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USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘEZNICE
Slibem 16 zastupitelů, pro období 2014 – 2018, začalo
v pondělí 10. 11. 2014 v sále kulturního domu ustavující
jednání zastupitelstva. Ing. Marie Fiřtíková, která se
nemohla jednání zúčastnit, složí svůj slib na následujícím
řádném jednání zastupitelstva města. Ustavující jednání
řídil tak, jak je tradicí, nejstarší zastupitel pan Jan Kovář. Předsedou volební komise byl zvolen ing. Jiří Nepivoda, jehož hlavním úkolem bylo provést volbu starosty,
místostarosty, členů rady, předsedů a členů finančního
a kontrolního výboru.
Zvolení nového vedení radnice začalo volbou starosty města, kdy byl navržen jediný kandidát ing. Petr Procházka,
který byl zvolen všemi zastupiteli. Nově zvolený starosta
poděkoval odstupujícímu starostovi panu Jiřímu Štěrbovi
za úspěšné vedení města v uplynulém období, všem voličům, jejichž hlasy mu umožnily kandidovat na post nejvyšší, za důvěru a také zastupitelům za zvolení do funkce
starosty. Zároveň pogratuloval všem zastupitelům k jejich
zvolení a popřál mnoho úspěchů v celém volebním období.
Následovala volba místostarosty, kdy byl do funkce navržen pan Jiří Štěrba, zvolen 12 zastupiteli. Na post
radních města byli navrženi pan Roman Vácha, zvolen
všemi zastupiteli, ing. Marie Fiřtíková, pro 12 zastupitelů,
paní Jana Krajmerová, pro 15 zastupitelů a poslední
navržený František Pinkava dr.h.c., pro 4 zastupitelé.
Volební komise pokračovala volbou předsedy finančního výboru, kdy navržený kandidát ing. Petr Chotívka
byl zvolen 15 zastupiteli. Členy finančního výboru byli
zvoleni ing. Lucie Ryjáčková, Miroslav Koch, ing. Ludmila Štefánková a ing. Marie Fiřtíková. Poslední volbou
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byla volba předsedy kontrolního výboru a jeho členů.
Předsedou byl navržen pan František Pinkava dr.h.c.,
zvolen 15 zastupiteli a členové výboru Mgr. Eliška
Moravcová, Bc. Stanislav Chochola, Jan Noháček
a Mgr. Bc. Roman Zárybnický.
Posledním bodem jednání bylo schválení pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro volební
období 2014 - 2018, kdy byli pověřeni tito zastupitelé:
Doc. MUDr. Jiří Beran CSc, ing. Marie Fiřtíková, paní
Jana Krajmerová, František Pinkava dr.h.c. a pan Roman Vácha. Proběhlým ustavujícím zastupitelstvem tedy
nastává nové čtyřleté období, které je jistě pro všechny
z nás novou výzvou pro rozvoj a zvelebování našeho města. Věřím, že nově zvolení zastupitelé naváží na práci
předchozího vedení města a jejich spolupráce pomůže
naplnit programy všech kandidujících uskupení.
Petr Procházka, starosta

Vánoce jsou svátky plné očekávání.
Přináší nám radost, úsměv, vlídné slovo.
Prožíváme je v kruhu rodiny a přátel,
ve společnost blízkých osob, važme si každého
takového okamžiku.
Přeji vám všem poklidné prožití
vánočních svátků, zdraví a štěstí v novém roce.
Petr Procházka
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 10. 11. 2014 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Březnici
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona
o obcích.
II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: předsedkyně - Jana Krajmerová, členové – Doc. MUDr. Beran Jiří CSc., Josef Ovsík.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. Volební řád Zastupitelstva města Březnice pro obsazování
funkcí volbou.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
3. Volební komisi ve složení: předseda - Ing. Nepivoda Jiří,
místopředseda - Paprštein Jaroslav, ověřovatelé - Doc. MUDr.
Beran Jiří CSc., Ing. Hašek Jan a člen - Josef Ovsík.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
4. Volbu veřejným hlasováním.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
5. Zvolení jednoho místostarosty.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA URČUJE:
1. Ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Nepivodu a p. Jana Noháčka
a zapisovatelku pí Gabrielu Bartuňkovou.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové
zastupitelstva dlouhodobě uvolnění.
Pro: 12, proti: 3 (Pinkava, Zárybnický, Chochola), zdržel se: 1
(Hašek) / Návrh usnesení byl přijat.
IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA VOLÍ:
1. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích starostou města Březnice Ing. Petra Procházku.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
2. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích místostarostou města Březnice p. Jiřího Štěrbu.
Pro: 12, proti: 2 (Hašek, Chochola), zdržel se: 2 (Pinkava,
Zárybnický) / Návrh usnesení byl přijat.
3. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích člena
rady města Ing. Marii Fiřtíkovou.
Pro: 12, proti: 4 (Pinkava, Zárybnický, Chochola, Hašek), zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
4. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích člena
rady města p. Romana Váchu.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
5. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích člena
rady města pí Janu Krajmerovou.
Pro: 15, proti: 1 (Hašek), zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
6. V souladu s § 84 odstavce 2, písm. m) zákona o obcích člena
rady města p. Františka Pinkavu dr.h.c.
Pro: 4, proti: 4, zdržel se: 8 / Návrh usnesení nebyl přijat.
7. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedou
finančního výboru Ing. Petra Chotívku.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Chotívka)
Návrh usnesení byl přijat.
8. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích předsedou
kontrolního výboru p. Františka Pinkavu dr.h.c.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Pinkava)
Návrh usnesení byl přijat.
9. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členku
finančního výboru Ing. Lucii Ryjáčkovou, Březnice.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
10. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích člena
finančního výboru p. Miroslava Kocha, Březnice.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Koch)
Návrh usnesení byl přijat.

11. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členku
finančního výboru Ing. Ludmilu Štefanikovou, Březnice.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
12. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členku
finančního výboru Ing. Marii Fiřtíkovou, Březnice.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
13. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členku
kontrolního výboru Mgr. Elišku Moravcovou, Březnice.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
14. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích člena kontrolního výboru Mgr. Bc. Romana Zárybnického, Březnice.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Zárybnický)
Návrh usnesení byl přijat.
15. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích člena kontrolního výboru Bc. Stanislava Chocholu, Březnice.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Chochola)
Návrh usnesení byl přijat.
16. V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích člena kontrolního výboru p. Jana Noháčka, Březnice.
Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Noháček)
Návrh usnesení byl přijat.
V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZUJE:
1. V souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona
o obcích finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0 / Návrh usnesení byl přijat.
VI. ZASTUPITELSTVO MĚSTA POVĚŘUJE:
1. K přijímání prohlášení o uzavření manželství pro volební
období 2014 – 2018 tyto zastupitele: Doc. MUDr. Jiřího Berana CSc, Ing. Marii Fiřtíkovou, pí Janu Krajmerovou, p. Františka Pinkavu dr.h.c. a p. Romana Váchu.
Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r.
Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Ing. Jiří Nepivoda v.r.
Jan Noháček v.r.

Úřední hodiny MěÚ Březnice
od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015
Pondělí 22. 12. 2014
Pondělí 29. 12. 2014
Úterý 30. 12. 2014
Středa 31. 12. 2014
Pátek 2. 1. 2015

8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod.
Mimořádně
8.00 - 11.00, 12.00 - 14.00 hod.
zavřeno
zavřeno
Ing. Jiří Bernard
tajemník MěÚ Březncie

Poděkování za nalezenou peněženku
18. 9. 2014 jsem ztratila před březnickým Penny marketem
peněženku. Veliké poděkování za její nalezení a doručení patří:
neznámému nálezci, dále prap. Doležalovi z březnické státní
Policie a pracovnici příbramské knihovny Jana Drdy za poskytnutí mého telefonního čísla. V dnešní době je takový dobrý skutek spíše výjimkou, opravdu si ho velmi vážím a měl by být
poučením pro ostatní.
Markéta Zárybnická
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Vážení občané,
dle vyhlášky č. 389/2013 Sb. došlo k navýšení maximálních cen
za sociální služby. Protože k poslednímu zvýšení cen v naší
organizaci došlo v roce 2008, jsme nuceni zvýšit úhrady za poskytované služby od 1. 1. 2015.

Ceník úhrad za pečovatelskou službu
A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
80,-Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek
80,-Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
80,-Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
80,-Kč/hod.
B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
80,-Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy, nehty
80,-Kč/hod.
3. pomoc při použití WC
80,-Kč/hod.
C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování 2. dovoz nebo donáška jídla – jednotlivec
10,-Kč/denně
dvojice
12,-Kč/denně
3. pomoc při přípravě jídla a pití
80,-Kč/hod.
4. příprava a podání jídla a pití
80,-Kč/hod.
D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
60,-Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů
60,-Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
např. sezónního úklidu, úklidu po malování,
mytí oken
80,-Kč/hod.
4. donáška vody
80,-Kč/hod.
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení
80,-Kč/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky
40,-Kč/hod.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 40,-Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla,
popř. jeho drobné opravy
40,-Kč/1kg
9. praní a žehlení osobního prádla,
popř. jeho drobné opravy
40,-Kč/1kg
E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři a doprovázení zpět
80,-Kč/hod.
2. doprovázení dospělých do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
80,-Kč/hod.
Fakultativní služby:
1. Dohled nad dospělým člověkem
2. Dohled na klienta při přípravě léků
a jejich užití
3. Objednání a donáška léků
4. Dovoz autem k lékaři, na pedikúru apod.

80,-Kč/hod.
20,-Kč/hod.
10,-Kč/ úkon
10,-Kč/km

Lenka Labudová
Pečovatelská služba Březnice
Tel. 731 456 808, 318 682 770

Příjemné prožití
svátků vánočních
a šastný nový rok 2015
přeje kolektiv Pečovatelské služby
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ZMĚNY V KÁCENÍ STROMŮ
V ZAHRADÁCH
Od 1. listopadu 2014 začala platit nová vyhláška č. 222/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Zásadní změna, kterou nová vyhláška přináší, je uvedena v § 3 písm. d). Až doposud platilo, že
povolení nepotřebují dřeviny rostoucí v zahradách (tzn. všechny
dřeviny). Nová úprava stanoví, že povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nebudou vyžadovat pouze: „ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku jako zeleň.“
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
§ 8 Povolení ke kácení dřevin
a) ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
b) žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává
- vlastník pozemku
- nájemce nebo jiný oprávněný uživatel, vždy s písemným
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí
mimo les rostou
c) povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
VLASTNICTVÍ
§ 507 Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.
OBTĚŽOVÁNÍ NAD MÍRU ÚNOSNOU
§ 1013 Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř,
prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky
(imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§1016(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek
náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
OŘEZ VĚTVÍ
§ 1016(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho
o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující
na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
§ 1016(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek
může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
Ořez nebo průřez dřevin je právem a povinností vlastníka
stromu a nevztahuje se na něj povinnost žádat o povolení. Povolení k ořezání dřevin se vydává pouze u památných stromů.
Důležitá je ale kvalita a odbornost ořezání, protože nesmí dojít
k trvalému poškození dřeviny. Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné
a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo
způsobí jejich odumření a je důvodem k uložení značné pokuty.
STROMY NA HRANICI
§ 1017(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může
požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti
společné hranici pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst,
aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyneli z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající
obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
§ 1017(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jednáli se o strom zvláš chráněný podle jiného právního předpisu.
STROMY NA HRANICI
§ 1067 Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen.
Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je
strom společný.
vypracovala: Ing. Radmila Novotná
stavební odbor MěÚ Březnice
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna pro sluchově postižené bude
ve středu 3. prosince 2014 v domečku
na náměstí od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové.
Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace,
rady pro sluchově postižené.

ZPRÁVY Z MO STP
MO STP v Březnici uspořádala podzimní členskou schůzi. Těm,
co nemohli přijít, předkládáme zprávu o činnosti ZO. Přednesla ji předsedkyně Vlasta Forejtová:
Vážené členky, vážení členové, milí hosté!
Jsme velice rádi, že účast na našich členských schůzích je stále
velká, ale zatím nám stačí sál našeho kulturního domu. Scházíme se na podzimní členské schůzi, tedy téměř v závěru prvního roku, kdy jsme zařazeni pod jiným ÚV a máme nové vedení.
Pro naše členy se nic nezměnilo, jen to, že vyměnili žluté členské průkazy za zelené, do kterých se už nelepí žádné známky.
Pro nás, členky výboru, však musíme konstatovat, že ze strany
našeho nového ÚV dostáváme velké množství různých informací, které ihned přeposíláme paní Pinkavové, protože má na
MěÚ na starost sociální problematiku i když pouze na poloviční
úvazek. A to ještě na základě naší žádosti, aby nedošlo ke zrušení
sociální pracovnice, jak tomu je na řadě jiných MěÚ na doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí. O zrušení mnoha věcí
a výhod pro zdravotně postižené občany ze strany MPSV jsme
vás průběžně informovali. Dnes máme pro vás zase jednu informaci a opět negativní. ÚV nás informoval, že cena euroklíčů je
nyní stanovena na 410 Kč. Proto nás potěšilo, že jsme během
roku 2011 a 2012 zajistili zdarma euroklíče pro 14 občanů.
V naší republice existuje ohromná řada nadací, které pomáhají
zdravotně a sociálně postiženým. Pokud někdo z vás má problémy, má možnost obrátit se na paní Pinkavovou, která zjistí, zda
by některá z nadací mohla pomoci v tíživé situaci i vám.
Pomoc těm, kteří to potřebují a nemusí nikam jezdit, má i naše
poradna pro sluchově postižené občany. Jsme rádi, že ji využívají nejen naši členové, ale i občané Březnice a okolních obcí,
a to poměrně v dost velkém počtu. Poděkování patří paní Marii
Fišerové, předsedkyni OV sluchově postižených, která tuto poradnu osobně zajiš uje.
Stejně jsme vás informovali o možnosti využití výpůjčky kompenzačních pomůcek, které má k dispozici náš OV STP v Příbrami. Pomůcky je možno vypůjčit v době, než potřebným pacientům předepíše jejich přidělení příslušný lékař. V případě, že je
někdo z vaší rodiny potřebuje, můžete se obrátit na členky našeho výboru nebo úsekářky. My vše potřebné zařídíme na OV STP.
Stejně tak vyřídíme vaše požadavky na plavenky, kterých bylo
letos zajištěno 90 ks pro 9 členů. I když stále máme se solnou
jeskyní v Příbrami dohodu na zakoupení zlevněných vstupenek
na 10 vstupů do solné jeskyně pouze za 550 Kč, tedy zlevněných o 300 Kč, je o ně v letošním roce velmi malý zájem. Zatím
jenom 3 členky.
Jako každý rok, zúčastňují se naši členové rekondic pořádaných
OV STP a OV SPCCH. V letošním roce to byli 4 účastníci
v hotelu MAS Sezimovo Ústí, 1 členka v Soběšicích, 6 členek
v hotelu Bohemia Zdíkov pořádané OV SPCCH a 1 členka
ve Štikově, také od OV SPCCH.
V letošním roce jsme již po sedmé pořádali samostatně ozdravný
pobyt. Bylo to v hotelu Bohemia Zdíkov na Šumavě v době
od 1. do 8. června. V hotelu je 56 lůžek a nás bylo 51. Takže
můžeme říci „domácí prostředí“, úžasné ubytování, všem chutnající jídlo, možnost masáží, milý a vstřícný personál, jeden
večer s harmonikou v ceně pobytu, personál, který při příjezdu
i odjezdu všem odnesl zavazadla, tak co si ještě přát. Další večery při zpěvu a harmonice, kterou přivezl náš člen Miloš
Vachata a dále ve třech odpoledních uskutečněné 3 zájezdy.
Domluvená a uskutečněná prohlídka sklářské dílny s možností
zakoupení krásného skla. Všem se pobyt moc líbil, a tak jsme
při odjezdu s ohledem na obsazenost termínů v červnu, předběžně zablokovali termín 7. – 14. června 2015. Věříme, že ze
strany majitelky hotelu budeme mít i stejnou cenovou nabídku.
(pokračování v příštích BN)

P Ř I P R AV UJ E M E
Dne 2. prosince 2014 se opakovaně odjíždí do plzeňského divadla na romantický muzikál „Divá Bára“ inspirovaný klasickým dílem české literatury. Cena autobus a lístek 370 Kč člen
a 400 Kč ostatní.
Nástupní místa: 16.40 Horosedly
16.45 Mirovice
16.55 KOVO Březnice
17.00 Autobusové nádraží Březnice
Dne 6. prosince 2014 se koná návštěva Prahy. Pražské vánoční trhy patří mezi nejvyhlášenější v Evropě. Prožijeme
společně s pražany den adventní nálady, pocítíme příchozí oslavy vánoční doby. Cena autobusu 140 Kč člen, 170 Kč ostatní.
Nástupní místa: 8.30 KOVO Březnice
8.45 Autobusové nádraží Březnice
Dne 13. prosince 2014 je Advent na zámku Březnice.
Zámek oživlý předvánoční atmosférou, koledami a s jedinečnou
možností shlédnout zámecký ‘‘Palffyovský‘‘ betlém v rámci
prohlídky zámku. Náš čas prohlídky je od 11.30 do 11.45 hodin. Sraz je na nádvoří 15 minut před začátkem prohlídky.
Dne 13. prosince 2014 je Adventní koncert na Vysoké
u Příbrami. Na zámečku vystoupí harfistka Dana Suchanová
a houslista J. Sedláček. Cena zájezdu 120 a 150 Kč.
Nástupní místa: 17.30 KOVO Březnice
17.45 Autobusové nádraží Březnice

Jdeme do kina
Dne 17.prosince 2014 (středa) – „Klauni“. V kinosále KD
bude promítána ideová česká komedie Klauni v obvyklém čase
13.30 hodin za stejných podmínek. Vstup 30 a 50 Kč. V hlavních rolích Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Všichni jste zváni.
To je poslední akce v letošním roce.
Bližší informace dostanete u kulturní referentky paní Feitové
v lékárně nebo na telefon. číslech: 721 603 455, nebo večer na
čísle 318 682 483.

Zbývá nám už jen popřát Vám veselé a krásně
prožité Vánoce a v novém roce 2015 hodně štěstí
a zdraví.
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová

24. prosince tomu bude 10 let,
co nás opustil pan Jaroslav Schořovský.
Stále vzpomíná manželka a synové Jára a Martin.

Vzpomínáme s bolestí v srdci na 26. 12.
2013, kdy nám odešla maminka a babička
paní Jitka Havránková
a 31. 12. to bude 14 let, kdy nás opustil
pan Karel Havránek.
S láskou stále vzpomínají dcera Zdena
a vnuk Jindřich.

Dne 7. 11. 2014 uplynul jeden rok,
co mne navždy opustila moje drahá manželka
paní Helenka Bimrová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje a s vděčností a láskou
vzpomíná manžel Jiří, maminka, syn a sestra
a bratr s rodinami.
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Prosinec 2014
před 240 lety výnosem zemského gubernia byla Kostelní nadace pro zpěváky při chrámu sv. Ignáce v Březnici
po zrušení řádu Jesuitského přiřknuta městské škole a práva a povinnosti byly několikráte upravovány. Posledně
byla Nadační listina upravena a potvrzena v roce 1794.
4. 12. 1659
před 355 lety tuto Kostelní nadaci pro zpěváky založila Ludmila Kateřina z Oujezda, rozená z Tallenberka, vdova
po Přibíkovi z Oujezda, pána na Březnici a Tochovicích. „Vejtah z desk zemských v království Českém“: Mládež
v níže psaných punktech sobě zavazuji, totižto aby povinnni byli:
1. jak vokální tak instrumentální muzikou mše svaté, nešpory v kostele mém Březnickém sv. Ignatia pěstiti
a zvelebovati.
2. každého týhodne v pondělí před oltářem mým Matičky Bolestné v témž kostele za mou a Pána mého dušičku
obyčejnou litanii českou za mrtvé se modlili.
3. každou pak sobotu před týmž oltářem litanii Panny Marie Loretánské nápodobně v českém jazyku zpívati.
4. každý pátek třetí díl růžence po straně aneb v soukromí podle intencí představené říkati.
Kteroužto mládež samému Panu Paterovi Rectorovi Březnickému, nynějšímu i budoucímu, pod inspekci a direkci, tak
aby ji pod touž obligati a závazkem živil a této mé fundati tak dlouho, dokuž by svých škol, které v mé koleji Březnické
míti a učiti budou, neprošli a neabsolvírovali, oučastna činit, poroučím. V Praze 4. měsíce prosince Letha Páně 1659.
23. 12. 1915 před 99 lety uspořádala správa lazaretu v Březnici vojínům - rekonvalescentům vánoční nadílku. Zaplála světla
vánočního stromku a veledůstojný pan farář Rypl promluvil k vojínům za přítomnosti četných hostí. Vojíni zapěli
„Narodil se Kristus Pán…“. Na to byli vojíni poděleni četnými dárky. Takto oslavena vánoční nadílka v lazaretu
v Březnici. Na základě povolení c. a k. vojenského velitelství obdrželi vojíni z ošetřovny třídenní dovolenou.
Vojíni ve válečném poli obdrželi také vánoční nadílku, na kterou přispělo město, občané i okolní obce. Celkem
vypraveno vojínům v poli 120 zásilek. Každá zásilka obsahovala 50 kusů cigaret, 2 mýdla, koňak neb rum s čajem
a cukrem, balíček sucharů, balíček cukrovinek k čaji, čokoládu, sušené ovoce, fíky, jablka, ořechy, svíčku, polní lístky,
dopisní papíry s obálkami a tužku. Jak tyto vánoční nadílky přišly našim vojínům vhod, svědčí řada poděkovacích
přípisů, které byly vystaveny ve výkladech spořitelny. Veškerou tuto akci zahájila a zásilky vypravila správa lazaretu v Březnici za pomoci slečny Novotné a Müllerové, dále za spoluúčasti vojínů z lazaretu, jakož i za vydatné
pomoci úřednictva Městské spořitelny v Březnici.
27. 12. 1916 před 98 lety zavedeno vydávání petroleje na lísky, protože je ho v celém politickém okrese nedostatek. Dosud byly
na lístky přidělovány pouze potraviny.
Okres Březnický jest rozdělen na střediska Březnice, Rožmitál, Tochovice a Drahenice, jež každé zásobuje moukou
z přídělů mu dodávaných Ústřednou pro rozdílení mouky pro politický okres Blatenský v Blatné. Tato rozděluje
mouku dle přídělů jí Válečným obilním ústavem - odbočka v Praze přikazovaných. V prodeji jest mouka pšeničná
k vaření, pšeničná chlebová, žitná jemnomletá, ječná ku vaření a ječná chlebová. Dodávány jsou také pšeničná
krupička, kroupy a sladová káva. Odběrné listy na cukr a kávu obchodníkům a živnostníkům vydávají v zastoupení
c. k. okresního hejtmanství v Blatné městské úřady v Březnici a v Rožmitále.
Kancelář „Červeného kříže“ v Březnici se nalézá v úřadovně městské spořitelny. Přijímá veškeré dary peněžité
i věcné, obstará každému ochotně dotazy o raněných a padlých vojínech zcela bezplatně. Obstará také vojínům na
bojišti aneb v zajetí se nalézajícím zásilky poštovní, veškeré dotazy ústní neb písemní obratem ochotně vyřídí.
Příspěvky ve prospěch sirotků po padlých vojínech přijímá Komise pro péči o mládež okresu Březnického.
31. 12. 1910 před 104 lety město Březnice čítalo 2450 obyvatel, z toho 1155 mužů, 1295 žen, toto obyvatelstvo bydlelo ve 322
domech. Dle náboženství: 2379 katolíků, 3 evangelíci a 68 židů. Dle národnosti: 1 Němec, ostatní vesměs Češi.
Hospodářského dobytka: 77 koní, 349 hovězího dobytka, 148 koz, 1 ovce, 117 vepřů. Z drůbeže 2480 slepic,
3 husy, 17 kachen a 37 různé drůbeže. Konečně úlů napočteno 90.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová
1. 12. 1774

PRAVIDLA ŽIVOTA
1. Neodkládej na zítřek, co můžeš vykonati dnes.
2. Nenu druhého k práci, kterou sám můžeš vykonati.
3. Nesluší se kupovati nepotřebných věcí jen proto, že jsou laciné.
4. Vysokomyslnost nás více stojí, než všechno to, co potřebujeme pokrmu, nápoje, bytu i oděvu.
5. Málokdy se stává, abychom nemuseli litovati, že jsme příliš
málo učinili.

6. Kolik jsme se nasužovali nad tím, co se nestalo, jež se mohlo státi.
7. Rozhněváš-li se, počítej do desíti, rozhněváš-li se velice,
počítej do sta.
Thomas Jefferson (13. dubna 1743 v Shadwellu ve Virginii –
4. července 1826 v Charlottesville ve Virginii), byl třetí americký prezident (1801–1809) a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti (1776).
Alena Heverová

HISTORIE PIVOVARU HEROLD (8. díl)
Přestavbou po požáru vzniklo v pivovaru celé nové křídlo,
do něhož byla umístěna varna z dílny firmy Novák a Jahn. Vařilo
se již parou a v prvním desetiletí 20. století byl pivovar jako
první v Čechách elektrifikován rovněž osvědčenou pražskou firmou Františka Křižíka. Za další modernizací březnického zámeckého pivovaru stál správce velkostatku Josef Nevrla, mimo
jiné mecenáš (pro Březnici významného) umělce Ludvíka Kuby.
Léta první světové války nebyla příznivá pro většinu podniků
a březnický pivovar nebyl výjimkou. Produkce piva poklesla,
stejně jako jeho kvalita, a to hlavně z důvodu nedostatku kvalitních surovin. Na chodu podniku se také podepsal odvod mnoha
zaměstnanců na frontu. V roce 1921 odchází na penzi vrchní slá-

dek František Jílek, jeho smrt nastává dva roky poté. Krátce
po válce také umírá výše zmíněný Josef Nevrla. Novým sládkem
se stal Josef Chlad, pod jehož vedením se poválečné produkci začalo opět dařit a výstav stoupal. Za jeho éry začal pivo rozvážet
i první pivovarem zakoupený nákladní automobil. Vařilo se klasické výčepní pivo, světlý ležák a polotmavý granát. Pivovar zůstal v provozu i za druhé světové války, v roce 1942 vystavil
dokonce slušných 15 308 hl piva, by alkoholicky úsporného. Konec války dopadl na majitele pivovaru, hraběte Pálffyho, drtivě.
Na veškerý jeho majetek byla uvalena národní správa a pivovar
rokem 1947 přebírá město, které ho vede pod názvem Městský
pivovar v Březnici.
za Spolek Herold Tereza Šoltésová

BŘEZNICKÉ NOVINY

6

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM

v Městské knihovně v Březnici

Oddělení pro dospělé čtenáře

■

12/2014

ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY

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

■

KNIHOVNA

Pokračování vánoční prodejní výstavy keramiky
– „Věra a Josef Pichovi – keramika a drát“ –
do 23. 12. 2014
do 12. 12. 2014 - hlasování veřejnosti ve 4. ročníku soutěžní výstavy „O nejkrásnější adventní
věnec“

Provoz Městské knihovny v době vánočních svátků:
23. 12. 2014
8.00 – 12.00
29. 12. 2014
8.00 – 11.30
12.00 – 17.00
30. 12. 2014
8.00 – 11.30
12.00 – 16.00
31. 12. 2014
zavřeno
2. 1. 2015
zavřeno

Dětské oddělení na ZŠ
Tel. 326 531 606, e-mail: knihovna.brez@volny.cz
Provoz dětského oddělení Městské knihovny
v době vánočních svátků:
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 ZAVŘENO (vánoční prázdniny)
Školní detektiv – program pro družinu
Čertovské čtení a hraní – pro zájemce
Mikulášská výtvarná dílnička
Vyhlášení vítěze soutěže „Lovci perel“

Vítězky výtvarné soutěže „O nejpovedenějšího Pooucha“ - Adéla
Kostínková, Petra Šofrová, Veronika Brotánková, Andrea Veselá,
Aneta Kuntošová

Creasey John – Muži, dívky a vražda – detektivní román
Cornwellová Patricia – Příčina smrti – kriminální thriller,
který je zaměřen na využití forenzních vyšetřovacích metod
Bazell Josh – Doktor zabiják – příběh charismatického
lékaře a zároveň mafiánského zabijáka začíná vraždou jeho prarodičů, kteří ho od malička vychovávali…
Allen Gayle – Kráska a špion – mladá vdova, která se
po dlouhé době vypravuje na ples, ze zvědavosti sleduje muže,
jenž ji zaujal a náhodou přitom vyslechne rozhovor, který naznačuje, že se jedná o nebezpečného zločince, ale než stačí cokoliv udělat, stává se jeho zajatkyní a je nucena následovat ho,
kam jí přikáže…
Bahramí Ameneh – Oko za oko – ctitel jí polil tvář kyselinou a ona má nyní jeho osud ve svých rukou
Jordanová Penny – Nečekaný návrat – před lety David
zmizel, opustil svou rodinu, domov i kariéru a utekl před skandály, které se na něj valily jako lavina; je ještě návratu zpět?
Lethem Jonathan – Sirotci z Brooklynu – poutavá variace
na klasický detektivní román je dílem jednoho z nejnápaditějších současných amerických spisovatelů
Price Katie – Na lásku nevěřím – zábavný a čtivý příběh,
plný vášně a zrádných úskalí lásky
Von Schirach Ferdinand – Zločiny – autor líčí jednotlivé
trestní procesy; s neúprosně se stupňující intenzitou se ptá, co
je dobro a co zlo, co je vina a co nevina, kde je morální zodpovědnost každého z nás
Apfeldová Nourig – Byla jsem svědkyní vraždy ze cti –
Nourig se stala nedobrovolným svědkem vraždy a záhy na to
uprchla z domova – ze strachu, že i jí hrozí stejný osud
60 zabijáků podle Steva Backshalla – Steve a filmový štáb
60 zabijáků se vydali na jedinečnou cestu kolem světa, napříč
šesti kontinenty, aby vyhledali 60 fantastických stvoření, která
mají jedno společné - jsou smrtelně nebezpečné
Victor Cynthia – Hry osudu – Cameron, Kayle a Bonnie jsou
odsouzeni k životu daleko od sebe, na různých kontinentech, v patách s nesmiřitelnými silami osudu, který čeká, aby je opět spojil
Carroll Steven – Pokoj milenců – strhující příběh lásky
odhaluje, jak je těžké a důležité vyrovnat se s minulostí
Li Cunxin – Poslední Maův tanečník – příběh chudého čínského chlapce, který se vypracoval na světoznámého tanečníka
a prvního sólistu amerického Houstonského baletu
Robinson Jeremy – Zóna nebezpečí – Kolik lidí zabije,
aby mohl žít navždy?
Gaskellová Elizabeth – Život s láskou, život bez lásky –
Susan, zmítaná láskou k Michaelovi a smyslem pro pokrevní
povinnost postarat se o svého nemocného bratra, nakonec volí
to druhé; dočká se ještě lásky?
Mandery Evan – Má věčná Q – kdo by nestál o zaručené
rady do života; občas by se hodil přesný návod, čemu se
vyhnout, na co se naopak soustředit, aby se měl člověk na světě
co nejlépe, ale čeho je moc…
Připravila Kateřina Štěrbová

Až svíce na stromečku zazáří a zvonky začnou tiše hrát,
na kulturní akce v Březnici vás s radostí budeme zvát.
Klidné prožití vánočních svátků a do roku 2015
hodně zdraví, štěstí a pohody
za odbor kultury přejí Petra Bartoníčková, Blanka Koubová,
Alena Heverová, Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková,
Hedvika Fořtová a Marcela Burdová
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KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ – PROSINEC 2014
21. 12. 1834 – před 180 lety - poprvé zazněla při premiéře
frašky „Žádný hněv a žádná rvačka“ Josefa Kajetána Tyla
ve Stavovském divadle píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj. Autorem hudby byl František Jan Škoup, hudebník,
dirigent a hudební skladatel, kapelník Stavovského divadla.
Píseň rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy
byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr.
Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce pozměněná)
sloka písně. Druhá je dnes téměř neznámá.
■

■ 30. 12. 1969 – před 45 lety - zemřel Jiří Trnka, český
výtvarník, ilustrátor, sochař, spisovatel, scenárista, loutkář,
kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů a jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. Narodil se 24. února
1912 v Plzni. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze.
Byl spoluzakladatelem studia Bratři v triku. Věnoval se hlavně
loutkovému filmu, ale pro děti sám napsal a ilustroval pohádkovou knihu Zahrada.
Připravila Kateřina Štěrbová

KNIHA NA MÉM NOČNÍM STOLKU
Knihu, kterou vám představím tentokrát, na nočním stolku
nemám. Je příliš veliká, rozměrem i obsahem. Kniha Havel
od Michaela Žantovského není jen obyčejnou biografií, je to
pohled na Havlův život, literární dílo a politické působení
s láskou i kritickým odstupem, s maximální možnou objektivitou a odbornou znalostí. Autor Michael Žantovský, psycholog,
překladatel, tlumočník, publicista, velvyslanec, napsal jedinečnou detailní monografii jednoho z největších Čechů 20. století.
Životopis svého přítele Václava Havla začal psát bezprostředně
po jeho smrti v prosinci 2011 z potřeby se s touto událostí vyrovnat. Kniha se tedy zrodila ze zármutku a vděčnosti, jak píše
autor v předmluvě.
Recenze uvádějí: Velký zájem budí Havlův životopis také proto, že Žantovský nic nezamlčuje, a přitom není ani v nejmenším
skandální. Popisuje události střízlivě, objektivně, ale hlavně
spravedlivě ke všem, kteří jsou přímými aktéry popisovaných

událostí. Dalším přínosem Žantovského knihy je nadhled,
s nímž je monografie napsána. Díky širokému kontextu, do kterého je životopis zasazen, bude text srozumitelný nejen pamětníkům, ale také nejmladším generacím, pro něž je Havel spíše
značkou či ikonou než člověkem z masa a kostí. Svým psychologickým portrétem prokázal Žantovský Havlovi poslední velkou
službu: v jeho knize naleznete přesně to, čeho si Václav Havel
cenil nejvíce – pravdu.
České vydání knihy není původním textem, nýbrž překladem
z angličtiny, který pořídil sám spisovatel. Publikace má včetně
48 unikátních fotografických příloh více než 600 stran a vzbudila v nakladatelském světě nefalšované nadšení.
Na nočním stolku kniha tedy neleží, ale v mé knihovně má
skvělé místo, místo vedle Havlových her a Shakespeara.
Krásné chvíle s dobrou knihou přeje
Petra Bartoníčková

Městská knihovna Březnice

Město Březnice – odbor kultur y

Vás zve na

IV. ročník

vánoční soutěžní výstavy

Vás zve na

VĚNEČEK
Závěrečný ples
tanečního kurzu 2014

6. 12.

od 19 hodin
Kulturní dům Březnice

„O nejkrásnější
ADVENTNÍ VĚNEC“
- prostory Městské knihovny Hlasovat můžete do 12. 12. 2014

Hraje hudební skupina
FIRMUS PRAHA .
Předprodej vstupenek od soboty 15. 11.,
dále v Městské knihovně a Infocentru,
informace na tel. 318 682 453,
318 682 153 a 731 456 761.
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VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Jak na kapříky
Aby bylo rybí maso voňavější a bez pachutě rybníka, doporučuje se naložit kapra již den před Štědrým večerem do studeného
mléka. Před další úpravou maso omyjeme studenou vodou a
pokračujeme v přípravě. Vajíčko, které potřebujeme na obalení
kapra, nemusíme rozdělávat tradičně s kapkou mléka, ale místo něj můžeme sáhnout po pivu, vínu nebo minerálce. V některých krajích se kapr obalí nejprve v těstíčku z vajíčka a mouky
(a mléka nebo piva) a nakonec ve strouhance. Aby byla strouhanka ještě pikantnější, můžeme ji lehce okořenit, ale pozor,
aby chu koření nepřebila chu ryby. Na mísu strouhanky stačí
lžička koření. Vyzkoušejte třeba čerstvě utlučený pepř, tymián,
muškátový květ nebo nové koření. Pokud kapra smažíme ve fritovacím hrnci, nakrojíme maso ostrým nožem v nejvyšším místě až ke kosti. Vysoký žár oleje kostičky dokonale rozpustí.
Smažený kapr je kalorická bomba a nepřítel číslo 1 pro všechny, koho zlobí žlučník. Existuje ale jedno jednoduché řešení,
díky kterému se můžeme zbavit většiny oleje, jenž se během
smažení vsákl do strouhanky. Stačí postavit na plotnu dostatečně široký hrnec, naplnit ho vroucí vodou a můžeme začít
kouzlit. Usmažené porce ryby vyndáme z rozpáleného oleje a
na 30 vteřin ponoříme do vroucí vody. Nemusíme se bát, že by
nám z masa opadla strouhanka, ale budeme překvapeni, jak
vysoká bude vrstva oleje na hladině vody.

Třeboňská rybí polévka s krutony
Ingredience: na vývar: 1 kapří hlava, 1 kapří kostra, 2 bobkové listy, 10 kuliček nového koření, 30 kuliček černého pepře,
3 l studené vody, trochu soli.
na zavářku: srdce, očištěné vnitřnosti, mlíčí nebo jikry, trochu
soli, 300 ml studené vody.
na krutonky: 3 housky, asi 5 lžic másla.
na polévku: 100 g řapíkatého celeru, 120 g očištěného celeru,
120 g očištěné kořenové petržele, 200 g očištěné mrkve, 200 g
oloupané cibule, 270 g másla, 70 g hladké mouky, 3 hvězdičky
celého badyánu, lžíci nahrubo pokrájené listové petržele, sůl,
čerstvě mletý černý pepř, muškátový květ (nebo oříšek) k dochucení
Postup: Začneme vývarem. Kapří hlavu a kostru propláchneme
studenou vodou, vložíme do hrnce, přilijeme vodu a pozvolna
přivedeme k varu. V průběhu sbíráme pěnu. Až chvíli po dosažení bodu varu, kdy už se tvoření pěny téměř zastaví, přidáme
koření včetně soli. Vaříme pozvolna asi hodinu. Pak vyjmeme

❦

hlavu i kostru (po zchladnutí maso obereme a pokrájíme na
malé kousky). Vývar scedíme přes husté síto.
Pokračujeme zavářkou. Všechny suroviny vložíme do malého
hrnce, přidáme studenou vodu a pozvolna přivedeme k varu.
V průběhu opět sbíráme pěnu, vařit budeme asi 30 minut. Vše
zředíme (vývar později použijeme také do polévky) a vnitřnosti
pokrájíme na malé kousky.
Příprava krutonků: housku, veku nebo toustový chléb nakrájíme na kostičky, smícháme s rozpuštěným máslem a za občasného promíchání je pečeme v rozpálené troubě dozlatova.
V hrnci rozehřejeme máslo, přidáme na nudličky nakrájenou
mrkev, celer, petržel a kostičky řapíku a nahrubo nakrájenou
cibuli. Vše pomalu dusíme. Přidáme badyán a dusíme do té doby,
dokud základ nemá žlutou barvu (asi 10 – 15 minut). Přidáme
mouku, kterou restujeme, dokud se nerozmělní. Vlijeme 2,5 litru
rybího vývaru, osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Vaříme
20 minut, doplníme maso s vnitřnostmi a vaříme ještě asi 10 minut. Doplňíme lžící nasekané listové petržele, špetkou muškátového oříšku a polévku dosolíme. Podáváme zdobené křupavými krutony, pokrájenou petrželkou a hvězdičkou badyánu.

Zapečený kapr
Ingredience: 4 porce kapra (může být s kůží i stažený), 1 kg
brambor, 200 g nastrouhaného tvrdého sýra, 150 g bílého jogurtu
(kdo má rád, zkusí opatrně menší množství zakysané smetany, ale
je v tomto případě dost kyselá a tím přehlušuje další chutě), sůl,
drcený pepř, mletý kmín, citrónová šáva, tuk (např. olej).
Postup: Do tukem vymazaného (vytřeného) pekáče nebo zapékací mísy naskládáme na kolečka nakrájené syrové brambory,
které osolíme a posypeme kmínem.
Dáme do dost vyhřáté trouby a pečeme 20 minut pod druhým
pekáčem či překryté alobalem. Po této době přidáme porce
kapra masitou částí navrch, osolíme je a pokapeme citrónovou
š ávou. Kapra naskládáme na brambory tak, abychom neměli
problémy při podávání s vyjímáním jednotlivých porcí z pekáče. Pečeme opět 20 minut pod pekáčem či alobalem.
Po těchto již druhých 20 minutách přelijeme vrstvu brambor
a porcí ryb jogurtem, do kterého jsme vmíchali nastrouhaný sýr.
Pečeme přikryté opět 20 minut, ale již po 10 minutách sejmeme druhý pekáč či alobal, abychom měli na povrchu dozlatova
vypečenou kůrčičku.

LÉČIVÉ BYLINKY NAD ZLATO X.

Fazol obecný
- dobře známá a oblíbená pěstovaná luštěnina
- jednoletá bylina, keříčkovitá forma dosahuje
výšky až 50 cm
- listy jsou zpeřené trojčetné
- pětičetné květy (bílé, červené, růžové, nažloutlé
nebo bíločervené) jsou oboupohlavné a vyvíjejí
se v malokvětých hroznech
- plody jsou lusky, různých tvarů i velikostí
- původně pochází z tropické Ameriky
- pěstuje se na zahradách i polích ze semen a existuje mnoho odrůd
- sbírají se zralé (nesmí být již zaschlé) lusky, ze kterých se vylouskají semena a ta se suší v umělých podmínkách
- lusky se výborně uchovávají také zmrazené
- obsahují glukokinin, aminokyseliny, flavonoidy, sacharidy, kyselinu křemičitou, minerální látky
Použití:
- v medicíně i v lidovém léčitelství pro jeho schopnost snižovat hladinu cukru v krvi (nemůže však nahradit inzulin)
- při zánětech ledvin a močového měchýře, při ledvinových kamenech
- při léčení dny a revmatismu
- ke snižování krevního tlaku

Připravila Marie Kováříková

Zdroj: Internet
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Odvar: ze čtyř hrstí vysušených rozdrobených lusků, které se nechají několik hodin nabobtnat ve dvou litrech vody a potom se vaří,
až zbude půl litru tekutiny (pije se před jídlem)
- čaje (vyrábí se ve farmaceutickém průmyslu)
- mladé lusky jsou cennou a výbornou zeleninou vhodnou k přípravě polévek, omáček, příloh a salátů
- některé odrůdy se pěstují jako okrasné

Kopr
- jednoletá rostlina s rýhovaným, rozvětveným
stonkem a okolíkem žlutavých květů
- je výrazně aromatický
- pěstuje se v zahradách i na polích
Použití:
- první zmínky se našly už ve staroegyptských
nápisech
- v roce 812 nařídil Karel Veliký jeho pěstování
na svých statcích, protože si uvědomoval kulinářský a léčivý význam této rostliny
- jako zelenina a koření (listy, na , květy zralá i nezralá semena)
- vhodný jako ochucovadlo k rybám, vařenému masu, syrové zelenině, do mléčných omáček, polévek, pomazánek, salátů
- bývá součástí bylinkových octů, nálevů na okurky, zelí a cibuli
Připravily Kateřina Štěrbová, Marie Kováříková
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MĚSTO BŘEZNICE SPOLEČNĚ S NADAČNÍM FONDEM PRO BŘEZNICI
pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT
Big Bandu Příbram
Karel Šperk
Zpěv: Magda Rezková a Martin Janský
Uvádí: Ing. Aleš Benda
Dirigent:

Pátek 19. prosince od 19 hodin
SÁL KULTURNÍHO DOMU BŘEZNICE
BOVA Březnice

Základní umělecká škola Březnice
si Vás dovoluje pozvat
na

předvánoční koncert

FLÉTNOVÉHO
SOUBORU

VSTUPNÉ 100 Kč

Město Březnice – odbor kultury
a ZUŠ Březnice
Vás zvou na

ODPOLEDNE
S HUDBOU

CAPELLA
FLAUTA
v pondělí 15. prosince 2014
od 17 hodin
v Reprezentačním sále
MěÚ Březnice
Spoluúčinkují:
Klára Polívková a Jindřiška Zíková (klavír)
ze třídy p. řed. Přemysla Zíky
j. h. Adam Závodský (klavír) - student konzervatoře
České Budějovice
ze třídy paní prof. Magdy Štajnochrové

k poslechu a tanci hraje

FIVE O'CLOCK COFFEE
(instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice)
Zazní známé melodie v rytmu waltzu, tanga,
swingu, rock’n’rollu a latiny.

neděle 14. 12. 2014 od 15 do 18 hod.
vinárna KD Březnice - vstupné 60,- Kč
www.b-kvintet.cz
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Město Březnice – odbor kultury zve na vánoční příběh

NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA
Vánoční příběh o putování Josefa a Marie do Betléma a o narození Ježíška.
Nechybí Tři králové, anděl, pasáčci
ani zlý král Herodes.
Představení pohladí po duši
a připomene dětem i dospělým,
proč slavíme Vánoce.
Příběh je provázen hranými koledami,
které si mohou zazpívat i diváci.
hraje

Divadlo eMILLIon

nádvoří bývalé jezuitské koleje
v pátek 12. prosince od 15.30 hodin
Vstupné 30 Kč

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BUBOVICE
Vás zve na

ČERTOVSKOU
ZÁBAVU
která se koná

5. 12. 2014 od 20.00 hod.
v KD Bubovice
K tanci a poslechu hrají

DJ’s Two dancing monkey’s
Vstup: 50 Kč

12/2014
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Město Březnice – odbor kultury zve na

VÁNOČNÍ FILMOVÉ KINOHRANÍ
10.00 hodin –

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Dobrodružná rodinná komedie inspirovaná pohádkou
Sněhová královna.

13.30 a 20.00 hodin –

KLAUNI

Příběh o pozdním znovushledání klaunského tria,
spojuje dohromady domácí komediální hvězdy
– Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse
s evropskou hereckou elitou – francouzským hercem
Didierem Flamandem.

18.00 hodin

SVATBA MEZI CITRÓNY
Všechno, co opravdu potřebujeme k životu, je láska.
Romantická komedie plná citu, lásky, humoru,
jemně vykreslených charakterů a břitkých dialogů.

STŘEDA 17. PROSINCE 2014 • KINO BŘEZNICE

Městská knihovna Březnice
Vás zve na

prodejní vánoční výstavu

„Věra a Josef Pichovi
keramika a drát“
prostory Městské knihovny
do 23. prosince 2014

12/2014
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Za MUDr. Ladislavem VELEBNÝM…
Dne 21. října 2014 náhle ve věku 82 let zemřel březnický
praktický lékař MUDr. Ladislav Velebný. Většinu svého života
strávil v Březnici a teprve nedávno ukončil svoji zdejší ambulantní praxi. Nepochybně byl znám generacím z Březnice
a okolí. Patřil k těm lékařům, kteří se zajímají nejen o pacientovu nemoc v užším slova smyslu, ale znají dopodrobna pacientův život od dětství do stáří z hlediska osobního i pracovního.
Měl po celý život obdivuhodnou pamě , a to nejen na jména,
ale na všechny podrobnosti, které byly z medicínského hlediska významné pro pochopení pacientova stonání. Na pacientech
časem nešetřil. Znal nejen nemoci, ale osudy zdejších lidí, rodin a rodů. Myslím, že všechno tohle zkoumání souvislostí
mezi nemocí a okolnostmi jejího vzniku, vztahů mezi lidmi,
významu zákonitostí a náhod ho po celý život velice zajímalo.
Neméně dbal na své medicínské vzdělávání a věděl, jakými
cestami se poznání ubírá. Zapadal tedy přesně do obrazu praktického lékaře českého venkova.
Rád fotografoval, zachytil Březnici z různých pohledů a odkrýval její kouzlo. Měl rád hudbu swingovou a klasickou, byl
častým návštěvníkem koncertů a kulturních akcí. Těšilo ho
sbírat obrázky a různé starší drobnosti, jimž by leckdo hodnotu ani nepřisuzoval. Dovedl ocenit dobré víno.
Ač pocházel odjinud, za ta léta s Březnicí srostl. Narodil se
v Plzni 3. 7. 1932, tam roku 1951 maturoval a v Plzni vystudoval medicínu, promoval v roce 1957. Pak se začal přibližovat
k Březnici – nastoupil v Blatné, pracoval v Rožmitále, dostal se
do Příbrami a konečně 1. 11. 1964 zde zakotvil jako obvodní

lékař. Byl vedoucím lékařem polikliniky. Zasloužil
se o výstavbu její
nové budovy, v
níž bylo možno
soustředit krom
praktických lékařů též další specialisty. Výsledkem
bylo zvýšení dostupnosti zdraMUDr. Ladislav Velebný 3. 7. 2014
votnické péče a
(foto F. Slaník)
její zkvalitnění.
Město Březnice ocenilo zásluhy MUDr. Ladislava Velebného na
poli zdravotnictví tím, že jej jmenovalo v červenci tohoto roku
Čestným občanem města Březnice.
Škoda, že mu nebylo dopřáno, aby si déle užil radosti ze života. Březnice se s ním rozloučila 31. října v kostele sv. Jiří
v Plzni-Doubravce.
MUDr. Jiří Beran

Dne 21. 12. 2014 bude sloužena zádušní mše
za zesnulého MUDr. Ladislava Velebného.
Kostel sv. Ignáce a Františka v 8 hodin

ZAPOMENUTÝ SPISOVATEL SE VRACÍ
V říjnu uplynulo osmdesát let od smrti spisovatele Rudolfa
Richarda Hofmeistera. Kdo to byl? – určitě se ptají mnozí čtenáři především z mladší generace. Přestože tento rožmitálský
rodák, jenž byl ve své době jedním z nejoblíbenějších českých
spisovatelů, měl úzký vztah k Březnici a našemu regionu, málokdo dnes o něm ví. Podbrdské muzeum v Rožmitále mu sice
věnovalo malou expozici, ale jeho knihy po jeho úmrtí v roce
1934 přestaly až na dvě výjimky zcela vycházet. Kdo si chce
dnes přečíst některou z čtyřiceti Hofmeisterových knih, nezbývá mu nic jiného než hledat v antikvariátech.
V těchto dnech se konečně dostala na knižní trh monografie
věnovaná tomuto zapomenutému spisovateli, kterou doplňuje
na čtyřicet jeho povídek a črt, jež nejméně osmdesát let nebyly
zveřejněny.
Hofmeister se narodil v roce 1868 a až na čtrnáct let v Praze
strávil celý život v Rožmitále. Rodiče byli velmi chudí a nadaného syna, který už od dětství hořel touhou po poznání, nemohli dát na studie. Vyučil se tedy rukavičkářem a až do první
světové války se tímto řemeslem více nebo méně úspěšně živil.
Přitom psal básně a povídky, které mu tu a tam otiskovali
v regionálních i celonárodních listech. Po válce, jež mu znemožnila další podnikání, se v padesáti letech rozhodl jen pro dráhu
spisovatele. Každým rokem vydával dvě až tři knihy, na které
netrpělivě čekávali čtenáři.
Největší úspěch zaznamenal s díly, která pojednávala o pravěku Země a lidstva. Bylo to téma, jemuž se dosud nikdo v české literatuře nevěnoval, se kterým se ale – na rozdíl od Hofmeistera – jen o pár let později proslavil Eduard Štorch.
Složitý Hofmeisterův jazyk jakoby tesaný do kamene, věty na
deseti řádcích, jeho snaha úporně zaznamenat na papír všechny
představy, které se mu rodily v hlavě, to vše oceňovali soudobí
kritici i čtenáři. Čeština se ale rychle vyvíjela od obrozeneckého slohu k moderní jednodušší formě a Hofmeister i se svými
příběhy v době hospodářské krize a nástupu fašismu přežil.
Spisovatel se nechtěl spokojit jen s romány z pravěku, vytýčil
si mnohem vyšší cíl – zpracovat dějiny Země od jejího vzniku
přes pralidi až po staré Slovany. Jeho největší láskou totiž byli
Praslované, k jejichž pohanství stavěl do protikladu mečem
vnucené křes anství.

V několika knihách také
převyprávěl biblické příběhy, věnoval se i starověkým
východním
civilizacím.
V těchto dílech, podobně
jako v literatuře o rodném
Podbrdsku, již píše jednodušším jazykem a rychle se
odvíjející napínavý děj zcela
vtáhne čtenáře.
Rožmitálskem a Březnickem byl Hofmeister okouzlen. Od jeho smrti neměl
tento region takového propagátora, jakým byl právě on.
Do celostátních deníků neúnavně posílal povídky odehrávající se v minulosti
i současnosti a črty popisující krásu přírody i zemitost místních lidí. Podbrdsku věnoval několik knih, z nichž největšího
ohlasu dosáhly Nové rožmitálské obrázky a Březnické obrázky.
Hofmeisterova monografie líčí pohnutky, které spisovatele
vedly k vydání Březnických obrázků, jeho bádání v archivech
i lapálie, které se kolem knihy odehrály. V knize si lze, kromě
jiných březnických reálií, počíst i na povídce o řediteli březnického zámeckého velkostatku Čapkovi.
Kniha o Rudolfu Richardu Hofmeisterovi však líčí vedle jeho
životní pouti a spisovatelské činnosti především jeho názory,
které se u něho od mládí neměnily – a už se jedná o hrdost
nad českým národem či despekt vůči Germánům nebo jeho nesmiřitelnost s náboženstvím a církví.
Současně s knihou byla spuštěna webová stránka
www.rrhofmeister.cz, kde jsou zveřejňovány materiály nezařazené do monografie.

Jindřich Jirásek: Rudolf Richard Hofmeister – Nezasloužený
osud průkopníka literární fantastiky, Double Impact Praha
2014, váz., 341 stran, cena 295 Kč, v Březnici v prodeji v Městské knihovně na náměstí
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Mateřské centrum

PAMPELIŠKA

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

PROSINEC 2014 – Pravidelné programy
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9 do 12 hod.
pondělí
od 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PŘEDŠKOLÁKY
a ŠKOLÁKY – pro děti od 4 let
úterý
od 10:00 ZPÍVÁNKY A SVAČINKA OD MAMINKY –
dopolední program pro nejmenší
čtvrtek
od 10:00 HOPSA, HEJSA – tanečky, motorická cvičení a říkadla
pro děti s Petrou Pechačovou
pátek
od 10:00 PATLÁNÍČKO – tvořivá dílna pro nejmenší děti

Jazykové kurzy
pondělí
od 7:45 ANGLIČTINA pro pokročilé – s Mgr. Jitkou Bartákovou
od 17:00 FRANCOUZŠTINA pro mírně pokročilé s Mgr. Pavlínou Liebnerovou
úterý
od 17:00 NĚMČINA pro pokročilé – s Mgr. Klárou Zobalovou
středa
od 17:00 ANGLIČTINA pro velmi mírně pokročilé – s Mgr. Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 18:00 NĚMČINA pro začátečníky – s Mgr. Klárou Zobalovou
pátek
od 16:45 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé – s rodilou mluvčí
Fritzie Černou

MC / MŠ

12/2014

2. 12. od 9:30 Vánoční krémové pečení s Herou
Přednáška s ambasadorkou Klárkou Zobalovou o tom, že vánoční
pečení může být radost
4. 12. od 16:00 Vánoční dílna
Tradiční předvánoční setkání nad výrobou vánočních drobností
s vánočkou a perníčky.
5. 12. od 10:30 Mikulášská besídka s hodným čertem
Jako každý rok přijde do MC Mikuláš, mikulášský balíček je nutné předem objednat v herně MC nebo na telefonu: 775 620 780,
nejpozději do 2. 12. 2014.
11. 12. od 16:00 Pravidla chování IV.
Poslední část motivačního kurzu nejen pro rodiče z oblasti pracovně-společenské etikety, více informací najdete na plakátech a webových stránkách nebo v herně MC Pampeliška, vstup zdarma.
12. 12. od 15:00 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Více info najdete na samostatném plakátu.
16.12. od 10:00 Vánoční besídka
Tradiční posezení pod vánočním stromečkem s nadílkou
a ochutnávkou cukroví.
18.12. od 17:00 Vánoční příběh
Vánoční představení divadla „Já to jsem“ o cestě do Betléma
a jak to bylo s Ježíškem, nebude chybět ani divadelní kavárna.
Připravujeme: Přednáška ambasadorky Kláry Zobalové (9. 1.),
valná hromada MC
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu,
s l e d u j t e , p r o s í m , n a š e w e b o v é s t r á n k y.
MC Pampeliška Březnice bude od 22. 12. 2014 do 5. 1. 2015
uzavřena
MC Pampeliška Březnice děkuje za spolupráci a podporu Městu Březnice,
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce Příbram, Zámku Březnice,
Nadačnímu fondu pro Březnici, Kulturnímu gangu Březnice, firmě JIRKAL KOMAXIT, s. r. o.,všem soukromým dárcům, příznivcům MC a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se na činnosti MC v roce 2014 podíleli.
Projekt „Rekonstrukce nevyužívaných prostor – nové mateřské centrum
v Březnici“ byl realizován městem Březnice v roce 2009 a spolufinancován

Mimořádné akce
1. 12. od 17:00 Vánoční přání a visačky
Výroba vánočních přání a visaček na dárky s Luckou Zemkovou.

... NEŽ PŘIJDE JEŽÍSEK
Čekání na Vánoce je nekonečné... můžeme si ho zkrátit různými
způsoby. Děti otevírají okénka sladkého adventního kalendáře,
maminky žhaví trouby při pečení vanilkových rohlíčků, tatínkové
vybírají nejkrásnější vánoční stromek. Nejen pro rodiny s dětmi
jsme v letošním roce připravili řadu akcí, při kterých se určitě
pobavíte, možná se budete trochu bát i smát,
ale rozhodně se nebudete nudit.
4. 12. – VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,
Mateřské centrum Pampeliška od 16.00 hodin
5. 12. – ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ
- hravé a veselé čertovské odpoledne
- pravé peklo a nebe v tajuplném sklepení bývalé jezuitské koleje
11. 12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA 2. MŠ, KD od 15 hodin
12. 12. v 15.15 hodin – VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ s přáním
Ježíškovi na náměstí před kostelem, od 15.30 na nádvoří v koleji
vánoční pohádka NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA,
účinkuje Divadlo eMILLIon
16. 12. – VÁNOČNÍ BESÍDKA 1. MŠ, KD od 15.30 hodin
17. 12. – VÁNOČNÍ FILMOVÉ KINOHRANÍ, Kinokavárna v KD
18. 12. – VÁNOČNÍ DIVADLO Víti Marčíka ml., Mateřském centrum Pampeliška od 17.00 hodin
19. 12. – VÁNOČNÍ KONCERT PŘÍBRAMSKÉHO BIG
BANDU, KD od 19 hodin
Pořadatelé a partneři akcí: Město Březnice – odbor kultury,
K.G.B. o. s., MC Pampeliška,
1. a 2. MŠ, Rosenthal o.s. a celá řada dobrovolníků

Školní rok je v plném proudu, nově
příchozí děti se seznámily s prostředím školky, učitelkami a hračkami,
postupně se zapojují do činností, učí se spolupracovat
s ostatními kamarády a domlouvat se na společných hrách.
Na děti čekala nově zrekonstruovaná zahrada s velmi
atraktivními herními prvky a také samotná budova MŠ
po opravě zářila novotou (nová střecha, zateplení). Hned
v září jsme se s dětmi vypravili za permoníky do Hornického muzea v Příbrami. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na dopravním hřišti, kde si děti na kolech, koloběžkách a odstrkovadlech vyzkoušely projet světelnou křižovatku, zvládnout kruhový objezd a také včas zastavit
před železničním přejezdem. Společně s rodiči jsme vyráběli dýňová strašidla a divadlo KOS navštívilo naši MŠ
tentokrát s pohádkou Zamilovaný vodník. Pro předškoláky
jsou pravidelně připravována filmová a divadelní představení, oblíbená jsou sportovní dopoledne v tenisové hale
Vitality, dále pak plavecký výcvik a v lednu kurz bruslení.
30. listopadu vystoupí děti s krátkým pásmem vánočních
písní a básní na březnickém náměstí při slavnostním
zahájení adventu. 5. prosince čeká naše nejmenší mikulášská nadílka a poté si už jen budeme užívat a vychutnávat dobu předvánočních příprav.
Tak hodně energie a nápadů do dalších dnů.
Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny a sníh se bělí.
Stálé zdraví, pevný krok a provází Vás celý nový rok.
Za kolektiv 1.MŠ Březnice
Martina Zárybnická, učitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNICE
Jak se žije s handicapem
V pátek 17. 10. 2014 jsme spolu s naší p. učitelkou Ivanou Ševrovou navštívili Podbrdské muzeum v Rožmitále p. Třemšínem. Konala se tady výstava Jak se žije s handicapem. Moc jsme se těšili, ale
byli jsme i zvědaví, co uvidíme.
Paní pracovnice muzea nás rozdělily do 4 skupin a postupně jsme
obcházeli 4 stanoviště.
Na 1. zastávce byla paní, která byla slepá a měla svého vodícího
psa jménem Mína. Nejprve povídala o svém handicapu a potom
nám ukazovala, co všechno pes umí, dále jsme viděli její notebook,
který byl přizpůsoben slepotě. Mohli jsme si také zkusit chodit s její
slepeckou holí se zakrytýma očima.
Pak jsme si šli pohrát s pejsky, kteří se jmenovali Kája a Tonda.
Byla u nich paní, která nám vysvětlovala, k čemu ti psi slouží a jak
pomáhají lidem.
Na 3. stanovišti byla pracovní dílna, kde jsme psali slepeckým
písmem své jméno, poznávali hmatem poslepu některé předměty atd.
Nakonec jsme si hráli hry pro slepé nebo hluchoněmé, viděli jsme
telefon pro handicapované lidi a mohli jsme si zavolat, „vařili jsme“
podle receptu pro slepé a mnoho dalšího. V této místnosti jsme si
mohli zkusit také jezdit na invalidním vozíku bu po rovině, nebo
po upravené dráze s překážkami.
Nakonec jsme nakupovali drobné dárky, které vyráběli tito nemocní lidé.
Celá výstava se nám moc líbila, nejvíce asi hraní se psy. Paní
průvodkyně i paní se psy nám vše trpělivě vysvětlovaly, odpovídaly
na naše otázky a věnovaly se nám celé dopoledne.
Byla to velmi zajímavá a poučná výstava a těšíme se na další
podobnou.
Adéla Kostínková 4.a ZŠ Březnice

„Tak se nám to povedlo!“
Veliké poděkování všem rodičům a hlavně kolegům za skvělou
spolupráci v projektu „Sazka Olympijský víceboj.“ Dne 2. 12. 2014
by k nám měla zavítat Olympijská hlídka s ambasadorem Sazka
Olympijského víceboje Vavřincem Hradilkem (stříbro z olympijských
her 2012 a mistr světa z roku 2013 ve vodním slalomu). Návštěva
hlídky bude pro nás odměnou za skvěle odvedenou práci a hlavně
za to, že se do projektu zapojili všichni žáci školy. Co to ta hlídka je?
Je to motivační program pro školy, kde během moderované hodiny
proběhne společná „rozcvička“, různé soutěže s olympioniky a krátká beseda se závěrečným fotografováním.
Už se na „Vávru“ moc těšíme, doufám, že to pro nás bude velký
zážitek.
Za vyučující Tv - P. Šoffrová

XII. ROČNÍK MEMORIÁLU BEDŘICHA ŠUPČÍKA
Dne 5. 11. 2014 se konal 12. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka,
který každoročně pořádá ZŠ a MŠ Mirovice. Tento memoriál je
vzpomínkou na mirovického rodáka a zlatého olympionika z Paříže
z roku 1924 ve šplhu na laně.
Tento ročník byl pro naše žáky velmi úspěšným. Z devatenácti
účastníků, kteří šplhali na tyči a na laně, jsme se objevili 9x na stupních vítězů. Z toho Pavel Kotesa vytvořil rekord ve šplhu na laně.
Memoriálu se účastnili tito žáci: N. Motejzíková, J. Sousedová,
J. Vrátný, M. Vitík, M. Hejduková, J. Stulík, J. Kasík, N. Kovářová,
A. Klozarová, N. Tichá, V. Vaňáčová, M. Koňas, D. Tůma, E. Brychtová, N. Čížková, A. Veselá, D. Tater, J. Chlanda a D. Tater. Všem
zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Přejeme našim závodníkům mnoho (nejen) sportovních úspěchů.

Florbal chlapců a dívek III. kategorie
Dne 11. 11. 2014 jsme vypravili do Příbrami družstva chlapců
a dívek ve florbale. Obě družstva se utkala s několika soupeři a vždy
nám chyběla troška štěstí, abychom vyhráli své skupiny a postoupili do okresního finále. Jak chlapci, tak i dívky obsadili ve svých
skupinách druhé, a tudíž nepostupové místo. Děvčata reprezentovala v tomto složení: A. Kačurová, K. Kalinová, A. Klozarová,
N. Kovářová, K. Mládková, D. Nesvedová, J. Sroková a J. Vítková.
Chlapci byli v tomto složení: V. Hokr, R. Koňas, J. Máša, F. Mourek, M. Petráň, V. Šafránek a A. Vejšický. Nejlepším střelcem turnaje
byl Rostislav Koňas, který dal 12 gólů. Všem zúčastněným děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim do budoucna mnoho
(nejen) sportovních úspěchů. Za vyučující TV Martin Zárybnický

Florbal chlapců a dívek IV. kategorie
Dne 12.11. 2014 jsme opět vypravili do Příbrami svá družstva
chlapců a dívek ve florbale, tentokrát ve IV. kategorii. Chlapci skončili ve své skupině druzí, o vítězi a postupu, při rovnosti bodů,
rozhodoval vzájemný zápas se ZŠ Rožmitál, který jsme bohužel prohráli. Děvčata obsadila ve své skupině třetí místo. Děvčata reprezentovala v tomto složení: A. Koubková, A. Mihalíková, J. Mikolášová, M. Novotná, M. Stulíková, N. Šilhavá, J. Švejdová a A. Veselá.
Chlapci hráli v tomto složení: K. Češka, V. Dušek, P. Fiřt, J. Chlanda, L. Kurfiřt, A. Matoušek, S. Pelikán, L. Sejkora a P. Štětka. Všem
zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim
do budoucna mnoho (nejen) sportovních úspěchů a méně zlomených hokejek.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Bezpečně na internetu
Ve středu 12. listopadu se v Základní škole Březnice konal bezplatný seminář pro veřejnost s názvem Bezpečně na internetu. Jeho
cílem bylo seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit
je v preventivním a výchovném působení tak, aby se jejich děti nestaly obě mi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování. Seminář vedla zkušená lektorka Mgr. Eva Burdová, MBA. Vysoká
účast rodičů a pedagogů svědčí nejen o rostoucím zájmu dospělých
o informace o nově vznikajících patologických jevech (např. kyberstalking, kyberšikana aj.), ale dává také naději realizaci účinné prevence a ochrany dětí a mládeže.
Seminář byl realizován za podpory Středočeského kraje z dotací
MV ČR.
Volba a uskutečnění výše uvedeného semináře nebylo ani nahodilé,
ani náhodné. Jedním z problémů současných měst, a tím každodenního života každého z nás, je neustálý spěch, honba za výdělkem,
záplava informací a přílišný důraz na výkon jednotlivce i skupiny.
Dopady rychlých proměn globálního světa se nevyhýbají ani menším městečkům a v této podobě jej zažíváme téměř denně. Zatímco
dříve se informace šířily výrazně pomaleji, lidé se důvěrně znali,
navštěvovali a zajímali se o své okolí, současnost v některých ohledech vede k vzájemnému odcizení. Velká přemíra kontaktů ve velkých městech, v zaměstnání a zejména na internetu spojená s lavinou informací a podnětů z všudypřítomných médií vedou k tendenci omezit kruh těch, s nimiž se stýkáme. Pod tíhou únavy z neustálého vnímání stimulů sociálního prostředí usedá starší i mladá generace večer k televizorům a počítačům, což ještě více snižuje potřebu jít do společnosti a sdílet čas společně s druhými. Ve vztazích je
proto méně srdečnosti a naopak roste podíl formality. Ruku v ruce
se s těmito jevy objevuje nezájem, chybí citlivost a ve snaze držet si
odstup klíčí nebezpečná lhostejnost. Neuspokojena zůstává jedna
z hlavních psychických potřeb – touha po odezvě, sociálním kontaktu a sdílení. Mladí lidé a především děti se snaží tento schodek
zcela přirozeně kompenzovat, aniž by přesně dokázali pojmenovat,
co jim skutečně schází, a to tím nejsnazším způsobem – skrze mobilní telefon, tablet či počítač. Sociální sítě v kombinaci s elektronickými médii přináší na první pohled rychlé a v zásadě jednoduché
řešení, avšak lidský kontakt, opravdový dotek, povzbuzení a pochopení nahradit neumí. Ba právě naopak. Nejen že písmenka nedokážou věrně přenést drobné signály těla, tolik potřebné k účinné komunikaci, ale chybí jim i tón hlasu, výraz očí, změny výrazu tváře,
prostě vše, co činí lidský kontakt tak výjimečným. Stále častěji jsme
svědky situací, při nichž lidé sedí u jednoho stolu se zraky upřenými
do mobilního telefonu, aniž by se věnovali jeden druhému. Vidíme
bezradné výrazy dětských tváří, které jsou náhle vystaveny potřebě
komunikovat tváří v tvář a nevědí si rady, mladých dospělých, kteří
tráví čas se svými partnery přes displeje počítačů. Tento jev s sebou
kromě jiného přináší ještě jedno nebezpečí. Stejně jako se říkávalo
„papír snese všechno, přistupujeme tak dnes i k textovým zprávám,
e-mailům a dalším elektronickým vzkazům, aniž bychom si uvědomovali riziko a možné důsledky. Ve virtuálním světě se totiž naivní
důvěra nevyplácí. Nejen že ten, kdo sedí na druhé straně, nemusí
být tím, za koho se vydává, ale stejně tak nelze zaručit, že se k citlivým informacím a datům nedostanou nežádoucí osoby. Nezřídka
se tak stává, že i dobře mířená zpráva se rychle obrací proti svému
pisateli, soukromý obsah se stává obsahem veřejným, nezávazný
souhlas se mění ve vymahatelný závazek. Důvěřivý uživatel se ne(pokračování na str. 16)
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ZŠ – Bezpečně na internetu (dokončení ze str. 15)
vědomky stává účastníkem, nebo i obětí trestné činnosti. Zejména
u dětí, které vidí svět čistý, přímý a vždy spravedlivý, je riziko obrovské.
Škody napáchané v osobním životě na sebevědomí, sebeúctě a osobnostním rozvoji jsou následně jen těžko popsatelné. Bránit se vývoji
však nelze a snad to není ani třeba. S rozvojem vědy a techniky se
přirozeně mění i společenské jevy a procesy, objevují se nové možnosti. Každý pokrok a každá změna s sebou přináší jistá rizika
a nebezpečí. Historie ukazuje, nežli se rozvoji úpěnlivě bránit, bývá
výhodnější nové jevy poznat, porozumět jim a naučit se je využívat
v rozumné míře tak, aby zůstaly účinným nástrojem v rukou člověka, nikoliv aby se člověk stal nástrojem oněch vynálezů a objevů.
Základní škola v současnosti disponuje moderním a všestranně
využitelným vybavením. Spolupracuje s řadou odborníků, expertů
a různě zaměřených organizací. Je přitom nedílnou součástí společenského života našeho města. Krátce shrnuto, má velký potenciál
pomoci na poli osvěty a vzdělání nejen svým žákům, ale i dospělým,

tedy širší veřejnosti. Byla by škoda nechat příležitosti, prostory
a veškeré vybavení, které se zde nabízí, zahálet. Proto se i v příštím
kalendářním roce pokusíme zprostředkovat vzdělávací semináře pro
rodiče, studenty, žáky i seniory. Těšíme se, že nabídky využijete
a přispějete k proměně a rozvoji školy, coby kulturního a komunitního centra.
Děkuji pracovníkům Základní školy Březnice za práci
v roce 2014, za energii vloženou do žáků a v neposlední
řadě za podporu rozvoje naší drahé školy. Všem současným i bývalým zaměstnancům přeji příjemné prožití
adventního období a především klidné prožití Vánoc
u rodinného krbu v kruhu svých nejbližších.
Vážení rodiče, žáci, partneři a přátelé školy, děkuji Vám za přízeň
v roce 2014. Přeji Vám jménem ZŠ Březnice veselé Vánoce, mnoho
štěstí, osobních úspěchů a splněných přání v nadcházejícím roce
2015.
Mgr. Miroslav Bělka

VÝLET DO TECHNICKÉ ANGLIE
Na konci září se skupina studentů SOŠ a VOŠ Březnice zúčastnila zajímavého zájezdu do Velké Británie s názvem „technická Anglie“, který připravila cestovní kancelář JH Travel.
Společně s námi jeli i studenti z Českých Budějovic a Prahy.
Navštívili jsme pamětihodnosti a zajímavá místa nejen v Londýně, ale i v Birminghamu a Oxfordu. Možnost bydlet v rodinách poskytla studentům skvělou příležitost ověřit si a prohloubit schopnost komunikovat s rodilými mluvčími. Co všechno jsme viděli a prožili, se dozvíte od našich studentů.
Mgr. Simona Luftová
V pondělí 29. září se skupina studentů z naší školy sešla
v Jiráskových sadech, aby se zúčastnila zájezdu do Anglie.
V úterý brzy ráno jsme po dlouhé a únavné cestě dorazili
do Londýna, kde nás čekala celodenní prohlídka města. Navštívili jsme spoustu zajímavých památek. Naše prohlídka začala
u královské observatoře v Greenwichi, poté jsme přepluli lodí
po Temži k Tower Bridge. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny,
jedna šla navštívit hrad Tower, druhá na bitevní lo HMS Belfast. Prohlídka válečné lodi byla velmi zajímavá, doplněna voskovými figurínami, reálnými zvuky a pachy vycházejícími
z kuchyně, strojovny a jiných prostor. Mohli jsme si tak lépe
představit, jak život na lodi vypadal. Další dva dny jsme zavítali mimo Londýn. Nejprve do Birminghamu, druhého největšího města Velké Británie, kde jsme navštívili slavnou automobilku Jaguár. Kdo chtěl, mohl se podívat do technického muzea
Think Tank. Další den jsme navštívili univerzitní město Oxford,
kde nás čekala prohlídka města a Christ Church College, která
pro nás byla největším zážitkem, protože se zde filmovaly scény z filmů o Harrym Potterovi. Celý týden uběhl velmi rychle
a už jsme před sebou měli poslední den zájezdu. Ten jsme strávili opět v Londýně. Hned ráno měla polovina naší skupiny
možnost návštěvy stadionu Arsenal, zatímco druhá polovina se
vydala na prohlídku do centra Londýna. Odpoledne jsme společně shlédli další zajímavé památky a parky. Měli jsme i čas
na osobní volno, které jsme využili na nákupy suvenýrů na náměstí Piccadilly Circus. Ve večerních hodinách jsme náš pobyt
v Londýně zakončili projíž kou na London Eye, nejvyšším ruském kole v Evropě s nádherným výhledem na město. I když
jsme již v minulosti Anglii navštívili, byl to opět skvělý zážitek.
Robin Verner, 4. AV, Markéta Khunová, 4. BS
Ve škole jsme dostali možnost jet do Anglie a já jsem si řekla,
že když tento rok maturuji, mohla bych jet. Termín se rychle
blížil a já se nemohla dočkat, až poprvé uvidím Anglii a její
památky. Nastal den D a mohli jsme vyrazit na cestu. Jeli jsme
přes Německo, Belgii a Francii k Eurotunelu. Zde jsme prošli
pasovou kontrolou a náš autobus mohl vjet do „konzervy“, tj.
vlaku, který nás přepravil pod kanálem La Manche až do Velké
Británie. Když jsme dorazili do Londýna, nemohla jsem uvěřit,

že tam opravdu jsem. Během pobytu jsme navštívili mnoho
zajímavých památek, například hrad Tower, Trafalgar Square,
Buckinghamský palác, Ashmolean muzeum, Kaplického Selfridge v Birmighamu, a krásné město Oxford s Christ Church
College, kde se natáčel Harry Potter. Týden utekl jako voda, ale
pro mě to byl nezapomenutelný zážitek a doufám, že Anglii
brzy znovu navštívím.
Martina Zezulková 4.BS
Na zájezdu do Anglie se mi nejvíce líbilo, že jsem mohl vyzkoušet své znalosti angličtiny. Anglická rodina, u které jsem
bydlel, byla velmi příjemná. Rád jsem poznal, jak žijí jiní lidé,
jaká vaří jídla a jaké mají zvyky. Úplně nejvíc se mi líbil výlet
do Londýna na památku Tower Bridge a návštěva atrakce London Eye a 4D kina. Naopak poněkud nepříjemným zážitkem
byl ranní příjezd do Londýna v 6 hodin ráno. Od časného rána
jsme procházeli památky a navštěvovali různá místa v Londýně a do hostitelských rodin jsme přijeli až pozdě večer.
Václav Ochotný 1. AV

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce a uchazeče o studium na Vyšší
odborné škole a Střední odborné škole, Březnice, Rožmitálská 340 na dny otevřených dveří, které se konají:

v pátek 5. 12. 2014 od 8:00 do 16:00 hod.
(v dopoledních hodinách se lze zúčastnit výuky)

v sobotu 6. 12. 2014 od 9:00 do 11:00 hod.
v pátek 23. 1. 2015 od 13:00 do 16:00 hod.
v sobotu 24. 1. 2015 od 9:00 do 11:00 hod.
V každou celou hodinu proběhne informační schůzka,
po ní následuje prohlídka školy.
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny otevřených
dveří.
Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy
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SOŠ A VOŠ BŘEZNICE: EXKURZE DO PRAHY „TROCHU JINAK“
Ve středu 22. 10. 2014 jsme vyrazili na netradičně koncipovanou exkurzi do Prahy. Bylo nás pět, tedy alespoň původně,
ale nakonec jsme vzhledem k výslednému počtu přihlášených
žáků museli naše učitelské řady zredukovat na následující sestavu: Mgr. Eliška Houzimová (AJ, ČJ), Mgr. Jana Kubešová
(ČJ a D), Mgr. Simona Luftová (AJ) a Mgr. Oldřich Motáň (AJ).
Exkurze byla určena pro studenty maturitních ročníků. Z předmětů, které vyučujeme, je zjevné, že naše exkurze se snažila
o mezipředmětové vztahy, a to zejména mezi českým jazykem,
literaturou, dějinami a anglickým jazykem. Zapojili jsme ovšem
také pohybové aktivity (studenti měli přenést jednoho člena
skupiny na určité místo), jednoduché počty (převod římských
číslic na arabské), logické uvažování a výtvarnou činnost (malování domovních znamení v Nerudově ulici). Aby uskutečnění
takovéto koncepce bylo vůbec možné a smysluplné, rozdělili
jsme studenty do čtyř skupin po zhruba devíti členech. Rozdělení probíhalo zcela náhodným losem, stejně jako přidělení jednotlivých vyučujících ke skupinám. K tomuto kroku nás vedl
především fakt, že studenti již brzy odmaturují a nastoupí na
nejrůznější pracovní místa, kde budou nuceni spolupracovat
s novými lidmi, často i takovými, kteří jim nebudou primárně
sympatičtí. Týmová práce ve skupinách náhodně namíchaných
studentů, kteří, jak sami přiznali, se spolu běžně ani moc nebaví, probíhala bez nejmenších problémů. Studenti procházeli
předem vytyčenou trasou centrem Prahy, na které plnili úkoly

nejrůznějšího druhu, a to s obrovskou chutí, s jakou se v běžném vyučování mnohdy nesetkáme za celý školní rok. Postupně zjiš ovali, že víc hlav víc ví, a že pokud budou navzájem spolupracovat a každý přispěje svou troškou do mlýna, vymyslí
nakonec dohromady správnou odpově . Většina skupin došla
přes nepřízeň počasí (zhruba polovinu exkurze propršelo) většinu zastávek a splnila větší část úkolů. Moje úžasná skupina
dokonce trvala na tom, že půjdou až do konce, i přesto, že měli
jen tři deštníky a nebyli zrovna nejvhodněji obutí. Díky tomuto
odhodlání, otrlosti a vytrvalosti nakonec také spravedlivě zvítězili. Nejkrásnějším momentem z mého pohledu bylo asi zastavení na Hradčanském náměstí, kde studenti v domnění, že
se jedná o úkol, začali v párech tančit na místní pouliční swingovou kapelu. I když zjistili, že se o skutečný úkol nejednalo
a že nebudou ohodnoceni body, pokračovali v tanci a užívali si
tuto spontánní a pro mnohé nezapomenutelnou chvilku. Paní
učitelka Kubešová zase zažila podobně vzácný okamžik se svou
skupinou na Židovském městě, kde se při plnění úkolů všichni
shromáždili v kroužku a po vzoru tučňáků se k sobě tiskli, aby
se zahřáli a vyslechli vyprávění o židovských tradicích. Podobně silné okamžiky i nejrůznější humorné situace jistě zažívali
i ve zbylých dvou skupinách. Myslím, že právě tyhle jedinečné
chvíle a nadšení zúčastněných jsou tím, co nás, učitele, žene
kupředu, a co nás nutí říkat si, že všechen ten strávený čas nad
poměrně náročným plánováním výletu stál přece jen za to!
Mgr. Eliška Houzimová

STUDENTKY VOŠ A SOŠ BŘEZNICE POMÁHALY NEVIDOMÝM
A SLABOZRAKÝM LIDEM
Studentky 3. ročníku oboru Sociální činnost Aneta Kopáčková, Kristýna Šlaisová, Kristýna Morkusová se rozhodly zapojit do
celorepublikové sbírky „Bílá pastelka“ prodejem bílých pastelek, symbolem světa nevidomých, v minimální hodnotě 20,- Kč
nejen na naší škole, ale i v ulicích Březnice. Podařilo se jim prodat celkem 100 ks pastelek a vybrat částku 2 484 Kč.
Sbírku pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)ve spolupráci s Tyfloservisem a TyfloCentrem. Výtěžek sbírky je určen na speciální služby pro nevidomé a slabozraké lidi - např. výcvik vodících psů, výuka prostorové
orientace, kompenzační pomůcky, obsluha PC, uplatnění v zaměstnání atd. Cílem pomoci je, aby nevidomí a slabozrací lidé mohli
vést co nejsamostatnější život.
Velký dík patří nejen studentkám, které sbírku organizovaly, ale také Vám všem dárcům, kteří jste zakoupením pastelky nebo
jen drobným darem přispěli na dobrou věc.
Mgr. Jana Horníková

Stezka je otevřena, následuje hřiště
Nová naučná stezka, která má celkem deset zastavení, byla
slavnostně otevřena v areálu VOŠ a SOŠ Březnice v pátek
17. 10. 2014 za účasti představitelů Města Březnice – Ing. Petra
Procházky a Jiřího Štěrby. Akce se zúčastnil i starosta Města
Rožmitál pod Tř. a poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Vondrášek. Jak již bylo uvedeno, stezka vznikla díky účelové dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje, která činila 114 500 korun.
Otevření naučné stezky, která je přístupná nejen žákům
a studentům ale i široké veřejnosti, bylo spojeno s tradiční výstavou ovoce a zeleniny ve společenském sále školy. Děkujeme
všem občanům Březnice a okolních obcí, kteří na výstavu přispěli svými výpěstky a také všem, kteří se na vystavené vzorky
přišli podívat. I když byla výstava spojena se dnem otevřených
dveří a prezentací oborů, byla především určena široké veřejnosti.
Naučná stezka není ovšem poslední novinkou letošního roku,
na školní zahradě se buduje i nyní.
V současné době se dokončují práce na výstavbě nového multifunkčního hřiště, které bude financováno z našeho investičního
fondu. Hřiště je umístěno mezi domovem mládeže a stávajícím
fotbalovým hřištěm a bude sloužit pro žáky a studenty naší
školy. Využijí jej na volejbal, tenis atd.
Ing. Marie Fiřtíková
ředitelka školy

VOŠ a SOŠ Březnice
poprvé uspěla
v programu ERASMUS+
Poprvé v historii se VOŠ a SOŠ Březnice podařilo zapojit do mezinárodního programu ERASMUS+ s projektem s názvem „IT or
not IT“ (vybaveni moderními technologiemi dosáhneme našich
cílů), a to hned v roli koordinujícího partnera celého projektu.
Erasmus+ je novým programem EU (který navazuje na známý
program Comenius). Jeho hlavní prioritou je podpora zaměstnanosti a rozvíjení klíčových kompetencí mladých lidí v rámci
EU. Projekt bude trvat od roku 2014 do roku 2016. Během
této doby proběhne několik mezinárodních setkání mezi studenty a učiteli. Naši studenti budou mít možnost zapojit se
do práce na zajímavých projektech, zdokonalovat své jazykové
schopnosti, naučit se spolupracovat s vrstevníky z jiných zemí
a rozvíjet nová přátelství. Bude to výborná příležitost dozvědět
se, jak se učí v jiných zemích Evropy, jak žijí tamní studenti,
poznat jinou kulturu a zvyky.
V současné době se naše škola připravuje hostit první projektové setkání v Březnici, kterého se zúčastní mezinárodní tým
učitelů ze všech partnerských škol (Chorvatsko, Kypr, Polsko,
Španělsko a ČR). Společně budeme plánovat konkrétní výstupy a práci na projektu. Věříme, že tato spolupráce, získané zkušenosti a zážitky obohatí jak naše studenty, tak i pedagogy
v jejich práci i životě.
Za Erasmus tým Mgr. Simona Luftová, VOŠ a SOŠ Březnice
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Místní akční skupina Podbrdsko
dokončila úspěšně dva projekty

TISKOVÁ
ZPRÁVA
ARRIVA PRAHA POŘIZUJE EKOLOGICKÉ
A BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY
Praha 10. listopadu 2014 – Společnost Arriva Praha zahájila projekt modernizace vozového parku „Ekologické
a bezbariérové autobusy pro Středočeský kraj“ s využitím
finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ), jehož záměrem je nákup osmi moderních nízkopodlažních autobusů.
Výše poskytnuté dotace činí 12,8 milionu korun.
Pořízené autobusy budou v novém korporátním designu
společnosti Arriva. Vozidla budou splňovat nejpřísnější
emisní normu EURO 6 a umožní přepravu osob se sníženou pohyblivostí a orientací, nebo budou vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup
i výstup jak cestujícím na invalidním vozíku, tak i rodičům
s kočárky.
Nasazení nových autobusů je plánováno na linky v oblastech Příbrami, Dobříše, Březnice a Sedlčan. Vozidla budou
provozována v závazku veřejné služby Středočeského kraje, který má dopravce smluvně zajištěn do roku 2019.
„Tímto projektem zahajujeme další etapu modernizace
našeho vozového parku s cílem jeho omlazení a dosažení
průměrného stáří autobusů provozovaných v závazku veřejné služby 4,37 roku. V současnosti provozujeme v Příbrami
v závazku veřejné služby 76 autobusů, jejichž průměrné
stáří bude ke konci roku 2014 činit 6,04 roku,“ uvedl Petr
Čihák, jednatel společnosti Arriva Praha.
„Arriva Praha pořídí prostřednictvím dotace osm nových
nízkopodlažních autobusů na ekologický pohon, splňující
normu EURO 6. Podporujeme tak zpřístupnění veřejné
dopravy občanům se sníženou schopností orientace a rozvoj regionu z hlediska ekologické dopravy. Přeji Arrivě
hladký průběh realizace projektu a mnoho šastných kilometrů na cestách po Středočeském kraji,“ uvedl Václav
Chytil, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy.
Projekt nákupu nových autobusů je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu.
ARRIVA PRAHA s.r.o. je součástí skupiny Arriva po akvizici
mateřskou firmou Deutsche Bahn. Více informací o společnosti naleznete na adrese: www.arriva-praha.cz

O skupině Arriva
Arriva v České republice provozuje téměř 2000 autobusů
a 5 vlaků a zaměstnává přes 3000 zaměstnanců. Celkový obrat
skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny
je linková autobusová doprava. Na trhu pravidelné osobní
autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva
vedoucí postavení. Ročně přepraví 100 milionů cestujících.
Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné
z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 55 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy
cestujících ve 14 evropských zemích.
Kontakty:
Arriva Praha s.r.o.
Petr Čihák
jednatel společnosti
U Seřadiště 9
101 40 Praha 10
tel.: 234 125 223
petr.cihak@arriva.cz
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PAN Communications
Pavel Novák
Senior Consultant PR & PA
U městských domů 11
170 00 Praha 7
gsm: 774 730 730
pavel.novak@pancom.cz

První projekt „Podpora území Podbrdska“ z opatření III.4.1 byl započat 11.2.2013. Podpora byla poskytnuta v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), který zajišuje Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF). Byla určena nově vzniklým či „spícím“ MAS. Díky této podpoře se mohli příjemci naučit „být místní akční skupinou“. Kromě
zpracování základní Strategie MAS, byla podpora určena také na
spolufinancování konkrétních projektů vybraných v rámci tzv. Tréninkové výzvy a na spuštění nových internetových stránek MAS. Díky
podpoře z opatření III.4.1 mohla MAS Podbrdsko podpořit 11 konkrétních kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných
na území MAS. Projekt byl ukončen 30. 6. 2014.

Podpořené akce z MAS PODBRDSKO
Název žadatele
Sbor dobrovolných hasičů
Rožmitál p. Tř.
Město Rožmitál p. Tř.
Kulturní gang Březnice, o.s.
Mateřské centrum Rozmarýnek
Obec Věšín
Sdružení rodičů a přátel
VOŠ a SOŠ Březnice
Brdy nad zlato
Obec Milín
Základní a Mateřská škola
Hvožany
Mateřské centrum Pampeliška Březnice
Obec Sedlice

Název projektu
Den hasičů spojený s 15. výročím
založení poloprofesionální JPO II.
při SDH Rožmitál p. Tř.
Den dětí v Rožmitál p. Tř.
KOLA KOLEČKA 2014 aneb velký
závod na malých strojích
Rožmitálské čarodějnice
Den dětí ve Věšíně
Spolu proti násilí
Znovunalezení Vacíkovské kroniky
Podbrdskem na kole
Cesta za třemšínským pokladem
aneb po stopách pověstí Bohuslava
Fišera
Balónkový maškarní rej
Dětský den v Hoděmyšli
Ing. Gabriela Jeníčková

Druhý projekt byl určen na podporu zpracování Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko (tzv. SCLLD), který probíhal od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014, a který byl realizován díky podpoře
Operačního programu Technická pomoc (OPTP). OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podporoval hlavně administrativní
fungování MAS, práce na strategii, komunitní plánování, potřebné
odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS.
Oba tyto projekty byly řádně administrativně zpracovány, zkontrolovány MMR a SZIF a shledány jako plně vyhovující.
Strategii bylo možné do 15. 9. 2014 připomínkovat. Nyní pracujeme na vypořádání obdržených připomínek. Také pracujeme na přípravě dalších povinností nutných pro fungování místních akčních
skupin v roce 2015 a na přípravě lednové valné hromady MAS.

Proč je dobré BÝT ČLENEM MAS?
Můžete spoluvytvářet prostor pro komunikaci a spolupráci, podílet
se na směřování rozvoje našeho regionu, navázat spolupráci s jinými
subjekty (obcemi, podnikateli či spolky, apod.), zapojit se do mezigenerační spolupráce, nebo pomoci rozvíjet společenský život. V případě
úspěšné strategie budete moci osobně spolurozhodovat o rozdělování
finančních prostředků a podílet se na kontrole využívání dotací v regionu - tedy být součástí veřejné kontroly.
O všech novinkách a činnosti MAS Podbrdsko vás budeme i nadále
informovat v regionálním tisku, na webu www.maspodbrdsko.cz
a na Facebooku MAS Podbrdsko. Veškeré dotazy Vám zodpovíme
také osobně v úředních hodinách v kanceláři MAS (Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře):
pondělí od 9:00 do 11:00 hodin, úterý od 13:00 do 14:30 hodin
Nebo dále po telefonické domluvě.
Jana Filinová (tel. 723 435 274)
Jitka Drechslerová (tel. 720 679 797)
Kancelář MAS PODBRDSKO, z.s. / e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz
web: www.maspodbrdsko.cz / faceb.Místní akční skupina Podbrdsko
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KULTURA

POZVÁNKA
(k tanci či poslechu)

na tradiční

REPRESENTAČNÍ PLES
PIVOVARU HEROLD BŘEZNICE a.s.,
který se koná v KD Březnice
dne 13. února 2015 od 20 hod.
V průběhu večera je pro Vás připraveno vystoupení:
- Blatenské skupiny „PREZIOSO“
(mistři Evropy a mistři ČR)
- hudební skupiny „B.O.S.“ a „Toulavá kapela“
- tradiční hra osudu nebo-li „Kolo štěstěny“
Na čep jsme pro Vás připravili
bohatý sortiment výrobků točeného i lahvového piva
vyráběného naším pivovarem.
VSTUP NA AKCI POUZE VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU
PŘEDPRODEJ I VLASTNÍ PRODEJ VSTUPENEK A MÍSTENEK
POUZE V PIVOVARU od 26. 1. 2015 v kanceláři sládka
– informace na tel. 318 682 047 či 602 732 035
Prodej pouze do naplnění kapacity Kulturního domu
v Březnici.

BŘEZNICKÉ NOVINY

MO ČRS Březnice n a b í z í

TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
v OBROČENCE
22. prosince
a 23. prosince 2014

ve dnech

vždy od 8 do 16 hodin
MO ČRS děkuje Městu Březnice
za finanční příspěvek na činnost
v roce 2014.
Děkujeme všem za spolupráci a přeje
nejen svým členům mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce 2015.
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ADAM a DAVID u sv. Rocha
Dne 19. října se díky odboru kultury Města Březnice
uskutečnil v kostele sv. Rocha zcela mimořádný koncert.
Asi málokdo z příchozích tušil, že dva školáci mohou
zazpívat náročné skladby Mozartovy, Bachovy, Händlovy a dalších skladatelů jako profíci. Kluci perfektně
zvládají interpretaci duchovních skladeb, které byly
kdysi povětšinou v dobách rozkvětu baroka – komponovány právě pro vyšší (sopránové) chlapecké hlasy. Tehdy to bylo velice rozšířené, že chlapci před mutací hlasu
v pubertě zpívali na chrámových kůrech po celé Evropě.
Svým hlasem obsáhli vysoké tóny, které jsou nyní doménou sopranistek, tedy zpěvaček, které mají vyšší hlas,
případně též, což je mnohem vzácnější, zpěváků, kteří
jsou schopni zpívat vysokým téměř ženským hlasem
a říká se jim kontratenoři. Jedním z nich je třeba současný francouzský kontratenor Philipe Jaroussky.
Při příležitosti zmíněného koncertu jsem oběma chlapcům položil několik otázek.
Adam Otta a David Cizner, žáci 7. třídy zdejší základní školy:

Co tě přivedlo ke zpěvu a kdo tě zpěvu vyučuje?
Adam: Hudbu a zpěv přímo miluji. Od malička mě ke zpěvu
vedla moje mamka, která je učitelkou hudební výchovy na ZŠ
v Březnici. Dále mě učila paní učitelka Alena Halíková. V současnosti paní učitelka Ivana Hoyerová na ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, ale také paní Květa Ciznerová z Drahenic, která je hlasovým pedagogem. Zpívám si každý den
a život bez zpěvu si jen těžko dovedu představit.
David: Ke zpěvu mě přivedla moje máma, která je učitelkou
zpěvu. Je mou hlavní učitelkou zpěvu. Na hodiny zpěvu jsem
také chodil na Konzervatoř v Praze k profesoru Jiřímu Kotoučovi a dobovou interpretaci barokních skladeb mě učila zpěvačka Irena Troupová.
Proč zpíváš duchovní skladby?
Adam: Duchovní či sakrální skladby, které se zpívaly a dodnes
většinou zpívají v kostelích, jsou prostě krásné ! Jsou určeny zejména pro chlapecký soprán. Mám radost, když je mohu zpívat
a objevovat jejich krásu.
David: Sakrální skladby zpívám protože nejlepší duchovní
skladby byly napsány v období baroka, které mám rád. Ale
určitě si rád poslechnu i hudbu jinou, pokud je dobře složená
a zazpívaná.
Máš při koncertech trému?
Adam: Říká se, že malá tréma je „zdravá“ k dosažení skvělých
výkonů. Já jsem zjistil, že se na každý koncert těším. Samozřejmě jsem také trochu nervózní, aby to dobře dopadlo, ale jinak
mě opravdu hodně těší zpívat lidem a rád se na ně usmívám.
David: Trému již nemám. Zlomilo se to v červnu v roce 2013,
když jsem zpíval se symfonickým orchestrem a sborem na závěrečném koncertu Smetanovy Litomyšle před asi 1500 lidmi.

Jaké máš se zpěvem plány do budoucna?
Adam: O mé pěvecké budoucnosti zatím moc nepřemýšlím, jelikož mě ještě čeká mutace hlasu, kde ztratím chlapecký soprán a nikdo neví, jaký hlas budu mít. Zpívám a vždy zpívat chci,
ale zda se zpěvu budu věnovat profesionálně to opravdu ještě
nevím.
David: Chtěl bych se zpěvu věnovat a rád bych se stal slavným
operním zpěvákem.
V současné době mám natočena 4 CD, na pátém momentálně
pracuji. Doufám, že nezačnu mutovat a stihnu ho natočit celé.

Přejme oběma hodně zdaru. Jejich příští koncert v Březnici bude opět u sv. Rocha 27. prosince 2014.
MUDr. Jiří Beran

David Cizner a Adam Otta 19. 10. 2014 u sv. Rocha v Březnici.

Milí spoluobčané, přejeme vám
krásné Vánoce a splnění
vašich novoročních přání!
Děkujeme za zájem
o naše kulturní akce v roce 2014
a těšíme na nová setkání v roce příštím.
Městu Březnici děkujeme za letošní příspěvek
na naši činnost.
Bozeň- Spolek rodáků a přátel Březnice
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Ř Í M S KO K AT O L I C K Á FA R N O S T B Ř E Z N I C E
ADVENTNÍ ČEKÁNÍ NA KONEC SVĚTA
Možná se vám to párkrát v životě už
stalo: že jste potřebovali něco koupit, přišli jste k obchodu, vzali za kliku a…nic.
Bylo zamčeno. A pak jste si povšimli na dveřích nalepené cedulky „ Přijdu hned“. Čekali jste pět minut a nikde
nikdo, čekali jste deset minut a pak jste otráveně odešli,
protože pořád nikdo neotevíral. Prostě jste ono čekání
poměrně rychle vzdali.
Podobně si můžeme ve své fantazii představit, že by
jakási obrovská cedule s nápisem „přijdu hned“ byla zavěšena na nebeské klenbě, že by ji tam zavěsil Bůh.
A my bychom se na ni dívali, zvykli bychom si, že tam
visí, a vlastně bychom už ani nečekali, že se onen příchod ještě vůbec uskuteční. Jestliže člověk přestane na
něco čekat už po několika minutách, jak má vydržet čekat několik staletí či dokonce tisíciletí?
Problém je samozřejmě v tom, že u Boha neplatí žádný
čas. Takže když Bůh řekne „hned“ nebo „brzy“, může se
to v lidském pojetí rovnat téměř nekonečnu. Na druhou
stranu, je vlastně dobře, že konec světa nenastal třeba
pár let po Ježíšově nanebevstoupení, tak jak to bylo očekáváno. To by totiž znamenalo, že my bychom vůbec
nevstoupili do existence, neprožívali bychom dnešní den
a nemohli bychom jednou prožívat věčnost s Bohem.
Bůh by nás už nestvořil, protože tvoření nových bytostí
by bylo ukončeno.
Jestliže konec světa ještě nenastal, znamená to,
že Bůh chce ještě dalším lidem nabídnout možnost získat věčné společenství s Ním. A to by ostatně mělo ležet
na srdci i nám. Nemáme myslet sobecky jen na sebe,
abychom hlavně my sami se dostali do nebe. Mělo by

nám záležet, aby i ti kolem nás a třeba i další generace
mohli mít účast na těchto Božích darech.
K tomu nám může být povzbuzením výzva apoštola
Pavla: A ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku
jednoho k druhému. Láska k bližním spočívá nejen
ve sdílení pozemských dober, ale také v touze sdílet dobra
věčná. Už nyní se učíme spolu žít, abychom jednou mohli společně prožívat nikdy nekončící realitu.
Takže na jednu stranu voláme po příchodu Božího
království, toužíme po dovršení Boží spásy, na druhé
straně bychom si měli přát, aby ona Boží spása byla
nabídnuta ještě mnoha dalším lidem, mnoha dalším
generacím.
P. Mgr. Petr Hovorka
březnický kaplan

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE
zve všechny děti na

SETKÁNÍ DĚTÍ U JESLIČEK
které se uskuteční

v neděli 28. 12. 2014
od 15 hodin
v kostele sv. Ignáce v Březnici
VŠECHNY DĚTI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNY!

Přij te s námi zazpívat Ježíškovi
v jesličkách
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VITALITY

VITALITY LADIES TOUR 2014
V TENISOVÉM A SPORTOVNÍM CLUBU VITALITY
BŘEZNICE o.s. vyvrcholil v sobotu 8. 11. 2014, závěrečným turnajem tzv. „Masters“, 1. ročník letního tenisového tour ve dvouhře žen.
Turnaj určený pouze pro rekreační nebo polorekreační
hráčky měl vysokou sportovně - společenskou úroveň.
Po velmi zajímavých a bojovných výkonech se z celkového vítězství radovala Martina Simonidesová. Na 2. místě skončila Radka Mlynářová a těsně za ní na 3. místě
Kateřina Tetaurová. Všechny účastnice turnaje, nejen
první tři umístěné, obdržely zajímavé věcné ceny. Mezi
nejatraktivnější tzv. VIP ceny patřily například 2 volné

vstupenky na utkání 1. kola Davisova poháru 2015 mezi
Českou republikou a Austrálií, poukaz na 1 hodinu tenisového tréninku s daviscupovým reprezentantem ČR,
březnickým rodákem a odchovancem našeho klubu Jiřím
Veselým jun. nebo daviscupové tričko.
Celý turnaj byl zakončen společným přípitkem, při
kterém všechny účastnice turnaje vyjádřily přání pokračovat v tomto letním dámském tenisovém tour i v příštím roce.
TC Vitality Březnice o.s.
Mgr. Jiří Veselý
předseda klubu

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
V neděli 7. prosince 2014 od 17.00 hod.
Mikuláš s nadílkou pro děti cca 18.00 hodin
mikulášský balíček na objednání 99,-Kč/os.

Mikuláš s nadílkou pro dospělé
čertovský tatarák na objednání 140,-Kč
B L I Ž Š Í I N F O R M A C E : přihlášky do 7. 12. 2014
Vitality, ul. Sadová, 262 72 Březnice, tel. 318 543 329

PF 2015

TC BŘEZNICE

TENISOVÝ A SPORTOVNÍ CLUB VITALITY BØEZNICE o.s. PØEJE VŠEM SVÝM ÈLENÙM,
OBCHODNÍM PARTNERÙM A PØÍZNIVCÙM VESELÉ VÁNOCE A HODNÌ ZDRAVÍ,
ŠTÌSTÍ A ÚSPÌCHÙ V NOVÉM ROCE 2015
TENISOVÝ A SPORTOVNÍ CLUB VITALITY BØEZNICE o.s. DÌKUJE MÌSTU BØEZNICE ZA POSKYTNUTÍ
FINANÈNÍ PODPORY V ROCE 2014
Mgr. Jiøí Veselý, pøedseda klubu

ROZVOJ SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ZDARMA
Tenisový klub TC Vitality Březnice ve spolupráci s Tenisovou školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný projekt pro rok 2014/2015
„Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“. Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4 - 12 let
a je zaměřen na sportovní míčové hry (tenis, fotbal, florbal,
házená atd.) a je zcela bezplatný. Výuka probíhá zábavnou
formou pod vedením kvalifikovaného trenéra.
Období: 30. 10. 2014 – 2. 4. 2015
Termín: každý čtvrtek 15.00 - 16.00 (děti 4 – 7 let)
16.00 - 17.00 (děti 8 – 12 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746
262 72 Březnice

Přihlášky:

v průběhu měsíců listopadu a prosince
na tel. čísle 776 634 047, 777 161 922
nebo na e-mailu:
info@tenisova-skola.cz

Poznámka:

každé dítě potřebuje pouze
sportovní oblečení a obuv

Tento projekt se uskuteční za finanční podpory
TC Vitality Březnice o.s., Tenisové školy
Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu
a Města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý, předseda TC Vitality Březnice
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Výsledkový servis

10.
11.
12.
13.

A mužstvo I.B třída skupina E

OP dorostu

Hostomice – SK Březnice 1918 1:1 (0:0)
SK Březnice 1918 – Mníšek p./Brdy
1:4 (0:2)
Tochovice – SK Březnice 1918
0:0
SK Březnice 1918 – Petrovice 1:2 (0:0)
Nový Knín – SK Březnice 1918 0:2 (0:2)
SK Březnice 1918 – Jince
1:0 (1:0)
Zdice – SK březnice 1918
1:1 (0:0)
SK Březnice 1918 – Podlesí
2:2 (0:0)
Daleké Dušniky – SK Březnice 1918
1:3 (0:2)
Hořovicko B (Bzová) – SK Březnice 1918
2:0 (0.0)
SK Březnice 1918 – Nová Ves p./Pl.
5:2 (1:0)
Loděnice – SK Březnice 1918 1:3 (0:2)
SK Březnice 1918 – Rožmitál 1:1 (0:1)

SK Březnice 1918 – Dolní Hbity/
Zduchovice
2:1 (0:0)
Dublovice/Sedl B – SK Březnice 1918
5:1 (2:1)
SK Březnice 1918 – Narysov 6:2 (2:0)
Višňová – SK Březnice 1918
4:1 (3:1)
Dal. Dušniky - SK Březnice 1918
3:8 (0:5)
Dolní Hbity/Zduch SK Březnice 1918
2:5 (1:1)
SK Březnice 1918 – Dublovice/Sedl B
5:1 (2:0)
Narysov – SK Březnice 1918 1:4 (1:4)
SK Březnice 1918 – Višňová
0:3 (0:1)
SK Březnice 1918 – Dal. Dušniky 14:2

O víkendu 15. - 16. 11. 2014 byla ukončena podzimní část mistrovských soutěží.

po skončení podzimní části sezóny
obsadilo A mužstvo 6. místo
I.B třída sk. E – 13. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podlesí
13
Mníšek p/Brdy 13
Hostomice
13
Zdice
13
Nový Knín
13
Březnice
13
Loděnice
13
Hořovicko B 13
Petrovice
13
Tochovice
13
Nová Ves p/Pl 13
Jince
13
Dal. Dušniky 13
Rožmitál
13

8
8
7
7
7
5
6
5
5
4
4
4
3
2

3 2
2 3
4 2
2 4
1 5
5 3
1 6
2 6
2 6
4 5
3 6
2 7
0 10
1 10

42:19
25:12
30:15
27:20
27:23
21:17
31:24
28:26
24:26
27:23
26:37
17:28
21:42
19:53

27 9
26 5
25 4
23 5
22 1
20 2
19 -2
17 -1
17 -4
16 -5
15 -3
14 -4
9 -9
7 -14

„B“ mužstvo IV. třída sk. A
SK Březnice 1918 B – Pičín
2:2 (1:2)
Bohutín – SK Březnice 1918 B 8:1 (3:1)
SK Březnice 1918 B – Hluboš 5:4(4:2)
Dolní Hbity B – SK Březnice 1918 B
2:6 (2:5)
SK Březnice 1918 B – Klučenice 4:2 (2:0)
Rožmitál B – SK Březnice 1918 B
kontumace 0:3
SK Březnice 1918 volný los
Láz B – SK Březnice 1918 B 2:1 (2:0)
SK Březnice 1918 B – Zduchovice B
0:2 (0:0)
SK Březnice 1918 B- Jablonná 4:2 (2:1)
Rosovice – SK Březnice 1918 2:3 (1:0)
SK Březnice 1918 – Sedlice
0:1 (0:0)
Drahlín B – SK Březnice 1918 4:2 (1:0)

po skončení podzimní části sezóny
obsadilo B mužstvo 8. místo
I.B třída sk. E – 13. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bohutín B
Rožmitál B
Pičín B
Zduchovice B
Hluboš
Jablonná
Sedlice
Březnice B
Drahlín B

12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
6
7
6
5
6
6
5

1
0
4
1
2
4
1
1
1

2
4
2
4
4
3
5
5
6

51:23
52:24
47:20
33:30
43:30
33:25
32:26
31:31
31:45

28
24
22
22
20
19
19
19
16

Klučenice
Láz B
Rosovice B
Dolní Hbity B

12
12
12
12

4
3
3
0

2 6
1 8
1 8
1 11

33:39
16:33
22:47
16:67

14
10
10
1

po skončení podzimní části sezóny
obsadili dorostenci 2. místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Višňová
Březnice
Dublovice/Sedl
Hbity/Zduch
Dal. Dušniky
Narysov

10
10
10
10
10
10

9
7
7
5
2
0

0 1
0 3
0 3
0 5
0 8
0 10

44:13
46:24
50:30
47:35
31:60
47:35

27
21
21
15
6
0

OP st. žáků
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
SK Březnice 1918 – Jince
6:0
Obecnice – SK Březnice 1918 0:10
SK Březnice 1918 – Malá Hraštice
9:0
Rožmitál – SK Březnice 1918 2:1
SK Březnice 1918 – Pičín
9:0
Podlesí – SK Březnice 1918
2:1
SK Březnice 1918 – Bohutín 3:0
Milín – SK Březnice 1918
1:4

2:3
(0:0)
(0:5)
(5:0)
(2:1)
(5:0)
(0:0)
(0:0)
(1:4)

po skončení podzimní části sezóny
obsadili starší žáci 1. místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Březnice
Kovohutě Pb
Jince
Rožmitál
Milín
Podlesí
Pičín
Bohutín
Malá Hraštice
Obec/PodlesB

9 7 0 2
9 7 0 2
9 6 1 2
9 6 0 3
9 5 0 4
9 4 1 4
9 4 1 4
9 3 0 6
9 1 1 7
9 0 0 9

46:7
44:11
34:21
34:17
30:29
29:20
37:30
22:37
11:48
3:70

21
21
19
18
15
13
13
9
4
0

OP ml. žáků
Višňová – SK Březnice 1918 1:13 (0:5)
2. kolo volný los SK Březnice 1918
Nový Knín – SK Březnice 1918
4:5
SK Březnice 1918 – Bělčice
4:0 (2:0)
1. FK Pb – SK Březnice 1918 3:1 (0:1)
Milín – SK Březnice 1918
2:0 (1:0)
SK Březnice 1918 – Bohutín 3:4 (3:2)
Hluboš – SK Březnice 1918 2:15 (1:5)
SK Březnice 1918 – Dol.Hbity/Zduch.
5:0 (3:0)
Kovohutě Pb – SK Březnice 1918
4:6 (2:4)
SK Březnice 1918 – Spartak Pb 6:3 (2:1)
volný los Hvož any odhlásili soutěž

SK Březnice 1918 – Rožmitál 2:0 (0:0)

po skončení podzimní části sezóny
obsadili mladší žáci 3. místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sp. Příbram B 11 10 0 1
1.FK Příbram B 11 9 1 1
Březnice
11 8 0 3
Bohutín
11 8 0 3
Milín
11 8 0 3
Kovohutě Pb 10 6 0 4
Rožmitál
11 5 0 6
Hbity/Zduch
10 4 1 5
Nový Knín
11 3 0 8
Višňová
11 2 0 9
Bělčice
11 1 0 10
Hluboš/Drahlín 11 0 0 11

74:18
52:11
59:23
52:25
35:13
28:37
41:36
30:45
27:55
18:60
22:42
7:80

30
28
24
24
24
18
15
13
9
6
3
0

OP ml. přípravka
Nový Knín – SK Březnice 1918
10:29 (3:4, 3:9, 4:16)
Rožmitál – SK Březnice 1918
4:8 (0:3, 3:1, 1:4)
SK Březnice 1918 – Milín
8:7 (5:2)
Dobříš - SK Březnice 1918
4:5 (2:4, 0:1, 2:0)
SK Březnice 1918 – Nový Knín
13:8 (4:4, 8:2, 1:2)
SK Březnice 1918 – Rožmitál
5:6 (2:2, 1:1, 2:3)
SK Březnice 1918 – Dobříš
7:6 (2:2, 2:1, 3:2)
Milín – SK Březnice 1918
2:15 (2:6, 0:3, 0:6)
O 1. – 8. místo, skupina A: Milín,
Sedlčany, Březnice, Milín B.
O 1. – 8. místo, skupina B: Podlesí,
Rožmitál, Sp. Příbram, Dobříš.
Březnice – Milín B
8:5 (2:1, 3:2, 3:2)
Sedlčany – SK Březnice 1918
11: 4(7:1, 3:1, 1:2)

konečná tabulka po podzimní části
soutěže
O 1. - 8. místo
Skupina A
1.
2.
3.
4.

Sedlčany
Milín
Březnice
Milín B

2 2
2 1
2 1
2 0

0 0
0 1
0 1
0 2

19:7
31:10
12:16
7:36

6
3
3
0

Bližší informace k odehraným utkáním,
tabulky na www.skbreznice1918.8u.cz
Na závěr mi dovolte
jménem Výkonného výboru poděkovat všem
hráčům od přípravky,
mladších a starších
žáků, dorostu po hráče
A a B mužstva, trenérům, vedoucím mužstev, maserům,
správci areálu, fanouškům a příznivců,
kteří se podílejí na zdárném chodu SK.

Všem přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí,
zdraví v roce 2015.
Za výkonný výbor SK
Roman Teska
sekretář SK Březnice 1918 o.s.
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KAČEŘI připravují na 20. prosinec celodenní sportovně-kulturní den
Organizátoři festivalu a akcí, které
spadají pod hlavičku Kačeři o.s., chystají na sobotu 20. prosince akci, která je
určena pro všechny věkové kategorie.
Jde o další část z oslav 10 let od prvního letního festivalu Kačeři.
Celý den odstartuje již v dopoledních hodinách, kdy proběhne
Legea fotbalový turnaj v halách na Vitality. Jedná se o 3. ročník
tohoto turnaje. Přihlášky mohou účastníci posílat na e-mail
info@kaceri-festival.cz nebo na tel. 774 284 206. Počet účastníků turnaje bude maximálně 10 a pro nejlepší týmy budou připravené zajímavé ceny. Bližší informace a propozice naleznou
zájemci na webových a FB stránkách festivalu Kačeři.

Přibližně v 15:00 plánují Kačeři část, kterou pojmenovali
„Dětský Kačer“. Ta je, jak již název napovídá, určena hlavně
těm nejmenším. V KD Březnice pro ně bude připraven hudební i sportovní program. Ten bude obsahovat dětskou párty,
několik sportovních disciplín o drobné ceny a další překvapení.
Zároveň s „Dětským Kačerem“ odstartuje také „Dobrý
Kačer“. Jeho součástí můžete být i vy. Dobrý Kačer je totiž
hlavně o charitě a charitativním bazaru. Pokud máte doma
předměty, oblečení, plyšáky či jiné drobnosti, které by někdo
jiný ocenil, tak nás kontaktujte na email info@kaceri-festival.cz nebo na tel. č. 777 494 416 a rádi se domluvíme na předání. Všechny vybrané předměty budou vystaveny v KD Březnice a každý, kdo si zakoupí některý z nich za spíše symbolickou částku, tak přispěje na konto vybraného chlapce či dívky
z regionu. Ten bude vybrán v rámci charitativního projektu
„S vírou a úsměvem“, který Kačeři založili a vybrali již díky
němu 25.000,- Kč.
Večer bude celý program vrcholit swingovým či jazzovým koncertem. Jméno kapely bude překvapením a vánočním dárkem

pro všechny fanoušky a návštěvníky akcí, které Kačeři pořádají.
Během večerní části bude také „dojíždět“ charitativní bazar.
Kromě hudby si budete moci také zakoupit vánoční dárky pro
své blízké od Kačerů. Připraveny budou permanentky na akce
Kačerů, placky, trička, vstupenky na show Na Stojáka a další.
Celý program soboty 20. prosince připraví všichni z party
Kačerů, abyste si mohli užít příjemný, pohodový, kulturní,
sportovní a usměvavý předvánoční den.
Sledujte www.kaceri-festival.cz / www.facebook.com/KaceriFestival a piště nám dotazy, tipy a pozdravy -.
Vlastimil Ševr

BŘEZNIČTÍ KYNOLOGOVÉ A ROK 2014
Letošní rok přinesl našim členům starosti, ale i radosti.
V kynologickém programu jsme uspořádali jarní a podzimní
zkoušky, jarní a podzimní kurzy pro veřejnost, tradiční již
26. ročník Závodu o pohár Města Březnice. Naši členové se svými psy se zúčastnili špičkových závodnických akcí, jako jsou výběrové závody pro mistrovství ČR a po úspěšném umístění i samotných mistrovských závodů ČR. Největším úspěchem bylo
získání titulu mistr ČR belgických ovčáků v IPO 3, který získala paní Šárka Bendová se svojí fenkou Casie Meggan Bohémia
nádhernými body stopa 99 b, poslušnost 97 b, obrana 97 b,
celkem 293 b - výborně a tím i získala účast v národním týmu
jako CZ 02 pro reprezentaci ČR na Mistrovství světa FMBB
v roce 2015. Dále nelze opominout ani přední umístění ostatních členů na soutěžích započítávaných do krajské ligy a různých jiných klubových akcí. Vítězem a získání poháru našeho
výše uvedeného klubového závodu se již po několikáté stal náš
člen Richard Kostínek s německým ovčákem Cirem z Vydří louky. Úspěšná byla i výstavnická činnost se získáním klubových
a republikových šampionátů. V rámci výborné spolupráce

s městem Březnice jsme se tradičně účastnili programu oslav
dětského dne. Ukázky výcviku jsme provedli na pozvání
i v okolních obcích. Brigádnická činnost byla zaměřena na pronajatý areál cvičiště a jeho nejbližší okolí, včetně lesíka a příjezdovou komunikací. Závěrem bychom opět chtěli poděkovat Městu Březnice za projevenou přízeň a finanční
podporu v r. 2014. Informace o činnosti naší organizace
a termínech pořádaných akcí získáte na internetových stránkách zko-breznice.wbs.cz. Máte čtyřnohého partnera? Přij te
rozšířit naše řady sportovní kynologie.
Jiří Kubát

Krásné prožití Vánočních svátků,
do nového roku pak hodně zdraví,
štěstí, samé příjemné věci
a pozitivní zážitky,
všem svým příznivcům přejí
členové ZKO č. 254 Březnice
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SDH MARTINICE 2014
Sbor dobrovolných hasičů Martinice má 15 členů.
Jako jediný fungující spolek v obci pořádá veškeré kulturní a společenské akce v Martinicích a aktivně se zúčastňuje soutěží v požárním sportu a společenských akcí
pořádaných 8. okrskem a okolními obcemi.
I letos se členové sboru zúčastnili novoročních výstupů na Třemšín, Střáž a 11. ledna výšlapy na Prahu
(Vrch v Brdech).
30. dubna se u hasičské zbrojnice stavěla máj. Večer se
konalo pálení čarodějnic se sousedským posezením.
5. května jsme se zúčastnili soutěže 8. okrsku v požárním sportu. Obsadili jsme 4. místo.
24. května jsme za krásného, slunečného počasí pořádali dětský den. Na palouku u myslivny bylo pro děti
připraveno mnoho soutěží za sladké odměny. Na závěr
proběhla tradiční šipkovaná s hledáním pokladu.
14. června pořádal osadní výbor a SDH Martinice
11. ročník turnaje v nohejbalu „O pohár Martinic“.
Zúčastnilo se 10 mužstev. Během dne probíhaly soutěže
pro děti i dospělé.
30. srpna jsme na hasičské soutěži ,,O pohár starosty
Koupě“ vybojovali pěkné 4. místo.
Během léta navštívili členové sboru také mnoho dalších akcí. Např. Velkou hasičskou výstavu v Litoměřících, hasičskou soutěž ve Starodelském Hrádku, oslavu
120. výročí Založení SDH v Ostradově, soutěž v hasičském sportu ve Volenicích.
Na jaře a na podzim jsme odpracovali brigády na úklid
obce a ošetření veřejné zeleně.
Během roku nezapomínáme na starší spoluobčany
a jejich životní jubilea. 6 členů ze sboru je dobrovolnými
dárci krve.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem aktivním členům sboru za celoroční práci a městu Březnice za finanční podporu na rok 2014.
Přejeme všem krásný adventní čas a vánoce a do nového
roku hodně štěstí, zdraví, lásky a životní pohody.

BŘEZNICKÉ NOVINY

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BŘEZNICE
Vážení spoluobčané, rok se nám chýlí
ke konci a na nás čeká snad nejkrásnější
období v roce, a to advent. Pro děti jsou
to tři týdny netrpělivého čekání na okamžik, kdy se z obývacího pokoje ozve
zvoneček a pro nás dospělé zas čas shonu
a příprav. Aby vše dobře dopadlo a mohli
jste si vychutnat nádherné vánoční
svátky vám přeje KMH SDH Březnice.

PODĚKOVÁNÍ
KMH SDH Březnice děkuje za podporu v roce 2014, a to
městu Březnici za příspěvek na činnost, firmě BOVA Březnice spol. s r. o., pojiš ovně ALLIANZ a. s. pobočka Březnice
a PRODEJI UHLÍ Pavel Haník Březnice. Bez jejich podpory
bychom nemohli zpestřovat dětem provoz kroužku a organizovat soutěže na které se sjíždějí kolektivy z celého okresu,
ale i z okolních krajů.

III. ROČNÍK ADVENTNÍ SBÍRKY
Vážení čtenáři v neděli 30. listopadu proběhne již třetí ročník
adventní sbírky pro nadaci pro transplantaci kostní dřeně.
Kasička bude instalována v bývalé jezuitské koleji, kde budete
moci přispěti a budete za to odměněni sluníčkem, které vyráběly děti kolektivu SDH Březnice. Dále zde budete mít možnost získat informace o nadaci a o českém národním registru
dárců. V loňském roce se povedlo vybrat 2 740 Kč.

NÁBOR
Chceš se stát mladým hasičem? Chceš si hrát, závodit, učit se
ovládat hasičskou techniku, poznávat nové věci a vzdělávat se
v hasičské odbornosti? Tak přij mezi nás, nabíráme děti již od
tří let. Pravidelné schůzky jsou v hasičském domě každé úterý
od 16:30 do 18:00 hod. vchod vedle lékárny. Nebo nás můžete
kontaktovat na mail: mh.sdh.breznice@seznam.cz
Svatopluk Koňas
vedoucí mládeže SDH Březnice

Sbor dobrovolných hasičů Martinice děkuje
městu Březnice za příspěvky na činnost v roce 2014.

Tradiční novoroční

CENÍK INZERCE

VÝSTUP NA STRÁŽ

v BŘEZNICKÝCH NOVINÁCH
Drobná ŘÁDKOVÁ INZERCE:
první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč (řádek cca 50 znaků)
Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka):
za každý započatý řádek 10 Kč (max. 5 řádků)
Plošná inzerce:
1 strana 2 400 Kč
1/4 strany 600 Kč
1/2 strany 1 200 Kč
1/8 strany 300 Kč
Při objednání a zaplacení dvou inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
P ř í j e m i n z e r c e : REDAKCE BŘEZNICKÝCH NOVIN
(Náměstí 16, Březnice)

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

25

Sraz

1. ledna 2015 ve 14 hodin
na nejvyšším bodě.

Vážení občané města Březnice,
dovolujeme si Vám oznámit, že v úterý 9. prosince
2014 se opět koná mimořádný sběr papíru
na ZŠ v Březnici. Papír můžete vozit na rampu
u školní jídelny po celý den od 7.00 do 18.00 hodin.
Výtěžek bude použit na podporu školních i mimoškolních aktivit dětí ZŠ Březnice.
Předem Vám velice děkuje
SRPŠ při ZŠ v Březnici

BŘEZNICKÉ NOVINY
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Všem klientkám dìkuji za pøízeò a dùvìru!

¡ Vánoèních svátkù
Pøeji pohodové prozití
naplnìné sváteèní a rodinnou pohodou
a do nového roku 2015 pevné zdraví, štìstí,
hodnì radosti a optimismu.
V novém roce se na Vás tìší
Radka Mlynáøová
Kosmetika Relax
Námìstí 6 – Bøeznice
Tel: 606 590 522
Email - RadkaRelax@centrum.cz
www.kosmetikarelax.cz

UZÁVĚRKA lednového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN
8. prosince

ŘÁDKOVÁ INZERCE
■

■
■

2014 ve 12 hod.

Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude brán zřetel,
budou zveřejněny v následujícím čísle.

■

D ě k u j e m e . Redakce BN

■

MUDr. Ibrahim Razak – Gynekologie Blatná –
od 1. 11. 2014 změna tel. čísla do ordinace.
Tel. 734 421 412
PRONAJMU garsonku vč. soc. zař., cca 25 m 2 ,
Blatenská 55, Březnice. Tel. 732 855 178
Bažantnice Simínský mlýn – Martinice (Březnice)
hledá brigádníky na prosinec. Nenáročná práce
pro muže i ženy, studenty, aktivní důchodce. Info
na tel. 702 081 232
PRONAJMU garáž v Březnici. Tel. 737 645 735
PRODÁM nebo pronajmu byt 1 + kk s balkonem
v Březnici. Cena dohodou. Tel. 607 665 718
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Získaná ocenění pivovaru
v poslední době:
8. listopadu 2013: Sdružení přátel piva:

kategorie „Pivovar roku 2013“ - 2. místo
kategorie „Svrchně kvašených piv roku 2013“ - 4. místo

od Českého sdružení klubů historie pivovarnictví ve spolupráci s Parkán klubem Tábor – sběratelů
pivovarských suvenýrů:
22. února 2014:

- 1. místo v 20. ročníku soutěže nejhezčí pivní korunka (– erb)
- 1. místo v 20. ročníku soutěže nejhezčí pivní tácek (HEROLD – SVĚTLÝ KVASNICOVÝ LEŽÁK)

ocenění v degustačních soutěžích, výstavách a festivalech:
22. března 2014:

ocenění „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2013“ pro pivo:
- HEROLD Bohemian Wheat Lager – pšeničný kvasnicový ležák
- HEROLD Bohemian Granát Lager – polotmavé speciální pivo
- HEROLD Bohemian Black Lager – tmavé speciální pivo

7. června 2014:

PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2014 – České Budějovice:
- 2. místo v kategorii speciální pivo polotmavé pro HEROLD Bohemian Granát Lager
- 2. místo v kategorii speciální pivo tmavé pro HEROLD Bohemian Black Lager

16. října 2014:

CERVESIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014
- 1. místo v kategorii polotmavých a tmavých piv pro Herold tmavé speciální pivo

6. listopadu 2014: Sdružení přátel piva - kategorie „Svrchně kvašených piv roku 2014“
- 3. místo pro pšeničný ležák

SPIRITUÁL
KVINTET
SLAVÍ 55. NAROZENINY
Narozeninový koncert se koná
v neděli 15. února 2015
od 19 hod. v Divadle A. Dvořáka
v Příbrami.
Vstupenka 280 Kč
Prodej:
On line www.divadlopribram.eu,
dále pak všechna prodejní místa příbramského divadla.

Pořádá Agentura ANDANTE Ivy Klusalové
www.hudbapribram.cz
Partneři koncertu:
HOTEL POLONIA Mariánské Lázně, s.r.o.,
www.hotelpolonia.cz
TOYOTA DOLÁK, s.r.o.,
www.toyotadolak.cz

až

400 Mbps

*

až 150 stanic **
HD v základní nabídce

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

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

321322 111

BŘEZNICKÉ NOVINY

objednávejte na telefonu

jsme k zastižení osobně, sídlíme v Příbrami

servis u Vás doma provádíme nejpozději do následujícího pracovního dne

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

nenabízíme hezké ceny jen na prvních několik měsíců

používáme nejmodernější technologie Cisco a HP

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

jsme Příbramská společnost, již 10 let na trhu

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

MONEX

nejrychlejší přípojka na Příbramsku a okolí
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NEBANK
OVNÍ PŮJČK
Y
NEBANKO
PŮJČKY
od 5 000 do 5 000 Kč
bez ručitele, bez skrytých poplatků,
diskrétně, do 24 hodin
i pro OSVČ,
ženy na mateřské dovolené,
starobní důchodce

Tel. 6 0 4 1 8 4 2 9 5

Nevíte co pod stromeček
manželovi, tátovi, dědovi,
příteli, kamarádovi?
Přijte k nám!!! Kam???

ÚKLID DOMÁCNOSTI
Chcete přijít z práce a mít čas pro Svou rodinu
či Své koníčky? Netrávit volné chvilky úklidem
domácnosti? Já toto vyřeším za Vás….
Nabízím pravidelné i jednorázové úklidové práce
a veškeré úklidové služby.
Profesionální úklid dle vašich potřeb: mytí podlah, vysávání
a čištění koberců, čištění čalouněného nábytku, mytí a leštění
nábytku, úklid sociálního zařízení, praní prádla, mytí nádobí,
žehlení, apod.
Vaše autíčko si také přijde na své - čištění, tepování interiéru
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY zajišuji rychle a kvalitně s důrazem
na individuální přístup.

Tel. 776 609 179 E-mail: uklid.olinka@seznam.cz

MÁTE DLUHY?
KAŽDÝ DLUH
MÁ ŘEŠENÍ!!
ODDLUŽÍME VÁS,
VAŠI FIRMU
I VAŠI NEMOVITOST!!!
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY,
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
I PRO VELKÉ FIRMY!
VOLEJTE NONSTOP

774 099 995
E-mail:

zitrekbezdluhu@seznam.cz

do

ŽELEZÁŘSTVÍ

v BŘEZNICI – Náměstí 10
Zde zakoupíte poukázku
a pak si každý vybere sám.
Otevřené adventní neděle:
30. 11. 8.00 - 12.00 hod.
7. 12. 8.00 - 12.00 hod.

Litegear

s. r. o.

produkty nejvyšší kvality,
bezkonkurenční úspory a německá kvalita
Cena: 334 Kč
LG 10350 náhrada 60 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 9 W
Svítivost 770 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 418 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 236 Kč
LG 10351 náhrada 40 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 6,5 W
Svítivost 480 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 15 000 hod
Úspora 220 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den
Cena: 551 Kč
LG 10360 náhrada 100 W
Objímka E27 / Spotřeba energie 12 W
Svítivost 1050 lm
Barevná teplota 2800 K
Životnost 25 000 hod
Úspora 639 Kč/rok
při době svícení 3 hod/den

A mnoho dalších svítidel najdete na našich stránkách
www.litegear.cz / tel. 774 654 317
Na žárovky je plná záruka 2 roky a zboží je možno
do 30 dnů vrátit bez udání důvodu

BŘEZNICKÉ NOVINY
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

AUTO – ŠVEJNOHA
BŘEZNICE

• OPRAVY VOZIDEL
• KAROSÁŘSKÉ 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

PRODEJ UHLÍ A BRIKET
JOSEF MÁZDRA - BŘEZNICE

• HNĚDÉ UHLÍ •
LEDVICE (BÍLINA)
KOSTKA, OŘECH 1, OŘECH 2

• NĚMECKÉ BRIKETY •

TV SERVIS • Rudolf Vaněk
• prodej a servis televizorů
• prodej satelitních přijímačů s funkcí Fast Scan
(samoladitelné)
• aktivace placených programů a karet M7 Skylink
• prodej a montáž antén pro digitální příjem

Skylink – akce – balíček s dotovaným
satelitním přijímačem
M u l t i s e r v i s e – přejdi na Skylink
a získej zdarma satelitní technologii
Rožmitálská 38
16 hod.
ÚT – ČT 9 –
262 72 Březnice
od.
tel. 731 489 362
SO 9 – 11 h

ŽELEZÁŘSTVÍ,

Náměstí 10

PRODEJ CHOVATELSKÝCH POTŘEB
Obojky, vodítka, náhubky, granule, těstoviny, konzervy
Směsi pro nosnice, králíky, kuřata, kachny atd...
Pamlsky pro psi a kočky
Zrní pro andulky, papoušky, korely, holuby atd...

Výrobky DEN BRAVEN (silikony, tmely)
Čističe BULDOK
PRACOVNI DOBA: (po, st, pá 8.00 - 17.30 hod.
út, čt 8.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00 hod.)

Fa. Josef Mázdra - Březnice
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
ROZVOZ I V SOBOTU.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY

NA TEL: 774 417 238
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 8.00 – 16.00
SO
8.00 – 12.00

PRONÁJEM
VYSOKOZDVIŽNÉ
PLOŠINY
nosnost 160 kg,
max. výška 10 m,
max. dosah 5,5 m,
el. pohon 220 V

Tel. 774 417 238
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ZÁMEK

ADVENT NA
ZÁMKU BŘEZNICE
sobota 13.12.2014
zámek oživlý předvánoční atmosférou, ukázkou lidových zvyků
a tradic, koledami a jedinečnou možností shlédnout zámecký
„Palffyovský“ betlém v rámci prohlídek zámku v době od 10.00 do
17.00 hod.

účinkují: žáci z pěveckého odd. ZUŠ Dobříš, hudební a pěvecký soubor
Villanella Praha, Pěvecký sbor sv. Ignáce, Pěvecký sbor ZŠ Březnice,
Malý dechový orchestr ZUŠ v Březnici, Písecké žesťové kvarteto
(časový program na www.zamek-breznice.cz)

vstupné na oživené prohlídky: 100,- a 80,- Kč , rodinné 250,- Kč,
děti do 6 let zdarma
vánoční tržiště od 10.00 do 17.00 hod. v zámeckém sklepení
občerstvení od 10.00 do 17.00 hod. na nádvoří zámku
večerní koncert od 19.00 hod. v hudebním sále:

Adventní koncert K Roku české hudby
POETICKÝ SVĚT ČESKÉHO ROKU – CHAIRÉ BŘÍBRAM
umělecký vedoucí – Josef Krček
(vstupné: 100,- a 80,-Kč)
Lístky na oživené prohlídky a na adventní koncert v předprodeji v Infocentru
v Březnici a na www.zamek-breznice.cz od 1.12.2014, pokladna na zámku otevřena
13.12.2014 od 9.30 hod.
Zámek Březnice, 262 72 Březnice, tel.: 318 682 179,

www.zamek-breznice.cz
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

PROSINEC 2014

3. 12. středa v 18.00 hodin

13.30 a 20.00 hodin – Klauni

ZLOMENÉ MĚSTO

Drama o komedii, ČR, Finsko, Lucembursko, české znění
Režie: Viktor Tauš
Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Julie Ferrier, Eva Jeníčková, Zuzana
Kronerová, Ta jana Medvecká a další

Kriminální thriller, USA, 2013, české titulky
Billy se po vyhození od policejního sboru
stává soukromým očkem. Z banálního sledování a příběhu o nevěře se vyklube morbidní příběh, v němž se objevují první mrtví.
Režie: Allen Hughes
Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe,
Catherine Zeta-Jones, Barry Pepper a další
Vstupné 44 Kč



109 minut



Přístupno od 15 let

7. 12. neděle v 18.00 hodin

CO ČAS NEZAHOJIL
Drama, USA, Rusko, 2013, české titulky
Hvězdně obsazený osudový příběh mladého
muže, kterého během druhé světové války
opouští manželka a stěhuje se za novou láskou do Anglie. Mladík se sám musí postarat
o rodinu a děti. Třicet let nemá o ženě žádné
zprávy.
Režie: Billy Bob Thornton
Hrají: John Hurt, Kevin Bacon, Ray Stevenson, Robert Duvall, Billy Bob Thornton
a další
Vstupné 44 Kč



117 minut



Přístupno od 12 let

10. 12. Klubová středa
v 18.00 hodin

OLGA
Dokumentární film, ČR, 2014, české znění
Osobitá žena, veřejnosti známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka nadace
Výbor dobré vůle, je zde představena ze své
civilní stránky. Uvidíte některé dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní
zpovědi přátel.
Režie: Miroslav Janek
Hrají: Olga Havlová (a.z.), Václav Havel
(a.z.)
Vstupné 44 Kč



87 minut

Přístupno



14. 12. neděle v 18.00 hodin

JOE
Drama, USA, 2013, české titulky
Joe Ransom je bývalý trestanec a pracuje
jako předák party dřevorubců. Teenager
Garry Jones je kluk, který žije v rodině
s despotickým a agresivním otcem. Vznikne
mezi nimi pouto, které oběma změní život.
Režie: David Gordon Green
Hrají: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary
Poulter, Adriene Mishler, Heather Kafka
a další
Vstupné 44 Kč



117 minut



Přístupno od 15 let

17. 12. středa

VÁNOČNÍ FILMOVÉ
KINOHRANÍ
10.00 hodin – Ledové království
Rodinná animovaná pohádka s písničkami,
USA, 2013, české znění
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Vstupné 20 Kč



102 minut



Přístupno

Vstupné 30 a 39 Kč



120 min



Přístupno od 12 let

18.00 hod. – Svatba mezi citróny
Romantická komedie, Dánsko, Švédsko,
2012, české titulky
Režie: Susanne Bier
Hrají: Trine Dyrholm, Pierce Brosnan, Paprika Steen, Line Kruse, Kim Bodnia a další
Vstupné 44 Kč



112 minut



Přístupno od 12 let

21. 12. neděle v 18.00 hodin

10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU
Komedie, ČR, 2014, české znění
Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to
chytrý a milý student astrofyziky. Jeho dráhu mu jednoho dne překříží dívka snů
a Marek se beznadějně zamiluje.
Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská,
Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan
Dolanský a další
Vstupné 44 Kč



100 minut



Přístupno
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ZÁMEK Březnice
PROSINEC 2014
Koncert:
v sobotu 13. 12. 2014 v hudebním sále
od 19.00 hod.
adventní koncert Březnických hudebních
večerů

POETICKÝ SVĚT ČESKÉHO ROKU
– CHAIRÉ PŘÍBRAM
um. vedoucí – Josef Krček
vstupné: 100 a 80 Kč
Kulturní akce: (prohlídky zámku)
v sobotu 13. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

ADVENT NA ZÁMKU
BŘEZNICE
zámek oživlý předvánoční atmosférou,
koledami a jedinečnou možností
shlédnout zámecký „Palffyovský“
betlém v rámci prohlídek zámku
vstupné na oživené prohlídky: 100 a 80 Kč,
rodinné 250 Kč, děti do 6 let zdarma
prodejní tržiště, občerstvení na nádvoří,
další kulturní vystoupení na nádvoří zámku
(více na www.zamek-breznice.cz)
Lístky na oživené prohlídky a na adventní
koncert v předprodeji v Infocentru
v Březnici a na www.zamek-breznice.cz
od 1. 12. 2014, pokladna na zámku
otevřena 13. 12. 2014 od 9.30 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Zámek Březnice, 262 72 Březnice
tel., fax: 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz;
www.zamek-breznice.cz

Dětské dopolední představení:

Místa (4. 1.), Druhá šance (21. 1.),
Cizí oběd (25. 1.) a další

Prosinec:
prodejní výstava obrazů –
Martin Frind – obrazy a kresby
12. 12. od 20 hod. – koncert GINEVRA
4. 1. od 17 hod.
– koncert Rožmitálská Kvítka

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.

Ludvíka Kuby 14, 262 72 Březnice
Tel.: +420 777 768 383, 777 768 390
E-mail: info@spejchar-breznice.cz
www.spejchar-breznice

3. 12. 2014 středa v 9.00 hodin –
Vánoční sen
Připravujeme:

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 12. Čertovské hrátky  Sklepy bývalé jezuitské koleje  17.00 hodin
6. 12. Věneček – závěrečný ples tanečního kurzu  KD  19.00 hodin
9. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva
Budova radnice v Blatenské ulici čp. 53 – 16.30 hodin
11. 12. Vánoční besídka 2.MŠ  KD  15.00 hodin
12. 12. Vypouštění balónků  Náměstí  15.15 hodin
12. 12. Nad Betlémem svítí hvězda – pohádka
Nádvoří jezuitské koleje – 15.30 hodin
12. 12. Oldies  KD  21.00 hodin
14. 12. Odpoledne s hudbou  Vinárna KD  15.00 hodin
16. 12. Vánoční besídka 1.MŠ  KD  15.30 hodin
19. 12. Vánoční koncert Big Bandu  KD  19 hodin
20. 12. Kačeři  KD  20 hodin
25. 12. Vánoční oldies  KD  21 hodin
27. 12. Vánoční koncert  Kostel sv. Rocha

BŘEZNICKÉ NOVINY (také na www.breznice.cz)  vydává Městský úřad Březnice – odbor kultury  č. 1/2015 vyjde 31. 12. 2014 –
uzávěrka čísla je 8. 12. 2014 (ve 12 hod.)  ročník XII.  distribuce do březnických domácností zdarma, Březnické noviny jsou
k zakoupení v Městské knihovně a Infocentru - cena 5 Kč  registrace Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11717  připravil odbor
kultury e-mail: infobreznice@volny.cz  redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či odmítnout  vydané číslo BN neprošlo
jazykovou úpravou  redakce neodpovídá za obsahovou a stylistickou úpravu jednotlivých příspěvků  tisk: PBtisk a. s., Příbram

