavenost a dopravní dostupnost. Možno financovat hypotékou nebo postupným splácením kupní ceny.
Nejlevnější byt v okolí. Více info v RK.
Cena: 690.000,-Kč.
Tel. 731 129 747 • e-mail: kucerova@rkring.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
Špička – Doležal
HUDČICE 34
tel. 724 266 794
737 701 761
truhlarstviS-D@atlas.cz

- výroba kuchyňských linek, skříní,
- nábytku, schodů, dveří
- pergol, zahradních domků a další
truhlářské práce

Zuzana Klímová n a b í z í

Letní intenzivní výuku
anglického jazyka na míru
+ následná výuka během školního roku
• Příprava na opravnou maturitní zkoušku
• Výuka obchodní angličtiny pro zaměstnance
a podnikatele
• Výuka obecné angičtiny pro začátečníky i pokročilé
• Příprava na mezinárodní zkoušky (PET, FCE, CAE)

Telefon: 774 213 262
E-mail: zuzanasipova@seznam.cz
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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

KŘIŠŤÁL PEDIKÚRA - MASÁŽE
Blanka Ryšavá
BÍLÁ RŮŽE, náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram I
tel. 739 291 202 / www.pedikura-rysava.webnode.cz
AKCE
■
■
■
■

Jan Vaněk
Tel. 732 788 713

MOKRÁ PEDIKÚRA 170 Kč - ZDARMA závěrečná masáž chodidel
SUCHÁ PEDIKÚRA
240 Kč - ZDARMA závěrečná masáž chodidel
REKONDIČNÍ MASÁŽ (záda a šíje) – 40 minut / 150 Kč
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .

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

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

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

BŘEZNICKÉ NOVINY
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HODINOVÝ MANŽEL
servis nejen pro domácnost
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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
P R O D Á M modrozelené cypřišky a thuje v kontejnerech, výška 50 – 70 cm. Tel. 318 683 747.
 P R O N A J M U byt 2+KK, vč. soc. zař., Blatenská 55, Březnice. Kontakt na tel. 732 855 178.
 K O U P Í M zděnou garáž v Březnici za Normou. Spěchá! Tel. 777 136 265.


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

Kuřice černé, červené
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci

/před kulturním domem/
/na návsi/
/na návsi/
/vedle nákupního střediska/
2013
.
7
/na návsi/
.
ej 15
/parkoviště na náměstí/
Prod
áří
/na náměstí/
nt, st
rtime

stáří: 12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.

cena: 120 - 180,- Kč
cena: 120 - 180,- Kč
120 - 180,- Kč

!So
beže
a drů
a cen e lišit
ž
se mů uální
t
k
a
dle
ky!
d
í
b
a
n

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
Tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331 / PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.! / gallusextra@centrum.cz
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Firma
Roman Studnička

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

7.00 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod.

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

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř:

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

Monika Kováříková - tel. 721 437 106, 724 803 045
E-mail: mkovarikova2@hvbreal.cz • www.hvbreal.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

•
•
•
•

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

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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KULTURA

ZÁMEK Březnice

KINO BŘEZNICE
2. 6. neděle v 19 hod.

BUNNY A BÝK
Komedie, Velká Británie, 2009, české titulky
Černohumorná roadmovie nás zavede na
vtipnou, dojemnou a naprosto jedinečnou
cestu z jednoho konce pokoje na druhý.
Stephen ve svém bytě, ze kterého nikdy nevychází, vzpomíná na cestu přes celou Evropu, kterou podnikl před lety se svým kamarádem Bunnym.
Režie: Paul King
Hrají: Edward Hogg, Simon Farnaby, Verónica Echegui, Richard Ayoade a další
Vstupné 42 Kč

Q

95 minut

Q

Přístupno od 12 let

5. 6. středa v 18 hod.

CROODSOVI
Animovaná rodinná komedie, USA, 2013,
české znění
Dobrodružná komedie vypráví příběh první
pravěké rodiny na světě, která se jmenuje
Croodsovi. Po zničení jejich rodinné jeskyně,
podniknou cestu do neznáma, do krajiny
plné neuvěřitelných a nebezpečných stvoření.
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco
Vstupné 42 Kč

Q

90 minut

Q

Přístupno

9. 6. neděle v 19 hod.

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Životopisná komedie, Velká Británie, 2012,
české titulky
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Rooseveltovi přijíždí na státní návštěvu
do jeho soukromé residence král a královna
Anglie. Příjemný film o jedné významné historické události prosycené nezaměnitelným
britským humorem.
Režie: Roger Michell
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman a další
Vstupné 42 Kč

Q

94 minut

Q

Přístupno od 12 let

12. 6. středa v 19 hod.

TULPAN
Komediální drama, Kazachstán, Německo,
Rusko, 2008, české titulky
Mladík Asa má po vojně, jeho krásná námořnická uniforma je to nejlepší, co si může
vzít na sebe, než se vypraví na námluvy za
rodinou spanilé Tulpan. Půvabný film nabízí kromě úsměvného příběhu nádherné exotické záběry kazašské stepi.
Režie: Sergej Dvorcevoj
Hrají: Tolepbergen Baisakalov, Ondas Besikbasov, Samal Esljamova a další
Vstupné 44 Kč

Q

100 minut

Q

Přístupno

16. 6. neděle v 19 hod.

PO SVATBĚ
Drama, Dánsko, Švédsko, 2006, české titulky
Hrdinou filmu je talentovaný Mads, který
potřebuje finanční prostředky. Ty se nabízejí
z rodného Dánska. Životní situace, které ho
tam čekají, změní obchodní cestu v dramatickou a bolestnou zkoušku pro všechny zúčastněné.
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Režie: Susanne Bier
Hrají: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgĺrd, Sidse
Babett Knudsen a další
Vstupné 49 Kč

Q

120 minut

Q

Přístupno od 12 let

19. 6. středa v 19 hod.

KVÍLENÍ

ČERVEN 2013
Zámek Březnice
otevřen denně
mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Služby: Kavárna u bylinné zahrádky
bude v měsíci červnu otevřena denně, mimo
pondělí, od 10 do 17 hod.

Životopisné drama, USA, 2010, české titulky
Děj filmu se skládá z několika vzájemně propletených linií, v nichž se odráží nejen reakce americké společnosti na nejslavnější dílo
beatnické generace, ale i bouřlivý život Allena Ginsberga.
Režie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Hrají: James Franco, Jon Hamm, Jeff Daniels, David Strathairn a další

Výstava:

Vstupné 42 Kč

Koncerty:
sobota 1. 6., hudební sál od 17 hod.
koncert v rámci Hudebního festivalu
A. Dvořáka

Q

90 minut

Q

Přístupno od 12 let

23. 6. neděle v 19 hod.

SKAFANDR A MOTÝL
Drama, Francie, USA, 2007, české titulky
Charismatický a úspěšný Jean-Dominique
si užíval života až do tragického momentu,
kdy po náhlé mozkové příhodě ochrne na
celé tělo. Příběh o totálně paralyzovaném
člověku, jehož jediným tělesným pohybem je
pohyb víčka oka.
Režie: Julian Schnabel
Hrají: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze a další
Vstupné 44 Kč

Q

107 minut

Q

Přístupno

26. 6. středa v 19 hod.

LORE
Válečné drama, Německo, Austrálie, Velká
Británie, 2012, české titulky
Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče uvězněni americkými a sovětskými vojsky a ona
byla ponechána svému osudu, přebírá dívka
zodpovědnost za své čtyři mladší sourozence
a vede je z Bavorska přes zničenou zemi na
sever do bezpečí babiččina domu.
Režie: Cate Shortland
Hrají: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, Phillip
Wiegratz, Ursina Lardi, Kai-Peter Malina
a další
Vstupné 44 Kč

Q

108 minut

Q

Přístupno od 12 let

30. 6. neděle v 19 hod.

VEJDI DO PRÁZDNA
Fantasy thriller, Francie, Německo, Itálie,
2009, české titulky
Po tragické smrti rodičů při autonehodě jsou
sourozenci Oskar a Linda rozděleni. Znovu
se setkávají až v Tokiu - Oskar pracuje jako
drogový dealer, Linda ve striptýzovém baru.
Oba si slíbí, že se za žádných okolností neopustí. Jedné noci je Oskar zastřelen. Ale slib,
který si dali, mu nedovolí opustit tento svět.
Režie: Gaspar Noé
Hrají: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta,
Marina Stone, Olly Alexander, Gaspar Noé
a další
Vstupné 54 Kč

Q

160 minut

Q

Přístupno od 15 let

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.

František Josef I. – Viribus Unitis
výstava přibližující více než 60-ti 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

„Festivalové mládí“ – Orchestr
ZUŠ Příbram
Butterfly Consort – kvarteto zobcových fléten, Příbramský smyčcový
soubor a další
sobota 8. 6., nádvoří zámku od 20 hod.
společný koncert gymnaziálních orchestrů

Aurich Band (Německo) & Gym
Band (ČR, Příbram)
sobota 14. 6., Kaple Panny Marie
od 20 hod.
varhanní koncert cyklu Březnických hudebních večerů

„Barokní tvorba starých mistrů“
Radek Rejšek – varhany
sobota 22. 6., nádvoří zámku
od 20 hod.
velký jarní koncert

JAZZ na zámku
BIG BAND Příbram a hosté
diriguje K. Šperk
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
14. 6. Oldies
KD Q 21.00 hodin
15. 6. Chy te vlny aneb
Neckiáda na Vlčavě
Staré kluziště Q 15.00 hodin
25. 6. Veřejné zasedání
zastupitelstva
KD - vinárna Q 16.30 hodin
27. 6. Děti dětem
KD Q 18.00 hodin

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 7-8/2013 vyjde 28. 6. 2013 –
uzávěrka čísla je 18. 6. 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.

