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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prahu očekávaných prázdnin či dovolených jsem si
uvědomil, jak ten čas letí. V listopadu to budou již dva
roky, co jsem nastoupil do funkce starosty. Věřím, že za
tuto dobu se ve vašem okolí podařilo zrealizovat spousta
věcí, které Vám udělaly radost. Těší mě, že většina z Vás
pozitivně hodnotí odvedenou práci a kroky současného
vedení města. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že další
nesčetné úkoly před námi ještě stojí. Když se s Vámi
potkávám na některé z akcí, rád si vyslechnu Vaše připomínky, náměty a podněty, aby se Vám „u nás doma
v Březnici“ žilo ještě lépe.
Před rokem jsem Vás informoval, že předáváme staveniště polikliniky. Dnes mohu konstatovat, že firma RIOS
dokončí stavbu v požadovaném termínu do 30. 6. 2012.
K témuž termínu je reálné i dokončení stavby sběrného
dvora.
V současné době probíhá stavba historické úpravy nábřeží. Nově bude realizována i oprava řečiště a kamenné
náplavky spolu s odtěžením nánosů v korytě řeky v úseku od kamenného mostu k Hlubyňskému potoku.
V plném proudu jsou i práce na komunikaci v Martinicích. Zároveň jsme již jako každoročně po zimě provedli
opravy místních komunikací. Po náročných administrativních přípravách jsme dospěli k vlastní realizaci rekonstrukce náměstí a tak dne 9. 7. 2012 předáme staveniště k vlastní realizaci stavby. Je připravena i rekonstrukce střechy na budově č. p. 6, oprava střechy na
č. p. 21, rekonstrukce druhého úseku chodníku k nádraží,
oprava sochy sv. Jana Nepomuckého i sv. Dismase, stavba
čekárny proti poliklinice i druhá etapa oprava historické budovy č. p. 48. V rámci údržby historických památek i Židovská obec dbá o své objekty, v současné době
probíhá rekonstrukce židovské synagogy v Lokšanech.
V rámci hledání úspor z rozpočtu města se nám podařilo v rámci E-aukce snížit celkovou cenu za dodávku
elektrické energie o 26,3 %, což činí roční úsporu ve výši
358 511 korun (bez DPH).
Máme ukončeno i konkurzní řízení pro výkon činnosti
ředitele ZŠ, ZUŠ, 1. MŠ a 2. MŠ. Na následném jednání
rada města rozhodne v souladu se zákony č. 128/200 Sb.
a 561/2004 Sb. a jmenuje k datu 1. 8. 2012 na šestileté
období ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.
Usnesení z jednání červnového zastupitelstva města
bude uveřejněno z důvodu pozdního data jednání až
v zářijovém vydání. Aktuálně bude zveřejněno na nových internetových stránkách města stejně, jako i mnoho dalších informací.

Vážení občané,
mnozí se již chystáte na dovolenou. Přeji Vám hezké
léto, a si užijete krásné počasí, odpočinete si a načerpáte novou energii do dalších měsíců.
Jiří Štěrba

Historická úprava nábřeží
Foto F. Slaník
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T I S KOV Á Z P R Á VA
BŘEZNICE UŠETŘÍ ZA ELEKTŘINU
PŘES 26%
Březnice je dalším městem, které aktivně využívá
možnosti úspor s využitím elektronických aukcí. Město
se rozhodlo využít e-Aukci na snížení ceny služeb
za dodávku elektrické energie a díky tomu ušetřilo
358 511 korun.
Elektronická aukce se uskutečnila první červnový den
a vstup do nového měsíce tak byl pro město rozhodně úspěšný.
Vstupní hodnota veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro město Březnice činila na počátku
elektronické aukce 1 363 227 korun. Během půlhodiny, po kterou celá e-Aukce probíhala, se však cena výrazně snížila a klesla až o 26,3%. Nejnižší dosažená cena za dodávku elektřiny
klesla na konečných 1 004 716 korun. „Výsledek aukce předčil
naše očekávání,“ hovoří o takto vysoké úspoře starosta Březnice Jiří Štěrba.
Město díky zadávání zakázek přes Systém CENTREs ušetří
jen za elektřinu 358 511 korun. „Výsledek elektronické aukce
potvrzuje správný směr vedení radnice ve vztahu k hledání možných finančních úspor z rozpočtu města Březnice. Zároveň prokazuje i ne zcela optimální stav a odhaluje dosavadní rezervy
v této oblasti,“ dodává starosta.
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Z MĚSTA

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Narození nových dětí v Březnici je nejen radostnou událostí pro jejich rodiče a příbuzné, ale i pro naše město.
Proto jsme dne 29. 5. 2012 slavnostně v reprezentačním
sále radnice přivítali tyto malé občánky našeho města:

ONDŘEJE VAŇÁČE
MARKÉTU VODIČKOVOU
ANTONÍNA a ALŽBĚTU VALTOVI
JÁCHYMA LIEBNERA
KATEŘINU BĚLKOVOU
Za pomoc a přípravu programu děkujeme dětem ze Základní školy Březnice pod vedením Hany Pražanové.
Další vítání plánujeme na podzim 2012.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice

REKONSTRUKCE VOZOVKY
MEZI BŘEZNICÍ A MARTINICEMI
Na počátku března tohoto roku byl zahájen projekt Rekonstrukce místní komunikace Martinice – Březnice“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Střední
Čechy, priorita: 1 Doprava, oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Na rekonstrukci vozovky o délce přibližně 1,8 km jsou plánovány výdaje v rozsahu 7 521 673,- Kč
a dotace bude poskytnuta v maximální výši 72,5 % z těchto výdajů.
Původně se jednalo o polní cestu vedoucí z Březnice do Martinic. S rozvojem podnikání začala být cesta stále více využívána a její povrch byl částečně zpevněn, ale díky automobilovému
provozu se komunikace dostala do havarijního stavu. Z tohoto
důvodu byl připraven projekt na její rekonstrukci, aby nákladní auta přestala zatěžovat centrum města nadbytečným hlukem, prašností a neohrožovala tak bezpečnost obyvatel.
Díky novému povrchu komunikace dojde ke zlepšení dostupnosti průmyslového a sportovně vzdělávacího areálu v Martinicích, k odklonění dopravy z centrální části města Březnice, ke
zvýšení mobility obyvatel a ke zlepšení životního prostředí
v lokalitě. Rekonstruovaná komunikace bude napojena na silnici II. a III. třídy, což povede k lepší dopravní obslužnosti
v rámci regionu Březnicko. Nově zrekonstruovaná vozovka
bude navíc dimenzována i pro těžší nákladní vozidla, což vytvoří prostor pro vznik nových pracovních míst.
Samotná realizace projektu již byla zahájena. Z výběrového
řízení vyšla jako dodavatel společnost STRABAG, a.s. Projekt
bude dokončen nejpozději do 31. 8. 2012.

KOUPALIŠTĚ O T E V Ř E N O
od 4. července 2012
Provozní doba:
ČERVENEC a SRPEN: pondělí – neděle 10 až 19 hodin
V s t u p n é : děti do 6 let zdarma
děti od 6 do 15 let – 10 Kč / dospělí – 30 Kč
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Z regionálního tisku

INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE ČR

ŠKOLA MĚLA BÝT PAMÁTKOU

sKARTA – nový systém výplaty
sociálních dávek

Březnice – Zvláštní situace, o kterou se přičinil občan vzdálených Českých Budějovic, nastala v nedávné době v Březnici.
Zmiňovaný budějovický občan, říkejme mu pan Milan, podal na
Ministerstvo kultury České republiky podnět o zapsání březnické základní školy coby kulturní památky.
K tomuto je ovšem nutno dodat, že město Březnice, její vedení, ani žádný ze zastupitelů či občanů města pod tímto návrhem společně s panem Milanem podepsán nebyl.
Abychom byli přesní, v žádosti o zápis školy na památkovém
ústavu je uvedeno, že se jedná o „soubor věcí obecné a měšanské školy č.p. 419 s domem ředitelů škol č.p. 435...“ a tento
soubor tedy ve skutečnosti zahrnuje mimo budov také pozemky a dokonce i oplocení školy.
Jak nám prozradil starosta města Jiří Štěrba, bylo pro vedení města překvapením, když dorazil z Ministerstva kultury
podnět na prohlášení souboru věcí obecné a měšanské školy za
kulturní památku.
„Upřímně řečeno, byli jsme tímto dopisem dost překvapeni,
o to více, že žádost o zapsání do seznamu památek nepodal
nikdo z Březnice nebo okolí, ale nějaký pro nás neznámý českobudějovický občan. Je sice hezké, že se jemu, a doufám, že
mnoha dalším objekt školy líbí, ale na druhou stranu je pravdou, že na škole a všech jejích částech je stále potřeba pracovat,
opravovat a modernizovat, a to by v případě, že by šlo o kulturní památku, nebylo dost dobře možné. Myslím, že rozhodnutí
městského zastupitelstva, které se k návrhu zápisu školy do
seznamu kulturních památek vyjádřilo záporně, bylo velmi
uvážené rozhodnutí vycházející z důkladné znalosti prostředí,“
dodává k této záležitosti starosta města Jiří Štěrba, který má
navíc v současné době k dispozici rozhodnutí Ministerstva kultury. „Vážím si profesionálního přístupu pracovníků Ministerstva kultury, které na základě provedeného místního šetření
a vyjádření dalších dotčených orgánů svým usnesením vydalo
negativní stanovisko k podanému návrhu,“ doplňuje informaci
starosta.
Eva Švehlová

SŇATEK v Březnici uzavřeli
1. 6. 2012 - Zámek Březnice
Nikola Křížová, Příbram - Orlov
Jakub Sládek, Příbram

Od 1. 7. 2012 startuje nový systém administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tzv. sKARTA. Přechod na nový systém výplaty dávek přes
karty bude postupný během několika měsíců. Karta bude mít
tři základní funkce: platební, identifikační a autentizační. Příjemcům dávky usnadní jejich čerpání, zjednoduší administrativu a sníží náklady státu. Bude možné s ní platit v obchodech,
vybrat dávky z bankomatu nebo přeposlat peníze na soukromý
účet. Karta bude sloužit i jako průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). S ní budou moci čerpat stejné výhody jako dnes.

Základní informace o sKartě
• sKartu bude vydávat Úřad práce ČR.
• Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle klientovi Úřad práce ČR dopisem.
• Dostane ji každý, kdo bere některou ze sociálních dávek (kromě důchodů a nemocenského).
• Klient ji bude předkládat při každé návštěvě Úřadu práce
ČR.
• Vydání karty i vedení účtu je zdarma.
• Ke každé sociální dávce je možný jeden výběr z bankomatu
ČS zdarma nebo jeden bezhotovostní převod zdarma.
• Platba sKartou v obchodě a možnost zjistit zůstatek účtu
v bankomatu ČS budou také zdarma.
• Fungovat bude jako normální platební karta, ale platit s ní
budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na zneužívání sociálních dávek.
• S sKartou nebude možné platit v baru nebo herně (neumožní
to jejich terminály, které nebudou autorizované ministerstvem práce).
• Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele,
identifikační číslo v systému ministerstva a platnost karty.
V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, zde bude navíc fotografie držitele,
stupeň zdravotního postižení a datum narození.
• Kontaktní centrum: 844 844 803
http//socialnireforma.mpsv.cz
Bc. Renata Malichová
Ředitelka krajské pobočky v Příbrami
Úřad práce České republiky

2. 6. 2012 - reprezentační sál radnice Březnice
Jitka Vitáková, Březnice - Bor
Pavel Chlapovič, Březnice
Zámek Březnice
Lenka Hřídelová, Chraštice
Vladislav Kejha, Praha 9
9. 6. 2012 - Zámek Březnice
Martina Pítová, Hlubyně
Josef Viktora, Boješice
16. 6. 2012 - Zámek Březnice
František Otta, Rožmitál pod Třemšínem
Zuzana Pařízková, Věšín

Významné životní výročí oslaví v srpnu
Jindřiška Smolová, Březnice 400 – 86 let
Marie Oncirková, Březnice 132 – 93 let
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby uzávěrky
Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

Foto Redakce
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Z HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ / ČERVENEC - SRPEN
1. 7. 1850 zahájil v Březnici činnost kolegiální soud (před 162 lety)
3. 7. 1856 dokončena úprava rytířské síně v zámku (před 156 lety)
5. 7. 1941 zahájena v Písku výstava Pracující a zpívající Prácheňsko, na níž zvláštními expozicemi bylo zastoupeno
město Březnice a spolek rodáků Bozeň (před 71 lety)
7. 7. 1927 nastal katastrofální pád ryb ve Vlčavě, podle odhadu jich
uhynulo 16 - 18 q, příčina nebyla vyřešena (před 85 lety)
12. 7. 1912 byla místní školní rada požádána o propůjčení jedné
místnosti k instalaci muzea (před 100 lety)
19. 7. 1925 byla pořádána Národní slavnost v Dobré Vodě Okrašlovacím spolkem, Sportovním klubem a Odborem klubu čs. turistů (před 87 lety)
21. 7. 1918 Sokol uspořádal „Dudáckou besedu“, na které přednášel prof. Čeněk Zíbrt a účinkovali dudák Michalíček
a houdek Popštein (před 94 lety)
25. 7. 1926 utonula při koupání v řece Lužnici u Bechyně Sefina
Tochová, nadaná březnická pěvkyně (před 86 lety)
27. 7. 1862 založena Beseda, předsedou zvolen P. Josef Matějovic,
jednatelem učitel Kašpar Kursa (před 150 lety)
28. 7. 1697 přivezen z Hořovic přelitý zvon pro kapli sv. Rocha,
který tam byl poslán k posvěcení (před 315 lety)
2. 8. 1842 se v Březnici narodil Augustýn Geringer, česko - americký novinář, nakladatel a vydavatel deníku Svornost,
mecenáš města Březnice, zemřel v Chicagu 1. 4. 1930
(před 170 lety)
5. 8. 1916 uspořádal v Březnici výborný mykolog a učitel Jindřich
Kučera z Bělčic houbařský kurz za účasti 50 milovníků
hub a bylo vystaveno 184 druhů rozličných hub sebraných v březnických lesích (před 96 lety)

9. 8. 1854 poprvé položeny u velkostatku hliněné trubky na trativod, v jejich kladení se pak rok od roku pokračovalo
(před 158 lety)
10. 8. 1862 ač nepříznivé počasí, uspořádán vlastenecký výlet s táborem lidu na Třemšín, za obrovské účasti lidu (před
150 lety)
12. 8. 1839 odejel zámecký kaplan a básník František Jaroslav
Vacek Kamenický z Březnice do Týnce u Klatov, kde
jmenován farářem (před 173 lety)
13. 8. 1851 přijel do Březnice podruhé arcikníže Leopold s generálem
Paarem a přihlíželi cvičení dragounů (před 161 lety)
18. 8. 1850 slaveny na Zlívě dožinky - což zde dosud neslýcháno,
velkým vedrem skončeny žně ve třech nedělích (před
162 lety)
23. 8. 1911 zadalo město firmě Křižík a spol. v Karlíně a Ing. Kašpárkovi do Plzně vypracování předběžného návrhu
a plánů na zavedení elektrického osvětlení (před 101 lety)
28. 8. 1599 byl Petr Vok z Rožmberka v Březnici na křtinách
(před 413 lety)
30. 8. 1696 Jan Josef z Újezda ve sporu o březnický špitál mezi
městem a jezuity důvěrným listem oznámil konzistoři,
že roku 1674 postoupení špitálu koleji se stalo bez vědomí a schválení vrchnosti a v době jeho nezletilosti rektor tedy musí správu špitálu provádět podle starých nadací a ne libovolně (před 316 lety)
31. 8. 1862 konána první valná hromada „Březnické záložny“,
při ní ohlášeno heslo: „Rovnoprávnost a spravedlnost“
(před 150 lety)
čerpáno z Březnických kulturních přehledů

Alena Heverová

PAMĚTI MĚSTA A PANSTVÍ BŘEZNICE
Kus vlastivědy. Napsal Jan Žák.
„Naší mládeži“ - příloha „Věstníku městské spořitelny
v Březnici“, ročník II. číslo 4. prosinec 1925
Po nabytí zletilosti ujal se Ferdinand Lokšan vlády na Březnici
a Tochovicích: rozmnožil statky - přikoupiv ves Leletice od bratří
ze Šternberka, část Martinic od Ludmily Lipovské z Koldína za 1260
kop a rybník Poříčský roku 1574 od Jindřicha Běšína z Běšin a na
Bělčicích za 1100 kop grošů českých. Zdržoval se nejvíce na Březnici, kdež se sousedy svými Grispeky na Rožmitále a Loubskými na
Myslíně měl rozepře a soudy o krčmy v Piňovicích, honbu v lese
Rapuchová Hora a lese Hradišti (Šance), o kácení dříví v Trnovicích a u Lhoteckého rybníka.
Roku 1570 vyhořela značná část městečka Březnice a to také bylo
příčinou k založení nové čtvrti Lokšany.
Na zámku v Březnici a v městečku, jmenovitě v krčmě Roudnických
(později Zelená)odbývaly se časté schůze vůkolní šlechty, při nichž
mnohdy k výtržnostem a krveprolití docházelo.
Obyvatelstvo zaměstnávalo se zemědělstvím, živnostmi, částečně
obchodem a řemesly a těšilo se značnému blahobytu. Největší část
lidu v městečku a okolí přijímala pod obojí a jen nepatrný díl přiznával se ke katolictví.
V těchto dobách byla rodina Lokšanů velmi bohatá, hlavně stříbrného náčiní a klenotů nacházelo se mnoho na zámku. Tak císař
Rudolf II. roku 1557 vyžádal sobě od paní Kateřiny z Lokšan k hostině, kteráž po pohřbu cisaře Maxmiliána II. na hradě pražském
byla držána, zapůjčení kredence od stříbra na některý málo den na
hrad pražský.
Ferdinand Lokšan byl dvakráte ženat a cítě blížit se konec
života, zhotovil poslední vůli, kterouž nezletilým dětem ustanovuje
poručníky, třem dcerám má se při vdávání vyplatiti věna 750 kop
grošů a na výbavu 250 kop grošů, pak odkaz 500 kop grošů českých. Mimo to uložil jim již dříve na jistotách 14 000 kop grošů,
svatební veselí mají zaplatit synové, jakožto hlavní dědicové.
Zemřel roku 1603, zanechav syny Adama, Václava a Jiřího, kteříž
byli roku 1604 ze stavu rytířského přijati do stavu panského. Adam
a Jiří Lokšan po smrti otcově ujali se společně panství Březnice,
později se ale o ně rozdělili, Václavu dostaly se za podíl Tochovice.
Podíl svůj na Březnici, k němuž náleželo půl zámku Březnice, dům
řečený Nachbarovský, dvůr Zlívecký, dvůr Lhotky, v městečku
Březnici lidi s domky a grunty jich, což tu měl, polovinu podací sv.

Mikuláše v Březnici, polovici rathouzu, školy
a lázně, ves Leletice, celá ves Hudčice, což tu
měl, ves Martinice, celá ves Počáply, což tu měl,
ves Svučice celá, ves Slavětín, což tu měl, postoupil Adam manželce Ludmile Černínové
za 45 000 kop grošů českých roku 1615.
Díl Jiřího záležel z polovice zámku Březnice
s pivovarem, dvůr březnický s cihelnou, polovic
městečku Březnice, polovic podací kostelního
sv. Mikuláše, polovic rathouzu, školy a lázní,
ves Bubovice s podacím kostelním, farou a krčmou, ves Volenice, Miřetín, ves Piňovice, co tu měl s šenkem, ves
Počáply s krčmou co tu měl, ves Bor, co tu měl.
Všichni tři bratří Lokšanové zúčastnili se roku 1618 povstání proti
králi Ferdinandovi II., nejvíce Adam, komisař odbojných stavů, později komorník krále Bedřicha, kterého po bitvě bělohorské do vyhnanství následoval. Zahynul v srpnu nešastnou náhodou u Sedanu ve Francii.
Mladší bratří Jiří a Václav zůstali ve vlasti, byli odsouzeni ke ztrátě
polovičky svého nemovitého jmění. Jiříkův podíl na březnicku odhadnut na 22 558 kop 47 grošů 6 p. míšenských, statek Václavův,
Tochovice, na 23 381 kop 34 grošů 3 p míšenské, za tuto cenu ujal
je 23. března 1623 od královského fisku Přibík Jeníšek z Újezda,
královský komisař a nejvyšší písař zemský. Lokšanové užívali štítu
na čtverce vzdělaného, v jehož horní pravé a dolní levé modré části
bylo půl orlice a půl lilie barvy bílé, části horní levá a dolní pravá
rozčtvrtěny byly barvou žlutou a červenou. Za Lokšanů přestavěn
částečně zámek a vystavěny v nynější své podobě stodoly u dvora
Březnice.
Zemřelí členové rodiny pohřbívali se v kostele sv. Mikuláše, jenž stával na náměstí v Březnici.
Po konfiskaci statků žil Jiří ještě roku 1638 v Březnici se svojí manželkou rozenou Dejmovou ze Stříteže v domě, jež jim společně náležel. O Václavovi nedostává se nám bližších zpráv - jeho dcera
Romana, poslední potomek z rodiny Lokšanů, zemřela jako jeptiška
v klášteře sv. Jiří v Praze roku 1713.
Obyvatelstvo březnické zúčastnilo se s pány svými proti Ferdinandovi II., ztratilo pak privilegie dané mu roku 1578 od Ferdinanda
Lokšana, obdrželo je však později od Přibíka Jeníška z Újezda, když
se ku katolictví obrátilo.
Alena Heverová

7-8/2012

Z MĚSTA

BŘEZNICKÉ NOVINY

5

BŘEZNICKÝ JEZUITSKÝ KONVENT
Oba břehy říčky Vlčavy jsou spojeny mostem. Zastavení na
něm, vzdor rušnému provozu, přináší nevšední zážitek. Na jedné straně renesanční zámek, na druhé straně impozantní budova březnického chrámu s masivní základnou fary a jezuitské
koleje. Barokní sochy na obou stranách mostu nás provázejí do
doby, kdy tudy směřovali poutníci směrem na Svatou Horu
u Příbrami. Tato „březnická cesta“, vroubená šestnácti kapličkami, z nichž se dosud zachovala polovina, byla výrazem doby,
kdy po nelítostných bojích a pustošení země třicetiletou válkou hledali lidé opět duchovní hodnoty. Byla hledána nová jistota a zakotvení lidského života, což bylo spjato s úsilím březnických jezuitů, jimž byl předán nádherný chrám sv. Ignáce
a sv. Františka Xaverského spojený s kolejí. Obojí postavil /včetně městského kostela sv. Rocha/ významný italský stavitel Carlo Lurago za spolupráce svého bratra Martina. Kamenické práce prováděl G. Passariny. Jezuitské stavby vynikají důkladností, kdy základy nejsou položeny na zbytky předchozích staveb,
ale vyrůstají na nenarušeném terénu. Stavělo se především
uprostřed měst, nejlépe chrámovým průčelím do náměstí. Budovy konventů tvořily uzavřený celek uvnitř s tzv. rajským dvorem. Stavby měly být prosté, ale plně sloužit svému účelu.
Definitivní posouzení projektů se odehrávalo v Římě v úřadu
generála řádu. Donátory březnického jezuitského chrámu
s kolejí byli vlastníci březnického panství Přibík Jeníšek
z Újezda /+ 23. února 1651/ a jeho manželka Ludmila Kateřina z Talmberka /+ 1670/. Ti již v roce 1637 rozhodli, že
v Březnici nechají postavit jezuitskou rezidenci. I když povolení z Říma přišlo až v následujícím roce, vykoupili dříve pro
stavbu osm měšanských domů se zahradami. Povinností jezuitů bylo nejen zajištění duchovní správy, ale péče o školství
a chrámovou hudbu a zpěv. Pro začátek získali 20 000 zl. rýn.,
aby mohl být k jejich zabezpečení koupen statek. Na pamě
založení koleje a kostela nechali razit stříbrné a pro širší vrstvy měděné medaile. Práce šla rychle kupředu, takže v roce
1638 byla postavena již část rezidence. Na tuto stavbu přispívala okolní šlechta i březničtí měšané. Stavba byla však pozdržena událostmi třicetileté války. V klidnějších letech stavba
pokračovala, takže se mohli v roce 1647 přistěhovat první jezuité. Prvním superiorem /představeným rezidence/ byl P. Jiří
Pfefferkorn. V roce 1650 byla dokončená stavba povýšená
na kolej. 20. dubna 1651 sem přišlo pět kněží. Mezi nimi byl
i známý P. J. Ferus, zpovědník zakladatele. Zároveň se stavbou
rezidence, jako její součást, pokračovala úspěšně i stavba chrámu sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského, takže mohla být
v roce 1650 dokončena postavením věží. Stavbu chrámu
a vnitřního zařízení zaplatil 44 700 zl. rýn. Přibík Jeníšek.
23. dubna 1650 byla sepsána fundační listina, v níž „Přibík
z Oujezda a na Březnici a Tochovicích, nepřemožitelného řím.
cís. a krále Ferdinanda III., rada, v Českém království místodržící a nejvyšší písař, spolu s nejmilejší manželkou, Ludmilou
Kateřinou roz. z Talmberka,“ hodnotí kladné dosavadní působení Tovaryšstva Ježíšova, kteří „k víře katolické přivedli
a v ctnostech křesanskému člověku příslušejících cvičí“.
V obsáhlé listině je stanoveno, jak mají mít jezuité zajištěny
životní potřeby. Tak se stalo koupí statku Petrovice z původního nadání za 20 460 zl. rýn. /1. října 1650/, dále dostali jezuité
dvůr a mlýn Xaverov. Později získali Starosedlský Hrádek,
Strýčkovy, Tušovice, Vševily, Pročevily, Hlubyni, část Modřovic
a Třebska, v Bohutíně osm osedlých atd. Působení jezuitů však
nespočívalo jen v šíření a upevnění katolické víry. Při koleji
totiž vzniklo již v roce 1654 gymnázium. V 1. ročníku bylo
30 studentů, z nich 22 březnických. V roce 1679 bylo gymnázium úplné /šestitřídní/. Průměrný počet žáků se pohyboval ročně kolem osmdesáti. Za celou dobu trvání gymnázia /do roku
1773, kdy byl zrušen jezuitský řád a tím i gymnázium
v Březnici/. Vystřídalo se zde celkem 77 praefektů a profesorů,
z nichž někteří byli ve své době známými spisovateli, případně
zastávali významné místo v řádu. Zřízení gymnázia znamenalo
zároveň povznesení města, nebo přinášelo jeho rozvoj hmotný
a duchovní. Vyučovalo se sice předmětům humanitním, především latině, ale pozornost byla věnována i češtině, zejména

v nižších třídách. Studenti však získávali také vědomosti z historie, zeměpisu, fyziky a matematiky. Z gymnázia si odnášeli
i poznatky potřebné v praktickém životě. Březnické gymnázium nepatřilo mezi velké, ale vyznačovalo se velmi kvalitním
vedením, kázní a pořádkem. Aby byli studenti motivováni
k dobrým výsledkům využívali jezuité celé škály odměn a pochval. Snaha o získání většího počtu studentů vedla k založení
semináře. O jeho zajištění se postarala v roce 1659 poslední
vůlí z 5. prosince 1659 Ludmila Kateřina z Talmberka, v níž
pro seminář určila 7 000 kop míšeňských. Úrok z těchto peněz
byl určen především chudým studentům z panství a města
Březnice, případně i z jiných míst. Povinností seminaristů bylo
účinkovat zpěvem a hudbou při mši svaté, nešporech, každé
pondělí zpívat české litanie za zemřelé, modlit se česky růženec a modlit se v určené dny za své dobrodince. Snahou profesorů bylo nejen poskytnout solidní vzdělání, ale zvláště se věnovat nadaným žákům a umožnit jim pokračovat v dalším vyšším vzdělávání. Aby bylo zajištěno studium nadaných chudých
studentů, přispívali svými dary mnozí příznivci gymnázia, nebo na gymnáziu studovali i majetní šlechtici a měšané. Šlechtice někdy doprovázeli sluhové z rodin poddaných. Svým pánům nejen sloužili, ale zároveň s nimi studovali. Když v roce
1773 papež zrušil jezuitský řád, bylo zároveň zrušeno březnické gymnázium. Působením píseckého krajského hejtmana bylo
v roce 1778 přeneseno do Písku. Majetek semináře ve výši
13 281 zlatých získal nadační fond. Zamýšlíme-li se nad působením jezuitů v Březnici, hodnotíme kladně jimi vedené gymnázium. Návrat ke katolické víře zde neprobíhal násilím, naopak ze života misionáře P. A. Chanovského poznáváme, jak pokorným a trpělivým působením, především na děti, získával
i jejich rodiče. Jedině tak si vysvětlíme, že Březnice i okolí bylo
velice záhy katolické. Březničtí jezuité měli na základě dekretu
Ferdinanda III. od roku 1647 ve správě Svatou Horu. V úvodu
jsem se zmínil „ o březnické cestě “ vroubené kapličkami na
Svatou Horu u Příbrami. Mezi Březnicí a Příbramí jich vzdoruje
dosud šest nepřízni počasí a dvě /nově vymalovaná u mostu
v Březnici J. Macháčkovou a nad městem vyzdobená vynikajícím
březnickým keramikem V. Fürstem /jsou příkladem péče o kulturní hodnoty minulosti. Mezi 271 kněžími Tovaryšstva Ježíšova a 56 laiky působícími na Svaté Hoře je značný počet těch,
kteří určitou dobu pečovali o chod celého jezuitského komplexu
v Březnici. /Záslužnou práci M. Holubové a A. Fechtnerové Bibliografický slovník členů Tovaryšstva Ježíšova působících na Svaté
Hoře u Příbrami v letech 1647-1773, pod názvem Catalogus
personarum et officiorum residentii ad S. Montem vydal příbramský okresní archiv a muzeum. Zevrubnému studiu jezuitského působení v Březnici se věnoval J. P. Hille a M. Volf/.
Zatímco o dominantu města, jezuitský chrám sv. Ignáce a sv.
Františka Xaverského, bylo vždy dobře pečováno, jinak tomu
bylo s budovou konventu. Objekt byl různě využíván. Byl zde
soud, vězení, notářství, byty, třída ZŠ, odborné učiliště a sídlo
různých výrobních firem. Během doby přestal historický objekt
pro všechny tyto účely vyhovovat, takže zůstal prázdný. Mohla
proto zásluhou městského zastupitelstva, příspěvků ministerstva kultury a péče památkářů začít již v roce 1998 komplexní
rekonstrukce. Ta stále pokračuje. Dny otevřených dveří ukázaly, jak značnému zájmu se budova mezi občany těší. I když záchranné práce již probíhají řadu let, jsou velice náročné a bez
dalších příspěvků státu, případně EU, bylo by nad možnosti
města učinit zde vedle zámku zajímavý objekt sloužící rozvoji
cestovního ruchu i potřebám města a celého březnického regionu. V současné době se ve zprovozněné východní části připravuje umístění Galerie Ludvíka Kuby z březnického zámku.
V přízemí se bude postupně zřizovat muzeum. Prostory tzv.
„rajského dvora“ jsou již využívány. O březnické kulturní památky se zajímá v současnosti i krajský úřad. Současní představitelé města zde získávají podporu, takže můžeme věřit, že
spojeným úsilím města, kraje a státu se podaří dokončit opravu
celého areálu, který se stane nejen chloubou města, ale bude
mít značný význam pro celý region Březnicka.
PhDr. Jaroslav Kozlík
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FARNOST

ODCHOD PANA DĚKANA P. JOSEFA CHARYPARA
DO NOVÉHO PŮSOBIŠTĚ
Když jsme se dozvěděli o odchodu našeho pana děkana, přišlo nám samozřejmé napsat pár řádek o knězi,
který spravoval zdejší římskokatolickou farnost 19 let
a zmínit se o tom, co pro naši farnost udělal. Všichni
farníci otce Josefa znají jako člověka věrného svému poslání a oddaného Bohu, ale také jako člověka plného humoru. Tento muž bere své kněžské poslání velmi vážně
a stal se pro nás věřící, za dobu působení v Březnici, nedílnou součástí našich životů. Učil nás náboženství,
uděloval nám svátost křtu, svátost smíření, svaté přijímání, připravoval nás na svátost biřmování, uděloval
nám svátost manželství, svátost pomazání nemocných
a pohřbíval naše blízké.
V následujících řádcích bychom vás chtěli stručně seznámit se životem P. Josefa Charypara. Narodil se 19.
12. 1948 v Písku rodičům Anně a Josefovi. Má bratra
Jana a sestru Annu. Jeho strýc byl P. Josef Břicháček,
CSsR, který byl rektorem na Svaté Hoře. V roce 1956
byli Charyparovi tehdejším režimem vystěhováni z obce
Jickovice a odešli do vísky Větrov u Nadějkova. V roce
1955 nastoupil malý Josef do základní školy. Poté se
v Hněvkovicích učil v letech 1964-67 kovářem. Jeho mistrem byl pan Václav Kostka z Březnice. Po vyučení
nastoupil do základní vojenské služby v Kostelci nad
Labem a roku 1969 byl zaměstnán ve Státním statku
Větrov. Dále pracoval v letech 1971-72 ve slévárně hliníku v ČZ Strakonice a následně do roku 1978 jako opravář zemědělských strojů v Opravnách zemědělských
strojů v Písku. V této době ale už věděl, že se chce věnovat něčemu úplně jinému.
Ve svých 21 letech totiž slyšel Boží hlas, aby se stal
knězem, a proto začal večerně studovat na Střední ekonomické škole v Písku a následně dálkově v Českých
Budějovicích. Zde si dodělával středoškolské vzdělání,
které úspěšně dokončil v roce 1978. Ihned po maturitě
vstoupil do semináře na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po vysvěcení v roce 1983
započal svoji kněžskou cestu jako kaplan v Písku a přilehlých farnostech. Zde strávil 3 roky. V té době se stal
členem Schönstattského hnutí. Poté působil 7 let v Božejově u Pelhřimova a přilehlých farnostech a nakonec
přišel v roce 1993 k nám do Březnice, kde působil až do
této doby. Mezi roky 2002-2008 zastával v Březnici také
funkci vikáře. Od 1. července 2012 nastupuje na nové
působiště do Opařan.
P. Josef Charypar se zasloužil o opravu kostela sv.
Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. R ekonstrukce se týkala zejména fasády a střechy kostela. Určitě si všichni pamatujeme kostel v cihlovo-červené barvě. U fary byla také opravena střecha i fasáda a v prvním patře byla zřízena učebna, farní sál a opravena
chodba. Uvnitř kostela za sakristií nechal vybudovat

sociální zařízení. Dále se musíme zmínit o
restaurátorské
opravě dušičkového oltáře,
která se nedá
přehlédnout,
jelikož je oltář
ve světlé béžové barvě oproti
oltářům ostatním. Restaurátorské práce zahrnovaly i čtyři sochy svatých - sv. Josefa, sv. Floriana, sv. Václava
a sv. Jana Nepomuckého.
V neposlední
řadě bychom
měli připomenout něco, čeho
si určitě všiml každý březnický občan - v průčelí kostela
sv. Ignáce byly do portálů dosazeny kopie původních dřevěných soch Panny Marie, sv. Mikuláše, sv. Václava,
sv. Jana Křtitele a sv. Víta.
Nakonec tohoto článku bychom si dovolili citovat úryvek přání našeho P. Josefa Charypara.
Při udělování svátosti křtu napsal:
„To přání moje je jen prosté,
Vy Boží lásku v srdci noste,
abyste jak svatá rodina žili
a ve svém středu Krista měli.
On a Vám dá své požehnání
a provází Vás, je s Vámi a Vás chrání!
A nad Vámi bdí i Maria,
neb Kristova láska z kříže nás do ochrany Matky svěřila,
a slovy Hle Syn tvůj, v matčino srdce vložila.“
Děkujeme našemu panu děkanovi za duchovní vedení
po 19 let, za to, že nám ukazoval cestu k Bohu a pomáhal nám na cestě ke svatosti.
Přejeme mu hodně zdraví, Božího požehnání, ochrany
Panny Marie, darů Ducha svatého a radost z poslání na
jeho novém působišti v Opařanech pod ochranou jeho
patronů sv. Josefa, sv. Václava a sv. Pavla.
Srdečně děkujeme

Vaši farníci

PŘÍCHOD NOVÉHO ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KNĚZE
Od 1. července 2012 nahradí P. Josefa Charypara v Římskokatolické farnosti Březnice P. Karel Hampl, který
k nám přijde z Boršova nad Vltavou. P. Karel Hampl bude dne 8. července 2012 v 9.30 hodin poprvé předsedat
nedělní bohoslužbě, na níž jste všichni srdečně zváni. Otci Karlovi přejeme hodně zdraví, Božího požehnání, ochrany
Panny Marie a radosti z duchovní činnosti na novém působišti.
Farníci z Březnice a okolí

7-8/2012

BŘEZNICKÉ NOVINY

FOTOSTŘÍPKY

Slavnosti pivovaru Herold

Literární vycházka „Po stopách loutkářky A. Kopecké“

Dětský den v Zámecké oboře

Dětský den 2. MŠ

Oslava Dne dětí v MC

Chy te vlny aneb neckiáda na Vlčavě
Autor fotografií František Slaník
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MC / MŠ

PAMPELIŠKA

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

ČERVENEC – SRPEN 2012
Herna pro rodiče a děti pondělí až pátek 9.00 – 12.00 hod.
Kroužky a kurzy budou pokračovat opět od září – října
2012
23. 7. - 3. 8. 2012 a 13. 8. – 17. 8. 2012 bude herna zcela
u z a v ř e n a – čerpání dovolené
VEŠKERÉ FOTOGRAFIE z akcí MC naleznete na
www.rajce.net - uživatel mcpampeliska
(např. Den dětí, Neckiáda,…)

M i m o ř á d n é a k c e v červenci a srpnu
24. 7. Výlet do Mačkova
• výlet vláčkem do rehabilitačního zařízení Mačkov s návštěvou bazénu.
• odjezd v 9.21 hod. z vlakového nádraží Březnice, zpět ve
13.46 hod. nebo v 15.46 hod.
• v případě zájmu o oběd nutno objednat v MC na tel.
326 531 177 do 20. 7.

13. - 17. 8. Škola šermu – Chodby času
• stopy vedou hluboko do minulosti a jen Ti nejodvážnější dokáží cestovat časem. Příměstský dobrodružný tábor pro děti ve
věku 8 – 13 let
Rosenthal o.s. ve spolupráci s MC Pampeliška Březnice.
Více informací na www.mcpampeliska.cz, www.rosenthalci.cz/
CHODBYCASU

21. 8. Výlet do Blatné
• výlet vláčkem do obory na daňky a do cukrárny
• odjezd v 9.21 hod. z vlakového nádraží Březnice a zpět
ve 13.46 hod.

25. 8. Konvent plný loutek
P ř i p r a v u j e m e n a z á ř í : narozeniny Pampelišky,
posezení u kulatého stolu
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován:

IX. Letní divadelní dílna
• již devátý ročník tradičních divadelních dílen pořádaných ve
spolupráci s Divadlem Kapsa Andělská hora
Proběhne ve dvou turnusech: 23. 7. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8.
2012.
V těchto dnech bude herna uzavřena!

Přeji za MC Pampeliška krásné slunečné prázdniny
a chci poděkovat členkám výkonného týmu, rady MC, studentkám SOŠ a VOŠ Březnice, všem příznivcům a dobrovolníkům
za pomoc při mimořádných akcích i běžném provozu MC Pampeliška.
Lenka Motejzíková

1. MŠ
Měsíc červen uzavřel další školní rok. Pro děti začíná
období odpočinku, relaxace, výletů a dovolených
s rodinou, období bohaté na nevšední zážitky.
Ani v naší mateřské škole nebyla nouze o zajímavé
zážitky spojené s nastávajícím létem a pěkným počasím.
Hravé aktivity obohatily akce, na které se děti každoročně velmi těší:
= tematické dopoledne v zámeckém parku, tentokrát
s názvem „Jak se budí princezny“
= výlet na kolech se zdatnými cyklisty z řad dětí
z Březnice do Chrástu a přes Oslí zase zpět do Březnice
= pěší výlet do Xaverova spojený s jízdou na koni
= rozloučení se „školáky“ za účasti rodičů s připraveným programem a dárky
= školní výlet, jehož cílem v letošním roce byla dopoledne exkurze do svíčkárny v Šestajovicích, kde si děti
vlastnoručně zdobily svíčky a také mohly pozorovat domácí zvířata na minifarmě a odpoledne návštěva Království železnic v Praze.
Na jaře jsme navštívili březnickou hasičskou zbrojnici. Děti měli možnost seznámit se s prací hasičů a prohlédnout si techniku, která jim při jejich práci pomáhá.
Zážitky pak následně i výtvarně zpracovaly. Nejzdařilejší práce jsme zaslali do soutěže „Požární ochrana očima
dětí“. Bylo pro nás milým překvapením, když naši mateřskou školu navštívili zástupci Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a přivezli dětem Vojtovi, Matějovi
a Lence dárky za 1. až 3. místo v jejich věkové kategorii.
Vojta se navíc stal i vítězem krajského kola této soutěže.

Nejen hry a zábava
uspokojující osobní potřeby dětí jsou obsahem činností uskutečňovaných
v naší mateřské škole. Děti
se v rámci svých možností
rovněž učí pomáhat ostatním. Příležitostí v tomto
směru byla výroba sluníček Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sluníčka budou zástupci nadace
rozdávat v červenci při
Mistrovství ČR v parkuru
v Martinicích.
LETNÍ (K. Vůjtek)
Modrá, to je voda.
Hnědý břeh ji schová.
Šedý kámen v cestě leží.
Bosé nožky k němu běží.
Palec jako malina.
Sláva! Léto začíná!
Přejeme všem léto plné
sluníčka a bohaté na příjemné zážitky.
Zároveň děkujeme těm, kteří v uplynulém školním
roce podpořili mateřskou školu jakoukoliv formou sponzorské pomoci.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ
Mgr. Jaroslava Zelenková, ředitelka
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MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ JSOU ROZDÁNA
Studenti maturitních ročníků Vyšší odborné školy
a Střední odborné školy Březnice, tedy většina z nich již
spokojeně odpočívá po náročném maturitním období,
které bylo zakončeno v pátek 1. června slavnostním předáním maturitních vysvědčení.
V letošním roce šlo na této škole k maturitám celkem
46 studentů ze tří studijních oborů – Agropodnikání,
Výpočetní technika, Sociální činnost. O tom, jak si studenti vedli, jaký obor vyšel z maturitních zkoušek nejlépe a co čeká školu v následujících dnech jsme si povídali
s ředitelkou Ing. Marií Fiřtíkovou.
Kolik studentů nakonec maturitní zkoušku složilo, a kolik si ji bude muset zopakovat?
Všichni studenti oboru Agropodnikání v letošním roce
maturitní zkoušku zvládli, u oboru Výpočetní technika
dva podcenili přípravu na ústní zkoušku a u studentů
oboru Sociální péče – pečovatelská činnost si většina
třídy zvolila místo zkoušky z cizího jazyka raději matematiku, přestože jim tento předmět činil v průběhu studia větší obtíže. Proto si didaktický test z matematiky
bude muset v září zopakovat 10 studentů a studentek.
Který z oborů vyšel nejlépe?
Tak jako v loňském roce nejlépe státní část maturitní
zkoušky zvládli studenti oboru Výpočetní technika. Obě
části (jak státní i profilovou část) letos úspěšně zakončili i maturanti a maturantky oboru Agropodnikání. Čtyři úspěšní absolventi oboru Výpočetní technika: Tomáš
Ronn, Jakub Loffelmann, Michal Zima, Jiří Kopáček
obdrželi zároveň certifikát Autodesk Academia Program
- certifikát autorizovaného výukového softwaru.
Všichni absolventi získali zároveň dodatek k maturitnímu vysvědčení – EUROPASS, který jim otevírá dveře
ke studiu a práci v Evropě, usnadňuje uchazečům o práci její získání, pomáhá zaměstnavatelům v posuzování
uchazečů o práci, zlepšuje srozumitelnost popisu odborné kvalifikace a kompetencí držitele. Objasňuje vzdělávacím institucím v zahraničí předchozí vzdělání držitele
a urychluje uznávání kvalifikací v zahraničí.
Při předávání dostali dvě studentky zvláštní ocenění od Agrární komory, prozradíte nám o co šlo?
Již třetím rokem oceňuje AK Příbram nejlepší studenty oboru Agropodnikání a učně zemědělských oborů.
Cenu uděluje za jejich vztah k zemědělským oborům
a další činnosti.
Naše maturantky Simona Doušová získala toto ocenění za reprezentaci školy v celostátní soutěži zemědělských škol v Benešově, vítězství v soutěži „O bramboro-

Absolventi VOŠ a SOŠ se loučí se školou

vý květ Vysočiny“ a pěkné studijní výsledky v průběhu
studia.
Lucie Nováková za výborné studijní výsledky v průběhu studia a reprezentaci školy v soutěži „O bramborový
květ Vysočiny“.
Obě děvčata získala z rukou ředitelky Agrární komory
Ing. Zlaty Koukolíčkové certifikát a finanční odměnu ve
výši 1 000 Kč.
Čtvrté ročníky mají zasloužené volno, ostatní studenti se ještě pilně učí, a jak je to se studenty vyšší odborné školy?
Studenty a studentky vyšší odborné školy čeká v červnu absolutorium. Skládá se z obhajoby absolventské
práce, zkoušky z cizího jazyka a zkoušky z odborných
předmětů, které tvoří: Metody sociální práce, Psychologie a Právo. V týdnu od 11. do 15. června bude tyto
zkoušky skládat 38 studentů dálkového studia a od 18.
do 21. června 20 studentů denního studia. Věřím,
že náročné zkoušky všichni dobře zvládnou a v pátek
22. června 2012 obdrží všichni diplomy a vysvědčení.
První ročníky příštího školního roku jsou obsazeny,
nebo se mohou zájemci ještě dodatečně přihlásit?
Pro příští rok máme ještě volná místa, jak pro uchazeče na střední škole u oborů Agropodnikání, Sociální činnost i Informační technologie, kde jsme vypsali třetí
kolo přijímacího řízení.
Na VOŠ se uskuteční přijímací pohovor 27. června
a přihlášky do druhého kola lze zasílat až do 20. srpna
2012. V letošním roce po kratší přestávce otevřeme
i zemědělský obor „Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami“.
Zároveň přijímáme přihlášky na nově akreditovaný
vzdělávací program Sociální práce, obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika, který budeme otevírat od 1. září 2012 v denní a kombinované formě studia.
Vždy se jedné o tříletý studijní obor, zakončený absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru). Mohou se přihlásit ti, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a prokáží
zdravotní způsobilost (posudkem lékaře na přihlášce
ke studiu).
Děkuji za rozhovor.

Eva Švehlová, Periskop
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ABSOLUTORIUM NA VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
Ve dnech 11. - 18. 6. 2012 proběhlo poprvé absolutorium
studentů 4. ročníku dálkového studia oboru Sociálněsprávní činnost. Absolutorium úspěšně složilo celkem
37 studentů, z nichž téměř polovina jej složila s vyznamenáním. Zkouška se skládá z obhajoby absolventské
práce, zkoušky z cizího jazyka a zkoušky z odborných
předmětů, které tvoří: Metody sociální práce, Psychologie a Právo. Absolventi získávají po složení zkoušky diplom, EUROPASS a za jménem titul DiS., diplomovaný
specialista v oboru.
Velmi oceňujeme obětavou práci a vzorný přístup těchto našich absolventů ke studiu, které trvalo celé dlouhé
čtyři roky. Čtyři roky usilovné práce, odříkání a osobních obětí. Většina těchto skvělých lidí pracuje v sociál-

ní sféře a pečuje o různé klienty. Svou práci milují
a věnují jí naprosto všechno. O to víc si zaslouží tito
obětaví sociální pracovníci naše uznání.
Všem absolventům srdečně blahopřejeme k úspěšnému
zakončení jejich studia a přejeme jim hodně pevného
zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě. Věříme,
že na naši školu budou rádi vzpomínat a budou se
i v budoucnu k nám rádi vracet.
Ve dnech 18. - 22. 6. 2012 probíhá absolutorium studentů 3. ročníku denního studia VOŠ, oboru Sociálněsprávní činnost. Absolutorium skládá celkem 20 studentů denního studia, zkoušky probíhají ze stejných
předmětů jako u studentů dálkového studia.
Slavnostní předávání diplomů a EUROPASSU absolventům VOŠ denního i dálkového studia proběhlo
v pátek dne 22. 6. 2012 od 15.00 a od 16.00 hodin ve
společenském sále školy.
Alice Fořtová

Projekt „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami
trhu práce na VOŠ Březnice“ CZ.1.07/2.1.00/32.0018
Studenti 2. ročníku VOŠ byli zapojeni do jedné z klíčových aktivit tohoto projektu „ Podpora praxí a stáží
studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů“. Měli tak
možnost absolvovat první blok 8 týdenní praxe ve vybraných organizacích partnerů projektu.
Pracovní činnost poskytla studujícím nenahraditelnou
zkušenost, důležitou při rozhodování o svém profesním

profilu a představě o budoucím povolání. Studenti měli
možnost aplikovat své vědomosti získané ve škole na
konkrétní potřeby vyžadované v budoucím zaměstnání.
Účast na tomto projektu se ukázala být jako velice
přínosná a proto jsme se rozhodli, že budeme v projektové činnosti i nadále pokračovat.
Mgr. Dagmar Chválová
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SETKÁNÍ NEJEN PRO RODÁKY – POZVÁNKA PRO VŠECHNY
O březnické pouti se každoročně koná setkání rodáků
a přátel Březnice, to letošní bude v sobotu 4. srpna
2012. Pořádá jej občanské sdružení Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice a proběhne tentokrát opět
v prostorách konventu. Setkání zde začne v 10 hodin.
Toto pozvání platí pro každého, kdo chce přijít. Účast
na tomto setkání není vázána na žádnou pozvánku nebo
na členství v občanském sdružení Bozeň - Spolek rodáků a přátel Březnice.
Myšlenka rodáctví, arci je stará, nepozbývá ani v době
globalizace na svém významu, právě naopak! Nejde
o lokální patriotismus nebo o sentiment, jde o rozvíjení
zdravého vztahu k místu, kde žijeme.
Odpoledne pořádá občanské sdružení Bozeň – Spolek
rodáků a přátel Březnice, pro všechny návštěvníky poutě a občany březnické od 14 hodin na nádvoří konventu
koncert hudební skupiny Avalon z Roudnice nad Labem.
Avalon tvoří 6 mladých hudebníků, kteří hrají (od roku
2010) skotské a irské tradicionály. Uměleckým vedoucím
skupiny je MgA. Jaroslav Kopáček, emeritní člen České
filharmonie, píše mladým muzikantům noty a je některým členům skupiny zároveň i dědou. Inspirovala jej
keltská hudba, s níž se seznámil na svých cestách s Českou filharmonií po Velké Británii. Koncert se koná ve
spolupráci s odborem kultury Města Březnice.
Skupina Avalon má za sebou četná hudební vystoupení na kulturních akcích, festivalech keltské hudby, vinobraních a vernisážích. V roce 2010 se stala absolutním

Skupina Avalon vystoupí v konventu 4. 8. ve 14 h (foto Avalon)

vítězem hudební soutěže ALLEGRO 2010 při Hudební
akademii Praha.
Členové skupiny jsou: Jakub Hejhal (15 let), housle,
Eliška Hejhalová (13 let), irská a příčná flétna, Sabina
Rosenkrancová (16 let), akordeon, Bára Valdmanová
(16 let ), klavír a keyboard, a Anežka Hejhalová (8 let),
housle.
Vystoupení skupiny Avalon bude zcela jistě zážitkem!
Vstup zdarma!
MUDr. Jiří Beran

Březnické hudební večery 2012

Léto
u svatého Rocha
KONCERT NEJEN Z DĚL
BAROKNÍCH MISTRŮ
Účinkují umělci
pražských orchestrů

sobota 14. července 2012
v 19 hodin
V sobotu 4. srpna 2012 od 14 hodin
poøádá
¡ Bozeò, Spolek rodákù a pøátel Bøeznice
obèanské sdruzení

na nádvoøí konventu

vystoupení hudební skupiny Avalon
Na programu jsou skladby inspirované keltskou hudbou,
skotské a irské tradicionály.
Srdeènì zveme posluchaèe všech vìkových skupin!
Vstup zdarma!!!
www.avalon-music.wz.cz

HANA BERANOVÁ
a její hosté
pěvecký recitál

sobota 11. srpna
v 19 hodin
Kostel sv. Rocha
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
Květen až září otevřeno v sobotu od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 14.00 hod.
4. srpna 2012 ZAVŘENO

Oddělení pro dospělé čtenáře
■

■

2. 7. – 31. 8. výstava fotografií Arnošta Fürsta –
Vzpomínky „na budoucnost“
Tematická výstavka knih – „Dovolená“

D ě t s k é o d d ě l e n í na ZŠ
V době letních prázdnin bude Oddělení pro dětské
čtenáře otevřené každé pondělí od 9. 7. do 27. 8. vždy
od 8 do 14 hodin.

Městská knihovna a Infocentrum
Vás zve na výstavu

Vzpomínky
„na budoucnost“
pana Arnošta Fürsta

7-8/2012

KNIHOVNA

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
v Městské knihovně v Březnici
Rohál Robert – Karel Gott, umělecký a soukromý život –
Gottova kariéra trvá bezmála půl století a proto je stále o čem psát,
stačí jen zvolit správný úhel pohledu a zaměřit se na objevování
nových skutečností tohoto fenomenálního člověka
Grossmann Lev – Mágové – napínavý příběh o mladém muži,
který praktikuje magii v reálném světě
Doubková Hana – Ďábelská past – kriminální příběh z edice
Původní česká detektivka
Moravcová Hana – Třináctá kometa – na sjezdu bývalých spolužáků nikdo netuší, že v domku vedle žije amatérský astronom,
který hlásá přelet třinácté komety a podle všeho to nevěstí nic dobrého…
Sue Eugéne – Tajnosti pařížské – historický román
Blake Jennifer – Královská vášeň – historický milostný román
Haziel Vittoria – Utrpení podle Leonarda – génius z Vinci
a Turínské plátno – tato kniha je plodem intuice a roků výzkumů
a pátrání; vše začalo koncem osmdesátých let návštěvou katedrály,
v níž je uchováno Turínské plátno, posvátná relikvie, pohřební plátno, které zahalilo tělo Krista sejmutého z kříže
Clarková Mary Higgins – Neznámý v pozadí – proces s nezletilým vrahem mladé ženy, který má být po dvou letech od činu popraven, vyvolává v USA novou bouřlivou diskusi o obnovení trestu
smrti…
Hooper Kay – Lovec strachu – Lucas Jordán, který pracuje
ve speciální vyšetřovací jednotce, je obdařen mimořádnou schopností –
umí vnímat lidský strach a využít toho při hledání pohřešovaných osob
Cervantes Miguel de Saavedra – Don Quijote – všeobecně
známý příběh v českém a anglickém jazyce v jedné knize
Gardinerová Meg – Případ Mission Canyon – detektivní příběh
Steiner Rudolf – Okultní pečetě a znamení – zajímavá publikace z nakladatelství Fabula
Martínek Jiří – Rumunsko, turistický průvodce do zahraničí
– přes 200 místopisných hesel, praktické informace, regiony, přírodní a turistické zajímavosti
Grešík Valdemar – Psychotronika a bylinná léčba – lidské
zdraví očima psychotronika a bylináře
Soukupová Silvie – Jan Pavel Hille – Blatenský kněz a regionální historik – zajímavá publikace vydaná Městským muzeem
v Blatné o blatenském knězi, který svou činnost v duchovní správě
kombinoval s vlastivědnou prací a spolkovými aktivitami
Myslikovjanová Ida – Astropsychologie a rodina – tato publikace je určena všem, kdo chtějí změnit své vzorce chování a jednání
naprogramované z původní rodiny i těm, kdo se zajímají o astrologii
Dragoun Zdeněk – České variace – současná česká poezie
Připravila Kateřina Štěrbová

Kniha na mém nočním stolku

2. července – 31. srpna
v prostorách Městské knihovny
a Infocentra

Do letního dvojčísla jsem si pro vás připravila hned dva tituly. Tím prvním je kniha „Společenstvo klíčníků“, která
je určena našim malým čtenářům. Napsala ji Daniela Kroluperrová a děj příběhu se odehrává střídavě v Březnici
a Rožmitále pod Třemšínem. Parta dětí se o prázdninách
vypraví za prastarým tajemstvím sedmi klíčů. Jednoduché
a výstižné ilustrace jsou od Barbory Kyškové. Tento titul najdete ve fondu dětského oddělení knihovny. Spisovatelka Daniela
Kroluperrová přijala naše pozvání a na setkání s ní se můžete
těšit v rámci Literární kavárny v měsíci září.
Druhou knihou, kterou jsem si pro vás připravila, je kniha
mladé kubánské autorky Wendy Guerry – „Všichni odcházejí“. Kniha psaná deníkovou formou nás zavede na Kubu
80. let. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Nieve, která řeší své
osobní vztahy s matkou, otcem, milencem. Havana je plná
Kubánců, kteří se uchylují na ambasády a dožadují se práva
opustit zem. Nieve se s Castrovou mocí setkává na každém
kroku a uvažuje o emigraci. Autorka píše vedle prózy také poezii.
Dobrou volbu při výběru knih, a na dovolenou či na dobré
usínání přeje
Petra Bartoníčková
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Město Březnice – odbor kultury
Vás srdečně zve na

LITERÁRNÍ VYCHÁZKU

„Březnické pověsti“
Sraz v sobotu

28. července v 16 hodin

před budovou Městské knihovny a Infocentra.
Společně se vydáme po stopách tajemných
příběhů, které nás zavedou za více či méně
známými postavami, které jsou spjaty
s březnickou historií.
Navštívíme kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského, bývalou jezuitskou kolej, zámek a zámecký
park a vycházku tradičně zakončíme v Kavárně u bylinné zahrádky.
Museli bychom se ponořit do dávných věků, abychom mohli určit dobu, kdy na území dnešní Březnice vstoupil první
člověk, kdy si postavil svoji první chýši, kdy si tu vybudoval svůj první domov. Vyprávění našich předků předávané
z generace na generaci může mít pravdivé jádro, ale často je přetvořené podle fantazie jednotlivých vypravěčů a ztrácí
na věrohodnosti. Snad právě proto nám tyto pověsti, báje a legendy připadají zajímavější a my je nenecháváme upadnout v zapomnění. Vydejme se za příběhy naší minulosti.
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Za všechny pořadatele se na setkání s Vámi těší Petra Bartoníčková

Prázdninové soutěžení s dětskou knihovnou
Do prázdninového dvojčísla jsme pro děti i dospělé připravili malé soutěžení. Uhodněte, z jaké pohádky či filmu
pocházejí uvedené „hlášky“, vyplňte a přineste během prázdnin do Městské knihovny a Infocentra. Na tři správné
vylosované odpovědi čeká odměna.
POHÁDKOVÉ HLÁŠKY
Napište, ze kterých pohádek nebo filmových příběhů jsou tyto hlášky. Některé pohádky nejsou české – z jaké pochází
země?
1. „Posázaví podle vzoru stavení, Jouzo“

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

2. „Prosím, prosím, někdo mi snědl jahodový koláč, a to se prosím nedělá“
3. „A je to tuplovanej doktor. On je totiž Dr Nec a Dr Voštěp“
4. „Neviděly jste mého osla, dámy?“

5. „Te

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

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

poznáš odplatu, za tu tvou lopatu!“

6. „Vstávat a cvičit.“

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

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

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

7. „Sežer ho, Božka, sežer ho!“

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

8. „Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.“
9. „Tak nezdržujte, mi jedeme světit kostel do Švýcarska... je , vole…“

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

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

10. „Jestli já jsem takhle vyváděl kvůli ženění“…princ… „Jenomže ty sis bral maminku, kdežto mě vnucuješ
samý cizí holky.“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. „Jsem mamutem sotva pět minut a ty už mě balíš?“
12. „Dnes jsou rohlíčky obzvláště dobře vypečené.“

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

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

13. „Chodit po vodě, to umí jenom náš mladej Pán, ale to víš, to je elita, na to já si netroufám.“
14. „Střízlivý střízlík stříbro střádá, žíznivý žoldnéř žejdlík žádá.“

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

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

15. „Páni! A do týhle rodiny se mám přiženit. Tatíček nemůže vidět krev, a tak pořádá popravy.“

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

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

16. „To kyselo je moc kyselý…. a ten bramborák je moc bramborovej!“

.....................................................
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VEČER S RODÁKEM
Dne 25. května 2012 proběhl v hudebním sále zámku
dá se říci již tradiční Večer s rodákem.
Uspořádala jej správa státního zámku Březnice ve spolupráci s občanským sdružením Bozeň – Spolek rodáků a přátel Březnice. Pro připomenutí budiž uvedeno, že první takto
pojatý večer v roce 2009 patřil prof. MUDr. Janu Kiliánovi,
DrSc., o rok později byl hostem doc. MUDr. Jiří Motáň,
CSc., a v minulém roce přijal pozvání MgA. Jaroslav Kopáček. Letošním hostem večera věnovaného tématu „Jak se
žilo na Březnici za 1. republiky“ byl pan Stanislav Mottl.
Vyprávění osobních vzpomínek , co by popisů dob nedávno minulých, je dnes vzácností. Dříve tomu bývalo jinak, jednalo se pro většinu lidí o téměř jedinou cestu poznávání minulosti. Z předávání příběhů z pokolení na pokolení vznikaly pověsti a mýty. V těch končinách světa,
kde nemají písmo, je to tak doposud. Teprve nedávno si
historici začali uvědomovat, že zdrojem poznání mohou
být nejen zaprášené archivy, ale právě vzpomínky. Myslím, že se metoda shromaž ování vzpomínek pamětníků
označuje jako ústní pamě národa. Nevadí, že pamě nás
občas mate, vždy ani písemnostem není radno vše věřit!
Pan Stanislav Mottl s obdivuhodnou svěžestí vyprávěl
o svém dětství v Březnici, přičemž vzpomínky doplňoval
pečlivě vybranými fotografiemi z města a okolí. Probral
postupně několik tématických okruhů, první z nich bychom mohli označit jako březnický místopis, další byl
věnován rozvoji města (průmysl, stavitelství, peněžní
ústavy), dalším tématem byly významné osobnosti měs-

ta, spolková činnost, sport a kultura. Jednotlivá témata
od sebe oddělovaly hudební vstupy, které byly v podstatě ilustracemi těch dob, jichž se vyprávění týkalo. Této
části programu se ujala Hana Beranová a Přemysl Zíka.
Na vše během jednoho večera dojít nemohlo a tak někdy příště. Program večera byl určen pro širokou veřejnost. Škoda, že nepřišla školní mládež a její vzdělavatelé. Na druhou stranu lze ocenit, že mezi přítomnými byl
starosta pan Jiří Štěrba. Na závěr večera předal panu
Stanislavu Mottlovi mimo jiné pamětní list města.
Dík za příjemně strávený večer patří v první řadě
panu Stanislavu Mottlovi, oběma hudebníkům (Haně
Beranové a Přemyslu Zíkovi), dále Jiřímu Krůtovi za poskytnutí části fotodokumentace a v neposlední řadě též
kastelánovi zámku Ing. Robertu Bartákovi za to, že pamatoval na vše, co je potřeba z organizačního hlediska
pro zdar takového večera udělat.
Posluchač si odnášel dojem, že Březnice v meziválečné
době byla místem velkého rozvoje a to ve všech směrech.
Vznikly hodnoty, z nichž máme doposud užitek jako
např. Náměstí, budova základní školy či regulace řeky;
byl vybudován vodovod, kanalizace (některé obce ji doposud nemají) a uskutečnila se elektrifikace města. Březnice žila bohatým kulturním životem, o nějž se povětšinou starali sami její obyvatelé. V Březnici se také sešla
řada osobností, díky nimž mohlo ke všestrannému rozvoji dojít. Lze říci, že pomyslná laka byla tehdy pro
příští generace – včetně té dnešní - nasazena vysoko!
MUDr. Jiří Beran

SOBOTA 25. 8. 2012 od 13 do 20 hod. BŘEZNICE

Nádvoří jezuitské koleje
(vchod z Náměstí vedle kostela)

ŘEMESLA - DIVADLO - MUZIKA
14.00 hod. – O nezbedných kůzlátkách - divadlo Říše loutek
15.30 hod. – O pejskovi a kočičce - divadlo Říše loutek
17.00 hod. – divadélko v podání brazilského loutkoherce Gila Contiho
18.00 hod. – PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Těšit se můžete na jazz, folk, hospodskej šraml, ozvěny world-music,
westernu, skáčka i rocku.
VSTUPNÉ: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Tento díl volného seriálu Březnických novin věnujeme paní JANĚ KROTKÉ.
1. První otázka tohoto seriálu je povětšinou tatáž: jaký
je váš vztah k Březnici?
Pocházím ze Staroselského Hrádku, ale v Březnici jsem navštěvovala základní školu. Maturovala jsem na Střední ekonomické škole v Příbrami a nyní pracuji jako účetní ve zdejším Metamaxu. K Březnici mám také řadu přátelských vazeb.
2. Jste předsedkyní Sdružení rodičů a přátel při základní škole (SRPŠ) v Březnici.
Na zkratku SRPŠ si pamatuji z let své školní docházky, myslím, že tehdy to byla zcela formální záležitost,
zkratka zůstala, ale náplň činnosti je zřejmě zcela jiná.
K čemu je SRPŠ v dnešní době?
Předsedkyní SRPŠ jsem se stala po paní Mgr. Jitce Bartákové v roce 2008. Tato organizace se věnuje rozvoji mimoškolních
aktivit dětí. SRPŠ například financuje dopravu dětí autobusem
za kulturou a na sportovní soutěže. Dále finančně podporuje
zájmové kroužky, lyžařské výcviky, školu v přírodě, letní tábory
a jiné. Zajímavou součástí aktivit SRPŠ je tzv. adopce zvířete
žijícího v zoologické zahradě. Děti z březnické ZŠ adoptovaly
tučňáky v pražské a v plzeňské ZOO. Dokládá to sponzorská
tabulka u tučňáků v pražské zoologické zahradě v Troji. Děti
jezdí adoptovaná zvířata navštěvovat. Protože se jedná také
o peníze, uplatním zde svoji profesní erudici. Prostředky na
svoji činnost SRPŠ získává od rodičů školních dětí, příspěvek

na SRPŠ činí 250,- Kč ročně a platí se jen na nejmladšího školáka v rodině. Za jeho starší sourozence ve škole rodiče nic neplatí. Nějaké peníze získáme ze sběru odpadních surovin, plodů a bylin. Z toho je vidět, že agenda SRPŠ je opravdu široká.
SRPŠ je také členem školské rady.
3. Co říkáte výsledku nedávné ankety o stravování ve
školní jídelně?
Překvapilo mne, že ankety se zúčastnilo tolik rodičů. Ukázalo se, že rodičům není lhostejné to, jak bude vypadat školní
stravování v dalších letech. Ve škole vznikne stravovací komise,
která bude svým způsobem na stravování dohlížet. Bude složena z nutriční specialistky, zástupce učitelského sboru, zástupce
rodičů a vedení kuchyně. Již nyní mají děti na výběr zeleninové (např. mrkvový a okurkový salát) a ovocné saláty, které jsou
v ceně oběda.
4. Jak byste z pohledu předsedkyně SRPŠ náš rozhovor ukončila?
Jako předsedkyně SRPŠ zjišuji nedostatek zájmu města o
naši činnost. Naopak spolupráce s učiteli a s vedením školy je
výborná. Škola v této době s napětím očekává výsledky výběrového řízení na místo jejího ředitele/ředitelky. Jako předsedkyně Sdružení rodičů a přátel při ZŠ přeji radě města, aby v této
věci měla šastnou ruku.
Rozhovor připravil MUDr. Jiří Beran

Výstavu zahájí kapela ŠVAJNERAJ
V srpnu se pod názvem Pamě kamene a dřeva uskuteční
v zámecké výstavní baště výstava sochařských prací Miroslavy
Nové a asambláží Jiřího Berana. Zatímco druhý autor je z předchozích výstav místním zájemcům o výtvarné umění znám,
Miroslava Nová zde bude vystavovat poprvé a zaslouží si proto
alespoň stručné představení.
Miroslava Nová (1935) prožila mládí v Březnici a na tato léta
ráda vzpomíná. Má k Březnici přímo rodácký vztah. Většinu
svého života včetně vysokoškolských studií prožila v Plzni, kde
má i nyní svůj ateliér. Jako sochařka pracuje především s kamenem (a nejčastěji je to mramor), ve svém zcela originálním
sochařském pojetí dokládá, že dobře rozumí duši kamene a
plně ji respektuje. Další oblastí, jíž se věnuje, je tvorba medailérská. Zabývá se jí po desetiletí, zúčastňuje se národních a mezinárodních přehlídek, je členkou Asociace medailérů (např.
Londýn 1992, Paříž 2002). Její medaili si do svých sbírek vybralo dokonce Britské muzeum v Londýně! V roce 2000 získala
za svoji uměleckou činnost prestižní cenu – evropskou medaili
Franze Kafky.
Výstavu Pamě kamene a dřeva zahájí ve středu 1. srpna
v 17 hodin koncert kapely Švajneraj, která se věnuje interpre-

taci staropražských lidových písní. Muzikanti hrají pěkně
od podlahy a tak se posluchač rázem ocitá v prostředí hospod
a může mu být do skoku. Jiné písně jsou naopak tak tklivé,
že posluchač se sotva dokáže ubránit dojetí. Skupina hraje
ve složení Petra Hynčíková (zpěv), Míša Kabátníková (harmonika), Petra Havlíková (perkuse), Luděk Sieber (kytara, housle,
heligónka), Milan Voráček (kontrabas).
Koncert se uskuteční venku před výstavní baštou, zváni jsou
všichni a to i ti, kteří zrovna nenalézají zalíbení ve výtvarném
umění. Jistě každého potěší, že vstup na kapelu Švajneraj je
zdarma!
MUDr. Jiří Beran

KAPELA ŠVAJNERAJ
zahraje

1. srpna 2012 od 17 hod.
před výstavní baštou
březnického zámku.
VSTUP ZDARMA!

Dvě drobné plastiky Miroslavy Nové z roku 2012 inspirované
Březnicí (foto T. Ťupa)
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SPCCH V BŘEZNICI
informuje

SPOLKY / VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ

PŘIPOMÍNÁME

ASPIKOVÁ VAJÍČKA

G r a t u l a c e
Výbor ZO SPCCH Březnice přeje dodatečně dlouholetému předsedovi bývalé ZOI (Základní organizace
invalidů), panu Ludvíku Kindlmanovi k jeho 83. narozeninám,(14. června 2012), pevné zdraví a další š astný
život. Blahopřejeme!

Ingredience: Čirá želatina, bujónová kostka, vařená zelenina, šunka

Poradna
Poradna pro sluchově postižené bude dodatečně ve středu
5. července 2012 a pak 3. října 2012 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií
do sluchadel, malé opravy, rady.
Plavenky
Od září 2012 bude pí Ježková opět vydávat plavenky do bazénu
v Příbrami v hodnotě 20 Kč za cenu 10 Kč, pouze pro členy
ZO SPCCH. Objednejte si co nejdříve. Naše organizace má
k dispozici pouze 60 ks.
PŘIPRAVUJEME
Divadlo
13. 7. 2012 komedie od Carla Goldoniho MIRANDOLÍNA, cena
včetně vstupenky členové 150 Kč, ostatní 180 Kč. Odjezd z náměstí
na večerní představení je v 19.00 hodin.
Prohlídka zámku
1. 9. 2012 hromadná návštěva zámku Březnice při akci:
HRADOZÁMECKÁ NOC, večer od 21 do 24 hodin, cena vstupného po slevě: členové 80 Kč, ostatní 100 Kč, děti do 10 let zdarma.
Výlet
6. 9. 2012 směr SÁZAVA - klášter, STARKL - zahrada,
FILIPOV - park, ŽLEBY - zámek.
Cena 110 Kč členové, ostatní 150 Kč. Odjezd z náměstí v 7.30 hodin, z Tochovic v 7.40 hodin.
Zájezd
18. 9. 2012 druhý zájezd do ETE Temelín. Cena pro členy je
120 Kč, nečlenové 170 Kč se stejným programem.
Další informace podá a přihlášky přijímá paní Feitová v lékárně
nebo na tel. č. 318 682 050, 721 603 455 a 318 682 483 večer.
Sociální politika
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo některé změny
v sociálním systému. Jednou ze změn sociální reformy
je zavedení sKarty která zásadně mění způsob vyplácení rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení, podpory v nezaměstnanosti,
dávek hmotné nouze, podpory zdravotně postižených a řady dalších
dávek. Za vydání karty se platit nebude, bezplatné bude také vedení
účtu ke kartě. Komu je určena? Obdrží ji postupně všichni, kteří pobírají sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti. Netýká se výplaty důchodů. Kartu obdržíte na příslušném pracovišti úřadu práce ČR, které vás bude informovat, kdy si máte pro
sKartu přijít. Karta se bude vydávat od konce června 2012.
Jaké jsou výhody karty? Nebudete si muset chodit pro peníze na
poštu nebo úřad práce. Můžete si je vybrat z každého bankomatu
nebo rovnou platit sKartou v obchodech.
Co sKarta umí?
Dá vám peníze. Peníze si vyberete z bankomatu nebo s kartou
zaplatíte v obchodě.
Zaplatíte, co je třeba. Prostřednictvím karty si můžete nastavit
příkaz k úhradě a poslat peníze na svůj účet nebo zaplatit třeba
bydlení, elektřinu a jiné účty.
Nahradí průkaz TP, ZTP a ZTP/P. Zdravotně postiženým lidem
bude sKarta sloužit k čerpání různých výhod.
Prokáže vaši totožnost. Budete ji potřebovat na úřadech práce a
při vyřizování záležitostí se státní správou z domova.
Je použití sKarty nějak omezeno? Ano. Při čerpání účelových
dávek nebudete moci nakupovat v některých obchodech, jako jsou
například videoherny nebo zlatnictví.
Chcete se dozvědět víc? Zavolejte na kontaktní centrum
844 844 803. WEB – www.skontakt.cz (od 1. 5. 2012)
Za výbor SPCCH připravila Jana Štefanová
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Postup: Nejprve připravíme skořápky k naplnění. Vajíčko umyjeme,
na širším konci uděláme dírku a otvor zvětšíme na průměr 15 - 20 mm
(skořápka jde dobře vystřihnout,
použít na střihání malé zakulacené
nůžky na nehty). Z vajíčka vylijeme obsah, krásně se dá oddělit bílek (při jeho vylévání je dobré s vajíčkem otáčet, potom vyklepnout
žloutek) a skořápku opláchneme vodou. Tyto skořápkové formičky
postavíme do kartónu na vajíčka.
Připravíme ochucenou čirou želatinu (je dobré vzít takovou, o které
víme, že dobře tuhne), skořápky před plněním vypláchneme vodou,
naplníme zeleninou a nakrájenou šunkou a zalijeme želatinou.
Když ztuhne, skořápky oloupeme a můžeme podávat.
Tip: Co takhle udělat tato vajíčka i na sladko s ovocem?

ŠLEHAČKOVÁ POMAZÁNKA NA CHUŤOVKY
Ingredience: 1 šlehačka ke šlehání, 10 dkg sýru Niva, česnek apod.
Postup: Sýr nastrouhat do šlehačky, přidat česnek a vše ušlehat.
Na slaných sušenkách je to teprve to pravé.

RAJČATA PLNĚNÁ PIVNÍ PĚNOU
Ingredience: 4 rajčata, 120 g Lučiny, 50 g pomazánkového másla,
0,5 dl černého piva, 10 g hořčice, worcester (dle chuti), sůl, pepř
Postup: Lučinu našleháme s tukem a tmavým pivem do pěny tak,
aby se dala nastříkat sáčkem do vydlabaného rajského jablíčka.
Pěnu ochutíme hořčicí, worcesterem, solí a pepřem.
Naplněné rajče ozdobíme bylinkami.

PESTRÝ SÝR V SRNČÍM HŘBETU
Ingredience: 2 hermelíny (po 125 g), 800 g měkkého tvarohu, sůl,
pepř, svazek petrželky, 2 lžičky sladké papriky, 75 g jader vlašských
ořechů, 400 g plátkového sýra, 2 malé cibule, rajčata a listy salátu
na ozdobu
Postup: Hermelíny nakrájíme na kostičky, promícháme s tvarohem, osolíme, opepříme a rozdělíme na tři přibližně stejně velké díly.
Do jedné části sýra vmícháme jemně nasekanou petrželku. Druhou
porci sýrové hmoty utřeme se lžičkou sladké papriky. Do poslední
porce sýra vmícháme nahrubo nasekané ořechy. Truhlíkovou formu (asi 20 cm dlouhou) vyložíme potravinovou fólií a pak plátkovým sýrem - i po stranách. Na plátky dáme tvaroh ochucený petrželkou a přikryjeme dalšími plátky sýra. Na ty zase rozdělíme tvaroh s paprikou a opět obložíme plátkovým sýrem. Nakonec dáme do
formy tvaroh s ořechy a přikryjeme plátky. Takto navrstvené zakryjeme fólií a v chladničce necháme přes noc ztuhnout. Oloupeme
cibule a nakrájíme je na kolečka. 1/3 obalíme ve zbylé petrželce
a 1/3 v paprice.
Sýr vyklopíme z formy a ozdobíme kolečky cibule, salátem a rajčaty.

ŠÁTEČKY - neskutečně jedlé
Ingredience: 0,5 kg hladké mouky, 1 kostka droždí, 300 ml mléka,
100 ml oleje, sůl, trošička cukru
Náplně dle chuti: kysané zelí, salám, (přidávám grilovací koření výborné), šunka, sýr, strouhaná jablka, skořice, povidla, tvaroh....
Postup: Z droždí, trošky mléka a cukru připravíme kvásek. Mléko
smícháme s olejem, trošičku osolíme, vlijeme k mouce a kvásku
a vypracujeme vláčné jemné těsto a necháme vykynout. Těsto rozdělíme na 5 - 6 částí, vyválíme kulatou placku, kterou nakrájíme
na osminy. Každý dílek naplníme, stočíme od širšího okraje do šátečku tak, aby cípek zůstal vespod. Upečeme dozlatova. Můžeme
sypat semínky.
Toto těsto lze použít i na pizzu.
Zdroj: I n t e r n e t

Marie Kováříková
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Přij te se přesvědčit, že na kluziště se dá chodit i v létě…

… přij te zažít nevšední pocit promítání pod letní oblohou při nevšedních filmech ….
Je název projektu, v rámci kterého jsou distribuovány vybrané české
dokumentární filmy uvedené na Mezinárodním festivalu dokumentárních
filmů Jihlava do různých míst v republice ….
Promítáme:

pátek 13. 7.

pátek 20. 7.
EM A ON

Něžný buran Xavier Baumaxa
Režie: Vladimír Michálek
Dokument bez cenzury i autocenzury je věnován dvojici nekonvenčních umělců a kamarádů z Litvínova. Em Rudenko, nonkonformní ukrajinský stavební dělník, básník. Xavier Baumaxa
je osobitý performer, básník a undergroundový bard. Ve své
tvorbě paroduje žánry bez rozdílu, karikuje celebrity a zesměšňuje takřka cokoliv. Režisér Vladimír Michálek oba sledoval
více než dva roky na cestách mezi koncerty, na přejezdech z jednoho bizarního místa na druhé a natočil řadu jejich vystoupení,
koncertů a mejdanů.

sobota 14. 7.

ROCK ŽIVOTA

Obyčejná legenda Olda Říha jako Katapult osudu.
režie: Jan Gogola, ml.
Příběh rockera, kterému se rozpadl vlastní svět a musí tak v
pokročilém věku začínat od nuly. Rány osudu přitom vnímá
jako přihrávky. Rock života není jen hudebním dokumentem či
bilancujícím portrétem, ale hlavně setkáním s životní sílou
obyčejného Oldy, který dokázal neobyčejné věci a stojí si stále
za svým jako pařez.

Město Březnice – odbor kultury
zve všechny děti na prázdninové

KINOHRANÍ
aneb

POHÁDKY PRO
PRÁZDNINOVOU POHODU
Středa 22. srpna 2012
KONVENT od 9 a 14 hodin
Pásmo večerníčkových pohádek se bude promítat
v Konventu v 1. patře.
Celé pásmo je tříhodinové a je sestavené
z desetiminutových pohádek, děti mohou přicházet
a odcházet kdykoliv v průběhu promítání.
Dopolední představení od 9 hodin do 12 hodin,
odpolední od 14 hodin do 17 hodin.
Pro děti budou
připraveny kvízy,
křížovky, omalovánky
s pohádkovou tématikou.
Na každého čeká filmový plakát.
Vstupné 20,- Kč
Babičky a dědečkové, vezměte svá vnoučata
o prázdninách na pohádku!

VENKU

Doopravdy to začíná venku – příběh tří lidí opouštějících vězení
Režie: Veronika Sobková
Časosběrný dokument režisérky Veroniky Sobkoveě sleduje
osudy tří lidí, kteří opouštějí vězení. Den po dni, minutu po
minutě, můžeme sledovat jejich cestu ven. Film je metaforou o
nakládání se svobodou, časem a osudem, o rozhodování na důležitých životních křižovatkách, které se týká nejen bývalých
vězňů, ale každého z nás.

sobota 21. 7.

POD SLUNCEM TMA

(Český lev 2011 za nejlepší dokument)
Dráty, zkraty a dva světlonoši v zambijské buši
Režie: Martin Mareček
Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví experti, se naposledy vracejí
do odlehlé zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi lety elektrifikovali areál školy a nemocnice. Film vtipně a naprosto otevřeně sleduje úskalí rozvojové pomoci. Je příběhem pokusu
předání evropské technologie a odpovědnosti, ale i „zlatých
českých ručiček“, které si dokáží poradit i uprostřed Afriky.
Začátky všech produkcí cca: 21.30 hodin /až se setmí/
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
V sobotu 16. 6. 2012 byla ukončena mistrovská utkání soutěžního ročníku
2011/12. Kompletní výsledky včetně střelců
naleznete na www.skbreznice1918.8u.cz

A mužstvo – I. B třída skupina E
Komárov – Březnice
1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 A – Jíloviště
0:0 (0:0)
Mníšek – SK Březnice 1918
3:2 (1:1)
SK Březnice 1918 A – Hostomice 3:0 (1:0)
Cerhovice – SK Březnice 1918 A 2:1 (1:0)
Tochovice – SK Březnice 1918 A 1:2 (0:1)
SK Březnice 1918 A – Lety
4:0 (2:0)
Dublovice – SK Březnice 1918 A 0:4 (0:3)
SK Březnice 1918 – Spartak Rožmitál
5:0 (2:0)
Vonoklasy – SK Březnice 1918
4:1 (3:0)
SK Březnice 1918 – Podlesí
1:2 (1:1)
Hořovicko B – SK Březnice 1918 5:2 (2:0)
SK Březnice 1918 – Nečín
3:0 (1:0)
Konečná tabulka po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jíloviště
Cerhovice
Vonoklasy
Březnice
Mníšek p/B
Podlesí
Rožmitál
Hostomice
Lety
Tochovice
Nečín
Hořovicko B
Komárov
Dublovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25

20
17
16
15
14
12
11
11
10
10
8
7
6
4

4
4
3
2
4
5
3
2
2
1
4
5
2
1

2 117:27 64
5 89:47 55
7 84:48 51
9 55:33 47
8 64:49 46
9 66:55 41
12 65:66 36
13 60:52 35
14 46:69 32
15 58:84 31
14 34:67 28
14 52:80 26
18 37:85 20
20 39:105 13

B mužstvo IV. tř., sk. A
Láz B – Březnice B
1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 B – Dobříš C
4:1 (0:1)
Stará Hu B – SK Březnice 1918 B 0:2 (0:0)
SK Březnice 1918 B – Věšín
2:0 (1:0)
Jince B – SK Březnice 1918 B
5:2 (0:0)
Jablonná – SK Březnice 1918 B 4:6 (1:4)
SK Březnice 1918 B – Višňová B 9:0 (4:0)
Bohutín B – SK Březnice 1918 B 2:2 (2:2)
SK Březnice 1918 B – Spartak Rožmitál B
1:0 (1:0)
Sedlice – SK Březnice 1918 B
1:0 (0:0)
SK Březnice 1918 B – Obořiště
9:0 (1:0)
Rosovice B – SK Březnice 1918 B 0:6 (0:3)
SK Březnice 1918 B – Pičín B
8:0 (3:0)
předehráno 8. 5.
Konečná tabulka po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dobříš C
Březnice B
Rožmitál B
Višňová B
St. Hu B
Obořiště
Věšín
Sedlice
Rosovice B
Jince B
Jablonná
Láz B
Bohutín B
Pičín B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
17
17
15
13
14
10
11
9
8
8
6
6
5

1
1
1
2
5
2
5
2
2
4
2
5
3
5

2
8
8
9
8
10
11
13
15
14
16
15
17
16

154:37
103:53
102:57
57:62
84:60
66:75
64:63
57:74
56:79
60:98
62:105
53:84
57:99
55:83

70
52
52
47
44
44
35
35
29
28
26
23
21
20

Dorost 1.A třída SD skupina D
Březnice – Lety
7:0 (4:0)
Týnec n/Sáz. – SK Březnice 1918
3:1
SK Březnice 1918 – Sedlčany
1:2 (0:2)
Struhařov – SK Březnice 1918
2:1
SK Březnice 1918 – Jílové
2:2

SK Březnice 1918 – Petrovice
2:2 (1:0)
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918 3:5 (1:2)
SK Březnice 1918 – Tat. Rakovník B
13:1 (10:0)
Sedlec-Prčice – Sk Březnice 1918 1:3 (1:0)
SK Březnice 1918 – Loděnice
2:2 (2:1)
Votice – SK Březnice 1918
3:5 (3:2)
SK Březnice 1918 – Podlesí
1:8 (1:4)
Králův Dvůr – SK Březnice 1918 2:2 (1:0)
Konečná tabulka po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tatran Sedlčany 26
FC Jílové
26
TJ Jiskra Struhařov 26
Sokol Podlesí
26
FK Týn.n.Sázavou 26
SK Petrovice
26
FK Lety
26
SK Březnice 1918 26
FK Králův Dvůr 26
AFK Loděnice
26
SK Marila Votice 26
Sokol Dal. Dušníky 26
Sokol Sedl.-Prčice 26
Tatr. Rakovník B 26

23
19
18
15
15
13
12
11
10
8
8
7
3
1

1
3
3
5
2
4
2
4
2
4
2
2
3
1

2
3
5
6
9
9
12
11
14
14
16
17
20
24

142:22
122:58
74:33
71:25
82:53
78:62
67:78
75:66
93:77
39:77
61:80
73:112
36:104
13:179

70
60
57
50
47
43
38
37
32
28
26
23
12
4

Žáci OP skupina A
Kovohutě Příbram - SK Březnice 1918
2:3 (1:2)
SK Březnice 1918 – Bohutín
1:2 (0:0)
Milín – SK Březnice 1918
3:1 (1:0)
Tochovice – SK Březnice 1918
4:2 (2:1)
SK Březnice 1918 – Rožmitál
0:3 (0:1)
Trhové Dušniky – SK Březnice 1918
7:1
SK Březnice 1918 – Drahlín
1:3 (0:2)
Podlesí – SK Březnice 1918
0:7 (0:3)
SK Březnice 1918 – Pečice
2:2 (1:2)
Konečná tabulka po 18. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bohutín
Rožmitál
Trh. Dušníky
Milín
Kovohutě
Tochovice
Drahlín
Březnice
Pečice
Podlesí

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
12
12
9
7
7
4
1
2

1 1
1 2
1 5
0 6
0 9
2 9
1 10
1 13
3 14
0 16

85:9
108:22
52:29
52:43
45:46
62:55
46:53
27:61
23:97
18:103

49
46
37
36
27
23
22
13
6
6

OP st. přípravek (5+1)
Rožmitál – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Podlesí
Stará Hu - SK Březnice 1918
Březnice 1918 – Milín
Sp. Příbram B – SK Březnice 1918
Daleké Dušníky – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Nový Knín
Sedlčany B – Březnice
SK Březnice 1918 – Kovohutě Pb
SK Březnice 1918 – 1.FK Příbram
SK Březnice 1918 – Malá Hraštice
Bohumín – SK Březnice 1918
Podlesí – SK Březnice 1918

3:11
17:3
3:4
18:5
5:4
2:5
8:5
5:15
5:7
4:25
30:1
5:19
2:19

TABULKA
Rk. Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.FK Příbram
Spartak Pb B
Kovohutě Pb
Stará Hu
Březnice
Rožmitál
Dal.Dušníky
Nový Knín
Sedlčany B
Obecnice
Podlesí

Záp

+

25
25
25
26
26
25
25
26
25
26
25

25
22
21
20
20
13
10
9
8
6
5

0

- Skóre

0 0
0 3
1 3
1 5
0 6
1 11
0 15
1 16
1 16
2 18
1 19

Body

533:50
282:90
309:76
215:111
269:101
179:199
109:220
179:235
153:200
95:295
105:247

75
66
64
61
60
40
30
28
25
20
16

12. Milín
13. Bohutín
14. Malá Hraštice

24
24
25

5 1 18 128:254 16
5 1 18 101:297 16
1 2 22 85:320 5

Na závěr mi dovolte poděkovat všem hráčům, trenérům a realizačním týmům jednotlivých mužstev, Martinu Brňákovi správci stadionu za odvedenou práci. V neposlední řadě chci poděkovat i sponzorům,
bez jejichž finanční pomoci bychom dnes
sport vůbec nemohli provozovat. Dík patří
především městu Březnice, vlastníku sportovního zařízení, které se snaží stadion neustále zvelebovat a postupně rekonstruovat.
Příprava na novou sezónu bude zahájena
v průběhu měsíce července.
Rád bych fanoušky pozval na 22. července
2012, kde bude na stadionu Březnice
od 14.00 h sehráno pohárové utkání mezi
SK Březnice 1918 a MFK Dobříš v rámci
letního Krušovického poháru a následně
na tradiční pouový fotbálek. Kdy? V sobotu
4. srpna 2012 v odpoledních hodinách změří své síly mužstva Březnice a Bělčic v několika věkových kategoriích. Časový rozpis
utkání a zahájení mistrovských utkání
se dozvíte na vývěskách SK Březnice 1918 na
náměstí i na stadionu a na webových stránkách SK www.skbreznice1918.8u.cz
Všem sportovcům i našim fanouškům přeje
celé SK Březnice 1918 příjemnou letní dovolenou a těšíme se na setkání při dalších
sportovních akcích.

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

MĚSTO BŘEZNICE
VIVA spol. s r. o.
PIVOVAR HEROLD
Auto VANDOL, s. r. o., Josef Ovsík – čalounictví, s. r. o., VAK, a. s. Beroun, DNA Finance Václava a Miloš Nepivodovi, Pila
Martinice, Autoškola Sladovník Březnice,
Rumpold, s. r. o., VHS – stavby Vlastimil
Honzík, ing. Karel Petráň – PROJEKCE,
Sběrné suroviny Komoň, Ž-TRANS, spol.
s r. o. St. Hrádek, Voda, plyn – Martin Češka, BOVA, spol. s r. o., RK Centrum Řežábek, Metamax, spol. s r. o., LEIFHEUT s. r. o.
Blatná, František Štefan – Autobazar,
Sportovní club Kott, Jitka Štěpánová –
CA Oliver Tour, Masokombinát Příbram
a. s., FRAMIT, s. r. o., MPC System, spol.
s r. o., RIOS, s. r. o., Zbrojovka Březnice,
Lékárna Březnice, Josef Mázdra – zemní
práce, Master J. Musil, Železářství Renata
Mázdrová, ZOD Star. Hrádek, Zdeněk
Chvála – Sigma – opravy čerpadel, Blatenská tiskárna, s. r. o., Autometal, spol. s. r. o.
Zalužany, Josef Haník – vodoinstalatérské
práce, Hotel Městský pivovar Březnice Jana
Kottová, Pavel Haník – Prodej uhlí a písku,
doprava, Petr Motejzík – vodoinstalatérský
materiál, Jiří Luhan – autoopravna Březnice, Elektromont Příbram – Zdeněk Pilousek.
Za SK Březnice 1918
Roman Teska
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RODÁK JIŘÍ VESELÝ PŘEVZAL „TENISOVÉHO OSCARA“
Březnice – Slavnostní předávání „tenisových Oscarů“, tzv.
ITF World Champions Dinner v rámci kterého byli oceněni
nejlepší tenisté světa za rok 2011 proběhlo v úterý 5. června
v Paříži. V tradičním pařížském podniku Pavillon d Armenonville, za účasti přibližně 400 prominentních hostů z řad současných i bývalých světových hráčů, vedoucích představitelů
ITF, ATP, WTA, prezidentů národních tenisových asociací a dalších osobností z oblasti byznysu, politiky a kultury, převzali
toto prestižní ocenění také tři čeští tenisté.
Petra Kvitová byla vyhlášena tenisovou mistryní
světa v kategorii žen, březnický rodák a odchovanec
TC Vitality Březnice Jiří
Veselý byl vyhlášen juniorským tenisovým mistrem
světa a Květa Peschke spolu se Slovinkou Katarinou
Srebotnik nejlepší ženskou
čtyřhrovou dvojicí. Spolu
s nimi převzali ocenění
také Srb Novak Djokovic
jako tenisový mistr světa
v mužské kategorii, Američané Bob a Mike Bryanovi
jako nejlepší světová čtyřhrová dvojice, Ruska Irina Kromacheva jako nejlepší světová juniorka, Kana an Lorne Maine jako nejlepší tenisový veterán
a Holan ané Maikel Scheffers a Esther Vergeer jako nejlepší
tenista a tenistka na vozíčku. Cenu Philippa Chatriera určenou
pro tenisovou osobnost získala bývalá světová jednička Španělka Arantxa Sanchez - Vicario. Česká republika byla se 3 vyhlášenými tenisty nejúspěšnější zemí.
Březnický rodák, 18letý Jiří Veselý, začal s tenisem ve třech
letech pod vedením svého otce, a od svých 12 let se systematicky připravuje a trénuje v nejlepším českém tenisovém klubu
TK Agrofert Prostějov, kde jeho majitel Dr. Miroslav Černošek
vytváří Jirkovi a mnoha dalším špičkovým českým tenistům
výborné podmínky k jejich dalšímu tenisovému růstu.

Jiří Veselý s prezidentem ITF Francescem Ricci Bitti

Jiří Veselý (první zleva), Petra Kvitová a další ocenění

Více fotografií z předávání cen v Paříži naleznete na
www.tenisova-skola.cz.
Lenka Berková
foto: archiv Jiřího Veselého

TENISOVÝ TURNAJ NEJVYŠŠÍ KATEGORIE „A“
V TC VITALITY BŘEZNICE
Na přelomu května a června (28. 5. – 1. 6. 2012) proběhl v TC Vitality Březnice celostátní tenisový turnaj
dorostenek (do 18-ti let) nejvyšší kategorie „A“. Turnaje pod názvem „POHÁR MĚSTA BŘEZNICE“ se zúčastnilo přes 60 hráček z celé ČR a byl k vidění velmi kvalitní juniorský tenis. Svými výkony velmi zaujala a překvapila teprve 14-ti letá Kateřina Brožová (TK Neride),
která v průběhu turnaje ani jednou nezaváhala a v závěrečném napínavém finálovém zápase proti Petře Melounové (TK Agrofert Prostějov) prokázala pevnější nervy a zvítězila po setech 46, 64, 76. Ve čtyřhře děvčat se
z celkového vítězství radovala dvojice Denisa Kulhánková (TJ Solidarita Praha) a Nina Holanová (TK Sparta
Praha). V průběhu letních prázdnin se uskuteční v TC
Vitality Březnice mnoho dalších mládežnických turnajů,
z nichž určitě mezi nejzajímavější bude patřit celostátní
turnaj dorostenek kategorie „B“, který se koná v termínu 28. 7. - 31. 7. 2012.
TC Vitality Březnice
Mgr. Jiří Veselý, předseda klubu
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PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ V MARTINICÍCH – NEJEN MISTROVSTVÍ ČR
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice Vás i letos srdečně zve na jezdecké závody v parkurovém skákání. A že se bude
na co dívat, to je více než jisté. Letní měsíce budou nabité vrcholovým sportem.
Koncem června, konkrétně od 28. 6. do 1. 7. 2012 proběhne
již tradiční Memoriál Jana Papouška s řadou špičkových jezdců
a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Vrcholná nedělní soutěž,
skákání překážek 140 a více cm, je dosud nejvíce dotovanou národní soutěží v ČR a každoročně si tím připomínáme památku
významného trenéra a funkcionáře Jana Papouška z jižních Čech.
V polovině července, v termínu od 12. – 15. 7. 2012, proběhne v Martinicích již podruhé MISTROVSTVÍ ČR v parkurovém
skákání v kategoriích družstva, mladí jezdci, ženy a jednotlivci. Napínavý sport, rozdělování mistrovských titulů a medailí
bude tentokrát doplněno o téma naprosto jiného charakteru
a významu. Rozhodli jsme se v letošním roce, ale v letech příštích, podpořit dle našich možností program dárcovství kostní
dřeně u nás v ČR. Tento program zastřešuje Český národní registr dárců dřeně a my bychom pro tento program rádi získali
nové členy registru. Spolupracujeme na tom s panem Svatoplukem Koňasem z Březnice, který je nejen dlouholetým členem
tohoto registru, ale stal se již i fyzickým dárcem kostní dřeně
pro nemocného pacienta. Mladí hasiči z Březnice budou o víkendu při MČR v Martinicích pořádat veřejnou sbírku do známé kasičky, členové hasičského sboru a zaměstnanci hotelu
EQUITANA již přislíbili vstup do registru dárců dřeně. Naším
společným úkolem bude získat co nejvíce finančních prostředků pro podporu tohoto programu (není financován z rozpočtů
zdravotních pojišoven), a také nové člena registru. Rádi bychom vás tímto požádali o pomoc a podporu, tolik potřebnou
a vítanou u všech podobných programů jako je ten Českého národního registru dárců dřeně. Vždy tento program zachránil
již mnoho životů, od jeho vzniku v roce 1992 proběhlo téměř
1000 odběrů kostní dřeně nebo periferních krvetvorných buněk. Bez toho by jistě přišla nazmar veliká řada lidských životů. Životů těch lidí, kteří neměli to štěstí být zdraví.
Přij te se tedy podívat na Mistrovství ČR v Martinicích
a pomozte nám podpořit program Českého národního registru
dárců dřeně, drobnou částkou nebo vlastním vstupem do programu. Ten bude v neděli 15. 7. 2012 probíhat přímo v našem
areálu za přítomnosti a organizačního zajištění pracovníků koordinačního centra Českého národního registru dárců dřeně.

Více informací najdete na webu www.kostnidren.cz nebo přímo
v našem areálu.
Dalšími významnými závody bude v termínu 2. – 5. 8. 2012
Martinický šampionát mladých koní – Tour Magdalény Hrabánkové. Po loňském prvním ročníku, který se setkal s velikým
ohlasem, navazujeme ve stejném duchu. Díky pochopení a významné podpoře pana Ing. Martina Ulčáka jsme získali pro
tyto závody silného partnera a za přispění Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR bude celková dotace závodů činit
víc než 1 milion Kč. Svojí účast avizují jezdci a stáje ze zahraničí, na sobotu odpoledne bude stejně jako loni připraven zábavný program na kolbišti za značného přispění dětí. V loňském roce tento program sklidil veliký úspěch. Nedělní finále
pak slibují napínavou podívanou a kvalitní sportovní výkony.
Při všech závodech pamatujeme na dětské diváky, jako vždy
je přístupné dětské hřiště, trampolína a nafukovací skákadlo.
Zveme vás všechny k nám do Martinic, podívat se na koně,
odpočinout si nebo naopak nechat si zvýšit krevní tlak při napínavém sportu. Zveme vás k nám a prosíme, přij te v červenci
podpořit program dárcovství kostní dřeně, který je u nás v ČR
čím dál více potřebný. Děkujeme vám za vaši návštěvu a přejeme Vám příjemné léto.
Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice, Březnice

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 16. a 17. června byl v Březnici pořádán pod záštitou
Asociace rozhodčích ledního hokeje ČR Mezinárodní fotbalový
turnaj rozhodčích ledního hokeje. Jeho tradice sahá do roku
1964 a letošního ročníku se zúčastnilo sedm týmů z Čech, Moravy a Slovenska.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi Jiřímu
Štěrbovi a členům rady města za to, že svým přístupem umožnili konání této akce ve vašem městě, vedení SK Březnice 1918
paní Pavle Cibulkové, panu Romanu Teskovi a správci stadionu, panu Martinovi Brňákovi za pomoc při zabezpečení akce,
personálu restaurace na fotbalovém stadionu slečně Kateřině
Vaněčkové, paní Zuzaně Vaněčkové, slečně Kateřině Píškové
a všem dalším, kteří se na zdárném průběhu této náročné akce
podíleli.
Na závěr mám předat od kolegů ze Slovenska poděkování
sládkovi pivovaru Herold Březnice, panu Františku Pinkavovi,
který je osobně provedl po pivovaru, za jeho výklad a ochotu, se
kterou se jim věnoval.
Věřím, že až se za osm let opět pořádání turnaje vrátí na náš
oddíl, setkáme se zde se stejnou vstřícností jako nyní.
Karel Kensek, předseda OKRLH Příbram

Sbor dobrovolných hasičů
Volenice
si vás dovoluje pozvat na

1. ročník požární soutěže
O pohár velitele sboru
koná se 28. 7. 2012 ve Volenicích
Program:
13.00 hod. registrace družstev
13.30 hod. začátek soutěže
20.00 hod. taneční zábava hraje Malá kapela
Pepíka Nauše
Všechny Vás srdečně zvou hasiči z Volenic.

Přijte s námi strávit hezký den
a příjemný večer s hudbou a tancem.
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DEN DĚTÍ V MARTINICÍCH
V sobotu 26. května pořádal sbor dobrovolných hasičů
Martinice dětský den.
Za krásného slunečného počasí se na palouku u myslivny sešlo mnoho dospělých a hlavně dětí. Během odpoledne probíhaly různé soutěže (skákání v pytlích, chůze
na chůdách, střelba ze vzduchovky, stříkání hasičskou
proudnicí a další), za které byly děti odměňováni sladkostmi. V podvečer přišla na řadu oblíbená šipkovaná
s hledáním pokladu. Večer se na myslivně konalo sousedské posezení s harmonikou.
Dětský den se vydařil, líbilo se rodičům i dětem o čemž
svědčí i hojná účast 38 dětí.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledání
na dalších akcích.
SDH Martinice

DĚTSKÝ DEN NA STADIONU
V neděli 27. 5. jsme společně oslavili svátek dětí – tentokrát v rybářském duchu.
Soutěžilo se v disciplínách, které souvisely s rybařením – děti poznávaly druhy ryb, lovily papírové rybičky
na udici, zkoušely nahazovat prutem na cíl, čekala je
překážková dráha apod.
Hlavně pro rodiče byl připraven i test z historie rybářství v Čechách.
Děti si mohly rovněž prohlédnout náčiní sportovních
rybářů a zeptat se na to, co je zajímalo.
Ten, kdo splnil všechny úkoly, si šel opékat špekáčky
a čekalo se na vyhlášení výsledků. Sám Pan Vodník se
ujal rozdělování cen a odměny byly opravdu lákavé: živé

akvarijní rybky, dortíky, kniha o rybaření, mražený
kapr, sardinky, sladkosti a mnoho dalších.
Počasí nám tentokrát skutečně přálo a společně jsme
prožili příjemné odpoledne, při kterém se všichni náramně bavili. Děkujeme velice členům SK Březnice 1918, za
podporu a pomoc při přípravě nedělního odpoledne.
Rádi se s Vámi setkáme na další společné akci – IV.
HEROLDIÁDĚ – na kterou Vás tímto, již nyní, srdečně
zveme. Přesné datum a podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím plakátů.
Přejeme všem krásné prázdniny, plné smíchu, sportu,
pohody a sluníčka.
Za Sportovní club Jan Kott
Kateřina Vaněčková

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Požární ochrana očima dětí je soutěž určená pro mateřské školy, základní školy, střední školy a učiliště,
školy a zařízení pro hendikepované děti, školy pro děti
a mládež s více tělesnými vadami, SDH - kolektivy mladých hasičů, skautské oddíly a DDM. Tato soutěž si
u dětí a mládeže získala značnou oblibu a je významným
přínosem jak pro preventivně výchovnou činnost při
předcházení požárů. Vyhlašovatelem této soutěže je občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Do této soutěže se prostřednictvím kolektivu mladých hasičů SDH Březnice měla možnost zapojit 1. MŠ,
3.A ZŠ Březnice a KMH SDH Březnice. 1. MŠ Březnice
v kategorii M2 (starší děti mateřských škol) okresního
kola, obsadila vítězné posty ve složení: 1. místo Vojtěch
Koňas, 2. místo Matěj Mach, 3. místo Lenka Jedličková.
Vítěz této kategorie Vojtěch Koňas obsadil zároveň
1. místo v krajském kole.
3.A ZŠ Březnice
v kategorii ZŠ2
(žáci 3 – 5 ročníků ZŠ) v okresním kole obsadila zásluhou Lukáše Vlčka 1.
místo. Jsme velice hrdí, že takovéto množství

S. Koňas, F. Polák, V. Koňas, M. Mach, L. Jedličková

cen zamířilo do našeho města. A věříme, že se v příštích
ročnících zapojí více organizací a jednotlivců a budeme
mít zase co předávat.
Za KMH SDH Březnice
V. Váňová a S. Koňas
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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

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)

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

Fa. Josef Mázdra
BŘEZNICE

PRODEJ UHLÍ
a BRIKET
Doprava do 20 km
zdarma při odběruFoto F. Slaník
nad 20q
Možnost skládání dopravníkem
Kontaktní osoba:

Martina Bejčková
Tel. 774

417 238

BŘEZNICKÉ NOVINY
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AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE
JIŽ NEMUSÍTE KUPOVAT NOVÁ SVĚTLA!!!
• PROFI SYSTÉM PRO RENOVACI SVĚTEL
• LEŠTĚNÍ A RENOVACE PLASTOVÝCH
SVĚTLOMETŮ
• NOVÝ INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO VYLEŠTĚNÍ
ZAŠLÝCH
A POŠKRÁBANÝCH
SVĚTEL

Telefon

777 336 705

Chcete prodat nebo pronajmout nemovitost?
Potřebujete peníze?
Nemovitost můžeme vykoupit a peníze máte rychle
k dispozici
V o l e j t e m a k l é ř e 601 355 440
nebo pište na e-mail: jhlavac@mmreality.cz
Ing. Jaroslav Hlaváč
SAMOZŘEJMOSTÍ JE KOMPLETNÍ SERVIS VČETNĚ HYPOTÉKY.

Z DA R M A odvezu
a na vlastní náklady
s. r. o.

e ko l o g ic k y z l i k v id u j i
vaše havarované nebo
nepojízdné vozidlo.
Bližší informace
na tel. 603 854 820

Korunní 1310/56, 120 00 Praha 2
Realitní makléř: Bc. František Pinkava • tel. +420 737 903 449
Zámecký obvod 30, 262 72 Březnice
NABÍDKA REALITNÍ KANCELÁŘE:
- nadstandardní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
- zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
- zdarma vypracování a zajištění veškeré smluvní dokumentace
- zajištění financování kupních cen

e-mail: fpinkava@hvbrreal.cz • URL: http://www.hvbreal.cz

Výuka anglického jazyka
KAŽDÁ ŽENA JE ORIGINÁL
A PROTO SI ZASLOUŽÍ
SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ŽENY ! ! !
Pojistíme závažná onemocnění i operace
s mnoha unikátními výhodami –
uzavřete životní pojistku ještě letos
s výhodnějšími sazbami oproti mužům.

CHRAŇTE SVÉ MÍSTO,
KDE SE CÍTÍTE NEJLÉPE!!!
Zabezpečte svůj majetek kompletním
pojištěním nemovitosti –
využijte AKČNÍCH SLEV a BONUSŮ.
Allianz pojišovna, a.s.
Náměstí 3, Březnice (u kostela)
PO, ST 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
a po dohodě kdykoliv

Tel. 608 981 204 , 777 988 898
E-mail: allianzbreznice@seznam.cz
Ladislav Sládek, generální reprezentant

Pro náš tým hledáme vhodné uchazeče na pozici:
Pojišovací poradce specialista.
Zajímavá práce s možností osobního a odborného rozvoje
ve společnosti se stabilním zázemím.

Zuzana Klímová (roz. Šípová)
a Jitka Bartáková
nabízejí výuku anglického jazyka zejména:
• intenzivní příprava studentů SŠ a SOU
na podzimní termín maturitní zkoušky
• výuka obecné angličtiny pro začátečníky
i pokročilé
• výuka obchodní angličtiny pro firmy
• mezinárodní zkoušky PET, FCE, CAE
• doučování školáků
• od září skupinové kurzy - bližší informace
o skupinových kurzech a dalších aktivitách
na webových stránkách lektorek - viz níže
C E N Y:
Individuální lekce:
Twin lekce (dva studenti):
Malé skupinky
(tři až pět studentů)
Skupinové kurzy

180 – 250 Kč
(dle délky lekce a úrovně jazyka)
130 Kč
60 – 100 Kč
informace na webech

KONTAKTY:

Zuzana Klímová

Jitka Bartáková

zuzanasipova@seznam.cz
tel. 774 213 262
www.zuzanaklimova.webnode.cz

jitka.bartakova@seznam.cz
tel. 721 140 798
www.ajbartakova.webnode.cz
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Protisluneèní a bezpeènostní

OKENNÍ FÓLIE
A UT OFÓLIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rychlá montáz¡ bez vysklívání
odraz škodlivé èásti UV záøení
velmi dobrá tvarovatelnost fólií
úspora nákladù na vytápìní a klimatizaci
ochrana proti vyblednutí interiéru
vysoká propustnost svìtla a dokonalá viditelnost
zvýšení mechanické odolnosti
dokonalý vzhled a široký sortiment
atest pro ÈR a státy EU
redukce ostrého sluneèního svìtla
¡
vytvoøení pozadovaného
soukromí

Nedaří se vám už delší dobu prodat nebo
pronajmout svoji nemovitost?
Nejste spokojeni s realitkou? Trvá to moc dlouho?
Zavolejte, zkusíme s tím něco udělat.
Volejte makléře 601 355 440
nebo pište na e-mail: jhlavac@mmreality.cz
Ing. Jaroslav Hlaváč
SAMOZŘEJMOSTÍ JE KOMPLETNÍ SERVIS VČETNĚ HYPOTÉKY.

PRODEJ bytu 3+1 v Březnici
v osobním vlastnictví o výměře 64,8 m2
se sklepem a komorou.

ROMAN PROSICKÝ
e-mail: prosicky@turako.cz
Tel. 777 200 040

Jednotka se nachází ve 2.NP
ze 4. V bytě jsou podlahy z koberců
a PVC, v koupelně dlažba,
okna jsou dřevěná zdvojená.
Bytový dům je v centru města
v zástavbě rodinných a bytových
domů, v těsné blízkosti náměstí
s obchody a úřady.

Cena 799.000,- Kč
Tel.

731 129 747

KADEŘNICE U VÁS DOMA

NEHTOVÉ STUDIO

Kristýna Bláhová

a OPRAVA ODĚVŮ

/ tel. 721 747 047

UŽIJTE SI LUXUSNÍ PÉČI O VL ASY S KVALITNÍMI
PRODUKTY V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pánské, dámské, dětské
Barva, střih, melír i trvalá
Střih dětí již od 1. roku života
Vhodné pro seniory
Vhodné pro maminky na MD
Skupinové stříhání i několika kamarádek najednou
Každá 10. návštěva s 50% slevou

E-mail: kristyna.blahova@yahoo.com

LEVNÁ ZNAČKOVÁ MÓDA
prodejny!
e
c
a
d
i
v
k
i
l
Totální
Pánské, dámské, dětské oblečeni, boty,
záclony, ručníky a jiné zboží od 5 do 70 Kč.

Výprodej od 1. 7. - 31. 7. 2012
Náměstí 42 Březnice
Tomašková Stanislava - tel. 723 139 126
OTVERACÍ DOBA VIZ INFORNATIVNÍ TABULE

Michaela Zárybnická
provozovna: Březnice, Dr. Jurenky 202
PO - ST - PÁ od 13.30 do 17.00 hod.

jinak dle objednání 602 520 466

Vy b r a n é c e n y p o s k y t o v a n ý c h s l u ž e b :
- modeláž nehtů gelem (400 Kč)
- doplnění (300 Kč)
Pro věrné zákazníky od 1. 7. 2012 vždy každé
5 doplnění zdarma

BŘEZNICKÉ NOVINY
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prvotřídní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí
Zajistíme financování kupních cen
Zdarma advokátní úschovy kupních cen po celé ČR
Zdarma vypracování a zajištění veškerých smluvních podkladů
a dokumentace

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Realitní makléř: Marie Kováříková - tel. 724 803 045
E-mail: mkovarikova@hvbreal.cz • www.hvbreal.cz

Marie Kováříková,

pojišovací poradce Allianz pojišovny, a.s.

Na Tržišti 503, 262 72 Březnice
Vám nabízí

* Pojištění osob
* Penzijní připojištění
* Cestovní pojištění

* Pojištění majetku
* Povinné ručení

Schůzku možno sjednat osobně nebo
na tel. 724 803 045

CENÍK INZERCE v Březnických novinách
1 strana
1/2 strany

2 400 Kč
1 200 Kč

1/4 strany
1/8 strany

600 Kč
300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany 10 Kč za každý započatý řádek.

Příjem inzerce: pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Tel. 318 683 218, 318 682 453 / e-mail: infobreznice@volny.cz

P R O D Á M rodinný domek v Březnici. Klidné místo,
slepá ulice. Tel. 603 725 275.
P R O D Á M zařízený byl 2+KK v Březnici, cca 45 m2,
sklep, lodžie, komora. Plně vybavený, nová plastová okna,
vestavěné skříně, kuchyň na míru. Cena dohodou. Kontakt
734 231 080.
P R O D Á M přebytečné hnědé uhlí, cca 36 metráků.
Cena 5 000,- Kč. Tel. 603 796 987.
P R O N A J M U byt 2+1 v Březnici. Tel. 721 803 927.
P R O N A J M U byt v Březnici. Tel. 724 607 110.
P R O N A J M U byt 3+1 v Bubovicích. Nájem 4000,- Kč
+ poplatky. Tel. 731 484 900.
P R O N A J M U byt 2+1, cca 70 m2, Dolní Valy č. p. 204,
Březnice, Tel. 604 180 841.
P R O N A J M U garsonku vč. soc. zař., cca 30 m2, Blatenská 55, Březnice, Tel. 777 136 265.
H L E D Á M E k pronájmu zemědělské pozemky –
pole, louky, pastviny. Možnost odkoupení pozemků.
Ihned získáte peníze a zbavíte se povinnosti placení daní
a údržby pozemků. Zajistím veškerý právní servis.
Tel. 607 153 977 e-mail: farmabrdy@seznam.cz
Další příjem pro partnerské dvojice, rodiče na MD i jednotlivce. Tel. 723 802 504
Zajímavé informace, rady, návody a zkušenosti pro
prodej a pronájem nemovitostí najdete na webu makléře největší realitní kanceláře v ČR. www.maklermm.cz Ing. Jaroslav Hlaváč
N A B Í Z Í M spolujízdu os. autem do Prahy v pracovních dnech. Zájemci o bližší informace volejte na č. telefonu
722 771 176.
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UZÁVĚRKA
zářijového čísla

BŘEZNICKÝCH NOVIN

20. srpna 2012 ve 12 hod.
MĚSTO BŘEZNICE
– odbor kultury
pořádá

TANEČNÍ KURZ
pro začátečníky
Zahájení 8. září 2012
ve 14 hod.
Vstup jen ve
společenském oděvu.
Přihlášky a bližší informace
v kanceláři KD nebo na
tel. 318 682 153, 318 682 453
e-mail: kultura@breznice.cz
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KULTURA

ZÁMEK Březnice

PŘEHLED KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
v červenci a srpnu 2012

ČERVENEC - SRPEN 2012

2. 7. - 31. 8. Výstava fotografií Arnošta Fürsta
Městská knihovna a Infocentrum
1. 7. - 28. 7. Meditace v kruhu – výstava obrazů
Výstavní bašta zámku Březnice
7. 7. Renesanční pásmo šermu a tance
Prostor míčovny zámku Březnice
16 hodin
13. 7. – 14. 7. Letní filmové kluziště
Prostory starého kluziště

Q
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21.30 hodin

14. 7. Oldies
KD Q 21 hodin
14. 7. Koncert nejen z děl barokních
mistrů
Kostel sv. Rocha Q 19 hodin
20. 7. Taneční zábava skupiny Přescent
KD Q 20 hodin
20. 7. – 21. 7. Letní filmové kluziště
Prostory starého kluziště 21.30 hodin
21. 7. Renesanční pásmo šermu a tance
Prostor míčovny zámku Březnice
16 hodin
24. 7. DIVADLO KAPSA - Andělská Hora
Arkády zámku Březnice Q 16 a 18 hod.
Další představení viz program zámku
Březnice
1. 8. – 2. 9. Pamě kamene a dřeva – výstava
soch a objektů
Výstavní bašta zámku Březnice
1. 8. Kapela Švajneraj
Výstavní bašta zámku Březnice
17 hodin
3. 8. Oldies
KD Q 21 hodin
4. 8. Setkání rodáků
Konvent Q 10 hodin
4. 8. Koncert skupiny Avalon
Konvent Q 14 hodin
7. 8. Veřejné zasedání zastupitelstva
Malý sál KD Q 16.30 hodin
11. 8. Pěvecký recitál Hany Beranové
Kostel sv. Rocha Q 19 hodin
18. 8. První letní zámecký bál
Nádvoří zámku Q 20 hodin
22. 8. KINOHRANÍ
Pásmo pohádek v Konventu
9 a 14 hodin
25. 8. Konvent plný loutek
Nádvoří Konventu Q 13 hodin
25. 8. PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA –
koncert
Nádvoří Konventu Q 18 hodin
Po d r o b n o s t i o j e d n o t l i v ý c h a k c í c h n a l e z n e t e
n a p ř e d c h o z í c h s t r á n k á c h B N.

Zámek Březnice otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Galerie L. Kuby otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a
od 13 do 17 hod.
Kavárna u bylinné zahrádky bude v měsíci červenci a srpnu otevřena denně, mimo pondělí, od 10 do 18 hod.

KULTURNÍ AKCE:
1. 7. – 28. 7., výstavní bašta zámku Březnice
Výstava obrazů Denise Anfilova a Barbory Anfilové
Husové „Meditace kruhu“
7. 7. a 21. 7., v prostoru míčovny za kaplí od 16 hodin
Renesanční pásmo šermu a tance

SHŠ COLLEGIUM 1570 - Milevsko
1. 8. – 2. 9., výstavní bašta zámku Březnice
Výstava soch a objektů Jiřího Berana a Miroslavy Nové

„Pamě kamene a dřeva“
24. 7., 26. 7., 28. 7., 29. 7., 31. 7., 2. 8. - arkády za zámkem od 16 a 18 hodin

DIVADLO KAPSA - Andělská Hora
soubor pohádek pro děti + pohádka z 9. letní divadelní dílny (více na www.zamek-breznice.cz)
18. 8., nádvoří zámku od 20 hodin

První letní zámecký bál
hrají: Pražský salónní orchestr pod vedením Václava Vomáčky, dobová módní přehlídka z 30. let 20. stol., ochutnávka vybraných moravských vín, noční překvapení
společenský oděv vítán / vstupné: 200 Kč
1. 9. od 20 do 24 hodin (každou celou hodinu)

Hradozámecká noc: „Příběh hraběte Monte
Christa“
noční oživené prohlídky zámku
účinkují: skupina SHŠ Exulis Brno
vstupné: 160 Kč, snížené: 130 Kč, rodinné: 390 Kč,
děti do 10 let zdarma
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
www.zamek-breznice.cz

GALERIE LUDVÍKA KUBY 2012
Stálá výstava v 53. sezóně představuje obrazy
Ludvíka Kuby z Březnice, zátiší, portrétní, figurální a krajinářskou kresbu i malbu s impresionistickým nádechem.
Vystavená díla vznikala v letech 1895 – 1945, jsou
uspořádána tematicky ve čtyřech místnostech
podle scénáře PhDr. Milady Novákové. Většinu
vystavených obrazů nakoupila Městská spořitelna
v Březnici na počátku 20. století a v roce 1959 je
věnovala Státní spořitelna městu. Tak vznikl základ současné sbírky.
Město má ve svých sbírkách obrazy dalších umělců - Aloise Moravce, Bohumila Ullrycha, Jana Raffaela Schustera a Anny Sequensové, které je možné částečně shlédnout ve výstavním a koncertním
sále státního zámku Březnice.

Otevřeno:
V. a IX.
VI., VII., VIII.

út – ne:
út – ne:

9 – 12
9 – 12

13 – 16 hod.
13 – 17 hod.

(v jiných termínech je možná prohlídka v otevírací době zámku
a po domluvě na telefonu 724 996 684)

zavřeno: pondělí
Městské muzeum v Březnici – květen - září 2012:
badatelské dotazy zasílejte: e-mail: galerie@breznice.cz
nebo telefonujte na číslo 724 996 684
Alena Heverová

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KULTURA

KINO BŘEZNICE
ČERVENEC

18. 7. středa v 19.00 hod.

8. 8. středa v 18.00 hod.

1. 7. neděle v 19.00 hod.

UKRUTNĚ ŠŤASTNI

PAŘÍŽ

Drama, Dánsko, 2008, české titulky
Na osiřelý venkov přijíždí mladý policista.
Zdánlivě obyčejní obyvatelé vesnice mají svá
temná tajemství, která pečlivě skrývají.
Režie: Henrik Ruben Genz
Hrají: Jakob Cedergren, Kim Bondia, Lene
Maria Christensen, Lars Brygmann a další

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA

Romantické drama, Francie, 2008, české titulky
Hlavní hrdina onemocní a jeho nemoc mu
dává nový a odlišný pohled na svět. Mozaika životů několika obyvatel Paříže, z nichž
každý má své starosti i radosti.
Režie: Cédric Klapisch
Hrají: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini, Albert Dupontel a další
Vstupné 49 Kč

Q

130 minut

Q

Přístupno od 12 let

4. 7. středa v 19.00 hod.

HAPPY-GO-LUCKY
Komedie, Velká Británie, 2008, české titulky
Hlavní hrdinka Poppy je nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý
a neutuchající optimismus do každé situace.
Její optimismus však dostává trhliny.
Režie: Mike Leigh
Hrají: Sally Hawkins, Alexis Zegerman,
Edie Marsan a další
Vstupné 44 Kč

Q

118 minut

Q

Přístupno od 12 let

Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno

Q

PÁSMO POHÁDEK

Komedie, Česko, 2012
Poklidnou idylu rázovité vesničky naruší dva
sympatičtí mladíci, kteří hledají nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače.
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek
Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová a
další

– viz samostatný plakát

Vstupné 44 Kč

Q

115 minut

Q

Přístupno

25. 7. středa v 19.00 hod.

Vstupné 44 Kč

Q

113 minut

Q

Přístupno

29. 7. neděle v 18.00 hod.

11. 7. středa v 19.00 hod.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

ŽELEZNÁ LADY

Rodinný film, Francie, 2007, český dabing
Desetiletý Arthur žije s babičkou na venkově. Hrozí jim ztráta domu, a tak se Arthur
vypraví hledat pomoc do říše malých skřítků Minimojů.
Režie: Luc Besson

Biografický film, Velká Británie, 2011, české titulky
Film o Margaret Thatcherové, neobyčejné a
všestranné ženě, která dokázala, že vysoká
politika není jen výsadou mužů.
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head a další
Vstupné 44 Kč

Q

105 minut

Q

Přístupno od 12 let

Vstupné 39 Kč

Q

103 minut

Q

Přístupno

SRPEN

15. 7. neděle v 19.00 hod.

1. 8. středa v 19.00 hod.

BEZVA CHLAP

TADY HLÍDÁM JÁ

Černá komedie, Norsko, 2010, české titulky
Hlavní hrdina Ulrik se vrací z vězení.
V rámci svých možností chce vést spořádaný rodinný život, ale vůbec to není jednoduché. Čeká vás severský film plný absurdit a
černého humoru.
Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Stellan Skarsgĺrd, Bjřrn Floberg,
Gard B. Eidsvold, Kjersti Holmen a další

Rodinná komedie, Česko, 2012
Rodinný film pro všechny generace, který
navazuje na úspěšné české komedie. Osmiletá hyperaktivní Kačenka dostane psa, který je zdrojem mnoha komických situací.
Režie: Juraj Šajmovič
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Veronika Divišová, Simona
Stašová a další

Vstupné 44 Kč

Vstupné 44 Kč

Q

103 minut

Q

Přístupno od 15 let

Přístupno

Q

SIGNÁL

Komedie, Česko, 2012
Volné pokračování romantické komedie
Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivně minulostí.
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Eva Holubová a další

87 minut

93 minut

22. 8. středa v 9.00 a 14.00 hod.
- Konvent

KLUK NA KOLE

Q

Q

22. 7. neděle v 19.00 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Vstupné 42 Kč

Vstupné 39 Kč

Přístupno od 12 let

8. 7. neděle v 19.00 hod.
Drama, Belgie, Francie, Itálie, 2011, české
titulky
Hlavním hrdinou je chlapec žijící v dětském
domově, jeho sny, úzkosti a touhy kontrastují s cynickým světem dospělých.
Režie: Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne
Hrají: Thomas Doret, Cécile De France,
Jérémie Renier a další

Rodinný film, Francie, 2009, český dabing
Pokračování úspěšného filmu pro děti. Arthur se vrací do říše Minimojů a setkává se
s princeznou Selénií.
Režie: Luc Besson

Q

110 minut

Q

Přístupno

Vstupné 20 Kč

29. 8. středa v 19.00 hod.

POLSKI FILM
Reality film, komedie, Česko, 2012
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek
Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky
na bezstarostná léta studií na brněnské
JAMU.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef
Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel, Jana
Plodková a další
Vstupné 44 Kč

Q

113 minut

Q

Přístupno od 15 let

P Ř I P R AV UJ E M E :
Muži v černém 3 (5. 9.)
Bitevní lo (19. 9.)
Lorax (26. 9.)
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.

V červenci a srpnu zveme do kina
všechny příznivce evropské kinematografie. Vybrali jsme pro vás nové
i starší evropské snímky a pevně
doufáme, že vás alespoň některé
z nich osloví. Do programu jsme zařadili také pohádkové pásmo pro
děti, které se bude promítat v Konventu. V měsíci srpnu bude provoz kina z důvodu oprav v kulturním domě omezen. Nezapomeňte, v červenci a srpnu promítáme od 19 hodin, jen filmy pro
děti zůstávají od 18 hodin.
Těšíme se na vás ve středu a neděli
v březnickém kině.
Petra Bartoníčková

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)
vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury č. 9 vyjde 31. 8. 2012 –
uzávěrka čísla je 20. 8. 2012 (ve 12 hod.) ročník IX. 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
redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků sazba a tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

