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NIKDO Z NÁS SE ČTENÁŘEM NERODÍ
Malá veřejná knihovna je základním článkem systému knihovnických a informačních služeb. Městská knihovna
v Březnici má dvě různá pracoviště. Zatímco oddělení pro dospělé čtenáře najdete přímo na náměstí, dětské oddělení
knihovny funguje od roku 2003 v prostorách březnické základní školy. Ta uvolnila pro knihovnu dvě menší místnosti, ve kterých byla půjčovna i studovna. Tyto prostory se již staly nevyhovujícími, a po úspěšném jednání s vedením základní školy, získala knihovna další třídu. Během prázdnin proběhly poměrně veliké stavební úpravy probourání stěny pro nové posuvné dveře, rozvod elektroinstalace, úpravy a sjednocení podlah, vytvoření odpovídajícího zázemí pro knihovnici, nové omítky a výmalba. Město bylo úspěšné v podání dotace. Na nákup nového nábytku získalo finanční podporu ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní
knihovny. Pořídili se nové knihovní regály i další nábytek, který splňuje základní funkční požadavky, je kvalitní,
mobilní, ergonomický a v neposlední řadě i estetický.
Knihovna je otevřena od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Děti si mohou nejen půjčit knihy a časopisy, ale také
využít internet nebo si jen tak posedět a popovídat s kamarády, zahrát si stolní hry.
Dětské oddělení knihovny se zapojuje do celorepublikových akcí, které podporují dětské čtenářství, například Noc
s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Celé Česko čte dětem, Tátové čtou dětem aj. Děti mají
možnost poznat knihovnu jinak než obvykle a dobrodružství spojené třeba s přespáním mezi knihami je může pro
prostředí knihovny nadchnout.
Bylo by zajímavé zjistit, kdo nebo co děti k návštěvě knihovny přivádí. Jsou to rodiče, pedagogové či kamarádi,
zajímavé akce nebo třeba sdělovací prostředky? A už je to cokoliv, doufáme, že v nové knihovně naleznou příjemné
a útulné prostředí se vstřícným a ochotným personálem.
Petra Bartoníčková
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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.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
Číslo jednání: 6
Datum: 13. 8. 2019
ZM6-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 6. 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
18. 6. 2019 a zprávu o plnění usnesení.
ZM6-2019/2 Oprava výtahu v Domově Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
opravu výtahu v Domově Březnice, firmě Výtahy Příbram s.r.o. za celkovou cenu ve výši 236.216,20 Kč včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/3 Pořízení decentrální vzduchotechniky
do ZŠ Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat akci „Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ
Březnice“ firmě Green Vision s.r.o., Praha za cenu
1.353.237,19 Kč bez DPH tj. 1.637.417 Kč včetně DPH
za podmínky, že město získá dotaci z OPŽP.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/4 Výměna oken Březnice čp. 513
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat zakázku na akci „Výměna oken Březnice čp. 513”
firmě OKNOPLASTIK s.r.o., Praha za nabídkovou cenu
298.616 Kč bez DPH tj. 343.409 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO zařadit částku 298.616 Kč bez DPH tj. 343.409 Kč
včetně DPH formou rozpočtového opatření do rozpočtu
města na rok 2019
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/5 Březnice - zateplení lodžií čp. 67
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat stavební práce na akci „Březnice – zateplení lodžií
čp. 67“ firmě RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem za cenu 362.208,55 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
ukládá

ZASTUPITELSTVO
Soupis usnesení
Finančnímu odboru zařadit částku 362.208,55 Kč včetně
DPH do rozpočtového opatření.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/6 Sadová čp. 464 – zateplení vnějšího
pláště, střecha
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat akci „Sadová čp. 464 – zateplení vnějšího pláště, střecha“ firmě RIOS Příbram s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem
za cenu 2.696.967,15 Kč bez DPH tj. 3.263.330,25 Kč
včetně DPH.
ukládá
FO zařadit částku do rozpočtu na rok 2020.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/7 Oprava požárního vozu LIAZ CAS 25
Zastupitelstvo města
schvaluje
rekonstrukci požárního vozu LIAZ CAS 25 firmou KOMET s.r.o., Pečky za nabídkovou cenu 377.557 Kč bez
DPH tj. 456.844 Kč včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO zařadit částku 377.557 Kč bez DPH tj. 456.844 Kč
včetně DPH formou rozpočtového opatření do rozpočtu
na rok 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/8 Výběrové řízení - „Rekonstrukce části
ulice Pod Stráží”
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat realizaci akce „Rekonstrukce části ulice Pod Stráží”
firmě JM STAVBY BŘEZNICE s.r.o., Březnice, za nabídkovou cenu 642.358,74 Kč bez DPH tj. 777.254,08 Kč
včetně DPH.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/9 Výběrové řízení - „Zřízení parkovacích míst ul. Rožmitálská sídliště, Březnice 1. etapa”
Zastupitelstvo města
schvaluje
zadat zakázku na akci „Zřízení parkovacích míst ul.
Rožmitálská sídliště, Březnice 1. etapa” firmě Josef Mázdra, Březnice, za nabídkovou cenu 276.287,63 Kč bez
DPH tj. 334.308,03 Kč včetně DPH.
(pokračování na str. 3)
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Zastupitelstvo – Soupis usnesení
(dokončení ze str. 2)

pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
ukládá
FO zařadit částku 276.287,63 Kč bez DPH tj. 334.308,03 Kč
včetně DPH formou rozpočtového opatření do rozpočtu
města na rok 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/10 Prodej pozemků p.č. 521 a 241/7
v k.ú. Martinice u Březnice a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemků p.č. 521, ostatní
komunikace, o výměře 167 m 2 za cenu 181,50 Kč/m 2
a p.p.č. 241/7, zahrada, o výměře 143 m 2 za cenu
181,50 Kč/m 2, oba v k.ú. Martinice u Březnice a obci
Březnice, panu Ing. B. P. a Mgr. H. P., oba bytem Martinice. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města
od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemků a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/11 Prodej pozemku p.č. 1425/15 v k.ú.
Březnice - lokalita Hluboká cesta
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1425/15
o výměře 1.309 m 2 za cenu 575 Kč/m 2 včetně DPH,
v k.ú. a obci Březnice, panu T. S., Kozárovice a paní
A. M. S., Všenory. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň
z nabytí nemovitých věcí jako poplatník hradí kupující.
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/12 Zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1512/27 v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny části pozemku ve vlastnictví města Březnice –
část p.p.č. 1512/27 – orná půda, o celkové výměře 26.185 m2,
v k. ú. a obci Březnice (část pro směnu 1.128 m 2) za
pozemek p.č. 1512/26 v k.ú. a obci Březnice ve vlastnictví pana T. M., Příbram o výměře 1.128 m2 - orná půda.
Bez finančního vyrovnání.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
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ZM6-2019/13 Žádost o prodej pozemku p.č. 1425/10
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1425/10, orná půda, o výměře 1.558 m2 v k.ú.
a obci Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/14 Žádost o prodej pozemku p. č. 1692/2
v k.ú. a obci Březnice
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1692/2, ostatní plocha, o výměře 70 m 2 v k.ú.
a obci Březnice za cenu 140,53 Kč/m2.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/15 Žádost o prodej pozemků p.č. 127
a 130 v k.ú. Oslí a obci Chrást
Zastupitelstvo města
pověřuje
OSM jednáním s obcí Chrást o směně pozemků p.č. 127,
o výměře 1035 m2 a pozemku p.č. 130 o výměře 1890 m2
v k.ú. Oslí a v obci Chrást, nebo o výši kupní ceny za
pozemky.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Ing. Josef Melichar
ZM6-2019/16 Finanční dar pro římskokatolickou
farnost
Zastupitelstvo města
schvaluje
finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Březnice u Příbrami, Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2019/17 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women
for women, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti
Zastupitelstvo města
schvaluje
přijetí účelově určeného finančního daru od spol. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu OBĚDY
PRO DĚTI ve výši 44.604 Kč pro Základní školu Březnice.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM6-2019/18 Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 – 2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
Ing. Petr Procházka
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Nepivoda Jiří v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
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DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM – BUDOVY VEŘEJNÉHO SEKTORU
Od dubna do konce června byla realizována firmou
RIOS Příbram s.r.o. rekonstrukce budovy čp. 555 v ul.
9. května. Byla provedena výměna oken a dveří, celý
objekt včetně střechy byl zateplen. U střechy byla vyměněna i dosluhující lepenková krytina, která byla nahrazena pvc folií. Financování této akce bylo řešeno za finančního přispění z Ministerstva životního prostředí
dotace Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru, a to
dotací ve výši 3.157.595 Kč. Celkové náklady na realizaci činili 4.375.170 Kč. Z rozpočtu města Březnice na rok
2019 tak byla čerpána částka 1.217.575 Kč.

to vozu a přívěsu bylo financováno z prostředků MV –
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR dotace pro Jednotky SDH obcí ve výši 450.000 Kč
a z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2019
ve výši 300.000 Kč. Celková výše pořizovaného vozu
včetně přívěsu činí 1.047.860 Kč. Z rozpočtu města Březnice na rok 2019 tak byla čerpána částka 297.860 Kč.

Dotace z programu Regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón.
Z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
bylo městu Březnice přidělena částka 195.000 Kč. Tato
částka byla rozdělena na dvě akce. Jednak na rekonstrukci vstupních vrat v objektu Lokšanského paláce
čp. 650.

Dotace pro SDH Březnice
Koncem srpna jsme převzali nový 9místní dopravní
automobil včetně požárního přívěsu pro hašení. Jedná se
o Ford Transit KombiV363 L2 350 Trend. Pořízení toho-

Celková částka rekonstrukce vrat činila 121.940 Kč
bez DPH tj. 147.548 Kč včetně DPH. Z programu regenerace na tuto akci bylo použito 57.000 Kč. Z rozpočtu
města na rok 2019 bylo dofinancována částka 90.548 Kč
včetně DPH. Zbylá část, z programu Regenerace tedy
138.000 Kč, bude použita jako příspěvek Ministerstva
kultury na pokračující rekonstrukci pivovaru Herold a.s.
U této akce přispěje město Březnice částkou 28.000 Kč.
Za Odbor správy majetku
Roman Teska
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Oznámení o rozmístění kontejnerů
na bioodpad – podzim 2019
Město Březnice oznamuje obyvatelům města Březnice a jeho částí rozmístění kontejnerů na svoz bioodpadu dle níže uvedeného harmonogramu. Jako
v každém roce budou na stanoviště přistaveny dva
druhy kontejnerů, jeden na větve a druhý na rozložitelný bioodpad. Kontejnery budou viditelně označeny, žádáme tímto všechny občany, aby důsledně
třídili jednotlivé druhy bioodpadu a nevhazovali
do kontejnerů žádné jiné druhy odpadů. Děkujeme
všem, že se touto žádostí řídí.
Sobota 26.10.2019

Neděle 27.10.2019

Sobota 9. 11. 2019

Neděle 10.11.2019

Drahenická
9. května
L. Kuby
Počapská
Jana Švermy u čp. 706
Martinice
Kamenická u čp. 566
Borská
Bor
Dobrá Voda
Na Spořilově
U Blatenky
Kamenická, Hluboká cesta
Na Tržišti
Za Sokolovnou
Za Lokšany
Sadová
Přední Poříčí
Zadní Poříčí
Dolní Valy (u MěÚ)
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Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb
Vás zve
v rámci XI. ročníku
týdne sociálních služeb v ČR na den

„OTEVŘENÝ DOMOV“ ,
který se bude konat v úterý

8. 10. 2019 od 10.00 hodin.
Program:
živá hudba, drobné pohoštění
a vystoupení zaměstnanců
Součástí bude výstava výrobků
jako jsou vonné svíčky, mýdla, džemy,
pečený čaj a jiné drobnosti,
které si budete moci zakoupit.

Umístnění kontejnerů proběhne do 8.00 hod.
Svoz kontejnerů bude probíhat od 12.00 hod.
Petr Bartuněk
vedoucí oddělení technických služeb

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
4. 10. 2019 (7.30 - 14.00 h.) - plánovaná odstávka č. 110060667334
Březnice
1045422, parc. č. 1425/12, parc.č. 818/1,
ul. Kamenická
č. p. 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597,
601, 602, 603, 831, 832, parc. č. 1423/4
ul. Pod Stráží
č. p. 476, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
582, 596

Srdečně Vás zve kolektiv
Domova Březnice,
poskytovatel sociálních služeb.

parc. č. 820/4
574, 575, 576,
586, 587, 588,
598, 599, 600,

534, 535, 536,
545, 546, 567,

4. 10. 2019 (7.30 - 15.00 h.) - plánovaná odstávka č. 110060671378
Březnice
parc. č. 1516/136

Přij te se s námi pobavit a seznámit se
s naším Domovem.

Dne 31. října
tomu budou dva roky,
co nás navždy opustil
náš tatínek a manžel

Zdeněk Mastný .
Stále vzpomínají manželka a děti.
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ČIPOVÁNÍ PSŮ BUDE POVINNÉ OD 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve
však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je
od tohoto data platné pouze pokud je pes takto
označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat až do výše 300 tisíc Kč v závislosti na druhu
provinění (§ 72 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,
po novelizaci zákonem č. 302/2017 Sb. (přestupek § 72
odst. 1 písm. a) a povinnost ustanovená v § 4 odst. 4 zákona). Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
V zákoně č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony se uvádí:
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné,
pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat
v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s výjimkou
psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je
povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem
psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“
Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1. 1. 2020 nebude moci veterinář naočkovat
proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3. 7. 2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená problém pro celou
řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí
být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím
uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své
čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit
čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona
povinná.
Výhody čipování
•
•
•
•
•

Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli,
při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
lepší průkaznost identity psa,
snadnější monitoring chovu psů,
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
• umožnění kontroly psů při prodeji,
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání
množíren,
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování psů platí).

Čip sám o sobě je jen číslo
Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat
na žádné konkrétní datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního
jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu
zvířete, ale i do své evidence psích pacientů. Pak už je
další postup na vás.
Jak získat zápis v registru?
V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář,
že čipovaní psi evidovaní v registru se vrátí k majiteli
velmi rychle. Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho
psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním
číslem, dokud svého psa a jeho čip vy nebo veterinární
lékař nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů.
Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte,
vlepte do každého jednu z nálepek s čárkovým kódem
čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První
kopii doručte na místní úřad, kde máte svého psa
přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii
poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou poštu,
odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho psa funkci
prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa.
Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání
s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.
Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120-450
Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300-550 Kč. Životnost čipů
se odhaduje na 25 let.
Pes může mít místo čipu tetování
Pokud je váš pes tetovaný před 3. červencem 2011, není
nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se
neuznává.
Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze
štěňatům do šesti týdnů věku dle údajů ČMKU (Českomoravská kynologická unie), které posléze slouží k vystavení PP.
Roman Vácha
místostarosta
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Kdosi během noci dne 29. srpna poškodil skelněnou výplň výlohy v prodejně v Březnici. Škoda byla stanovena
na 20 tisíc korun. Policisté provedeným šetřením zjistili,
že se daného trestného činu měl dopustit 24letý muž.
Škoda ve výši 50 tisíc korun vznikla při nehodě, která
se stala dne 30. srpna. Osmatřicetiletý motorista jel
s nákladním vozem ve směru od Březnice na Mirovice.
Během jízdy se mu rozhoupal přívěs a jeho zadní horní
část narazila do mostní konstrukce.
Škoda téměř tři čtvrtě milionu korun vznikla při nehodě, ke které došlo dne 7. září navečer v katastru obce
Březnice. Pětačtyřicetiletý šofér po projetí zatáčky dostal s vozem značky Ford Mustang smyk a pak vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde havaroval do vjezdu
domu. Automobil se následně přetočil na střechu. Moto-

rista a jeho spolujedoucí utrpěli poranění lehčího charakteru. Dechová zkouška u řidiče byla negativní.
Dne 9. září odpoledne se odehrála v katastru obce Hvožany dopravní nehoda. Motorista najel v zatáčce s traktorem na krajnici, připojený vlek přitom narazil
do vzrostlého stromu a poté se převrátil na bok. Následně se z něj vysypal celý náklad, jednalo se o chlévskou
mrvu. Škoda činila 150 tisíc korun.
Policejní hlídka kontrolovala dne 14. září v nočních hodinách v obci Hvož any pětadvacetiletého řidiče. Dechová zkouška u něj byla pozitivní, přístroj vykázal hodnotu 1,43 promile alkoholu. Na místě byl muži zadržen
řidičský průkaz a nyní se bude zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 2. října 2019 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 občany. Příští
poradna bude 4. prosince 2019.

INFORMUJEME – POZVÁNKA
Výbor MO STP Březnice zve srdečně své členy
do KD Březnice na členskou schůzi, která se koná
v úterý 8. října 2019 od 14.30 hodin. V doprovodném kulturním programu vystoupí děti z 2.MŠ
a žáci ZUŠ, všichni z Březnice. Připravena pro
Vás bude i pestrá tombola. Během slavnostního
odpoledne bude členům podáno malé občerstvení,
během schůze se dozvíte informace o finančním
hospodaření a o kulturní činnosti svazu.
Program schůze bude ukončen kolem 16.30 hodiny. Následovat bude v salonku KD od 17.00 hod., pro přihlášené členy, nově započatá akce: Kurz trénování paměti.

PŘIPRAVUJEME
Dne 5. října 2019 (so) se připravuje odjezd do Hořovic
na tradiční Cibulový jarmark. Tato akce je velice oblíbená u členů a navštěvovaná mnoha příznivci, kteří si
jedou nakoupit domů nepostradatelnou cibuli, ale i mnoho dalšího, zde nabízeného praktického zboží. Odjezd:
Mirovice v 8.00 hod., KOVO v 8.15 hod., autobusové
nádraží Březnice v 8.30 hod., Tochovice v 8.40 hod.
Cena: 170 Kč a 200 Kč. Předpokládaný návrat kolem
16.30 hodiny. Trasy a časy odjezdů se mohou ještě dle
zájemců změnit, a tak sledujte těsně před datem odjezdu
pokyny zveřejněné ve vitrínce na náměstí nebo volejte
paní Feitové.
Dne 8. října 2019 (út) se koná v KD Březnice členská schůze.
Ve dnech 9., 22. a 30. října 2019 jedeme na trasu Dostupná Šumava. Trasa bude ve všech datech stejná, od
předešlých let se změnil její program, ale i tak je krásná
a zajímavá. Jelikož pořadatel zvýšil cenu nabídky, museli jsme i my částku navýšit na 500 Kč a 550 Kč na oso-

bu. Výjezdovým místem je Sušice, takže z Březnice se
vyjíždí následovně:
Dne 9. října 2019 (st) – Borská v 6.10 hod., KOVO
v 6.15 hod., autobusové nádraží Březnice v 6.30 hod.,
Hudčice v 6.40 hod. a Bělčice v 6.50 hod.
Dne 22. října 2019 (út) – Mirovice, kopec v 6.00 hod.,
Bor v 6.15 hod., KOVO v 6.20 hod., autobusové nádraží
Březnice v 6.30 hod.
Dne 30. října 2019 (st) – Tochovice v 6.10 hod., Horčápsko v 6.15 hod., KOVO v 6.20 hod., autobusové nádraží Březnice v 6.30 hod.
Předpokládané návraty kolem 17.30 hodiny.
Těsně před odjezdem se informujte u pí Feitové, nedošloli k nějakým změnám!
Dne 10. října 2019 (čt) – navštívíme Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, malou scénu s detektivním příběhem
Splašené nůžky. Průběh představení mohou diváci měnit! Odjezd: Borská v 17.15 hod., KOVO v 17.20 hod.,
autobusové nádraží Březnice v 17.30 hod., Mirovice,
kopec v 17.45 hod., Horosedly v 17.50 hod. Začátek
představení je od 19.00 hod., cena 200 Kč a 230 Kč.
Předpokládaný příjezd kolem 22.00 hodiny.
Dne 26. října 2019 (so) – pořádá obec Hvož any pravidelnou roční hudební soutěž Hvož anská heligonka.
Začátek je v 16.00 hod. V případě dostatečného zájmu
členů o tuto akci zajistíme autobus, pojede po stanovené
trase. Z Březnice vyjede autobus v 15.15 hod. z autobusového nádraží, další místa a časy odjezdů budou podle
zájmu mimobřeznických uchazečů. Cena vstupenky je 80
Kč a 100 Kč. Celková i s dopravou je 150 Kč a 180 Kč.
Zájemci, aby se akce mohla pro vás připravit, nahlaste
se včas!
Ještě tentýž den, 26. 10. 2019, začíná v KD Mirovice
od 19.00 hod. divadelní představení, hra Václav III. Děj
nás přenese do r. 1306.
Přiblíží nám historické události té doby, zákeřnou vraždu Václava III. Autorkou je K. Drahokoupilová, klavírní
doprovod pan Přemysl Zíka. Tato akce je individuální!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle
318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová
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... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 10. 1849 před 170 lety byl na březnickou školu přijat nový podučitel Josef Dobeš, který o pět dnů později již
mohl vyučovat česky. Od 5. 10. 1849 bylo povoleno učit i rodným jazykem.
1. 10. 1959 před 60 lety byla zrušena pobočka lidového soudu a zároveň notářství v čp. 1 V Koleji.
1. 10. 1977 před 42 lety začal v Březnici vyvíjet činnost Ústav stavebních informací ministerstva stavebnictví ČSR
s úkolem rozšiřovat informace v oboru stavebnictví. Umístěn byl v čp. 1 v bývalém učilišti SDZ Praha.
Zaměstnáno bylo 13 žen a vedoucí provozu.
5. 10. 1979 před 40 lety byla pořádána akce „Ohňové poselství“. Na kopci Stráž byla na počest zahájení nácviku
Československé spartakiády 1980 zapálena vatra. Po radiovém vysílání spartakiádní znělky na stanici
Hvězda a po projevu předsedy ÚV ČSTV s. Antonína Himla, koncertovala místní dechová rudka.
15. 10. 1969 před 50 lety Školská a kulturní komise MNV v Březnici žádala o spolupráci rodiče žáků ZDŠ, aby pomohli při dodržování zákazu návštěvy nepřístupných filmů svými dětmi. Správa kina byla rovněž upozorněna na nutnost dodržování tohoto nařízení.
25. 10. 1849 před 170 lety se měšanský výbor usnesl, aby se v bývalé jezuitské koleji, v té době využívané jako
kasárna, ihned upravily místnosti pro nově ustanovený podkrajský úřad (c. k. okresní hejtmanství),
který byl určen pro obvod soudních okresů Blatná, Březnice a Mirovice. Úřadovati se počalo 1. 2. 1850.
26. 10. 1853 před 166 lety provedla zvláštní komise kontrolu hasičského nářadí ve městě a 31. 10. téhož roku podal
purkmistr podkrajskému úřadu v Březnici hlášení o počtu a stavu tohoto náčiní.
30. 10. 1949 před 70 lety byla na zámku otevřena výstava návrhů na propagační plakát Březnice a tisků vydaných
v Březnici. Pořádal spolek Bozeň.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z přílohy VMS Naší mládeži a z Bozeňska.
Alena Heverová

POSVÍCENÍ - „PĚKNÁ HODINKA“ – „MLADÉ POSVÍCENÍ“
V Čechách posvícení a na Moravě hody. A se těmto
zvykům říká jakkoliv, znamená to zábavu, tanec, hudbu,
jídlo a pití.
Posvícení souviselo se svátkem patrona místního kostela nebo s výročním dnem posvěcení stavby. V tento slavnostní den se setkávali příbuzní i známí a návštěvy si
vzájemně opláceli. Podle zpráv z 18. století se posvícení
drželo i v pondělí a déle. To bylo zřejmě důvodem, proč císař Josef II. zrušil jednotlivá posvícení a nařídil: „…s tím
dobrým oumyslem, že se tolik peněz zbytečně neutratí
a rozličným nešvarům předejde…“, aby se konalo jedno
posvícení a to neděli po svatém Havlu. Výsledek byl však
ten, že se slavilo „císařské posvícení“ po sv. Havlu
(16. října), „královské posvícení“ po sv. Václavu (28. září),
„Martinské“ po sv. Martinovi (11. listopadu) a „naše“ po
svátku patrona kostela…
Před posvícením se uklízelo, peklo, vařilo a smažilo,
aby bylo dost dobrého jídla a zbylo i na výslužku. Vše se
připravovalo z nové úrody a z hlediska etnografického
můžeme najít zde motiv poděkování a také oběti.

Hlavním dnem posvícení byla neděle, kdy se v kostele
konaly slavné bohoslužby, ve statcích byl připraven okázalý oběd pro rodinu i zaměstnance a v hospodě celý den
vyhrávala muzika.
V pondělí se dodržovala „pěkná hodinka“. Od rána panovala ještě sváteční nálada doznívajícího posvícení. Pantátové v místní hospodě se jednohlasně dohodli, že „posvícenské husy a kachny jsou ptáci vodní a tudíž velmi
žízniví“, a proto je musili, sic ne čistou vodou, pořádně
zapít. Panímámy rokovaly v hloučku na návsi o tom, kdo
a s kým včerejší den tancoval. Předpovídaly, kolik z toho
může o nejbližším masopustě býti veselek. Byly sice nuceny opravit často své mínění podle toho, odkud a kam spěchal posvícenský poslíček s naparáděnou křehotinkou,
čili hnětýnkou. Hnětýnky jsou typické pečivo z jižních
a jihozápadních Čech, liší se tvarem, výzdobou i typem
těsta. Později je dávaly svým nápadníkům dívky samy.
Také u nás v Březnici se každým rokem hnětynky pečou
a zdobí je hlavně děti, které z nich mají největší radost.
Alena Heverová

E

BHV

2019

D
Odbor kultury města Březnice pořádá

koncert z cyklu BHV 2019

České smyčcové duo
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Martin Sedlák – violoncello
program: Fiala – Paganini – Gliere – Martinů - Händel

od 19 hodin

reprezentační sál na radnici
Březnice - náměstí

E

sobota 9. listopadu 2019
D
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
výjimečného života. Božena Němcová byla totiž víc než kýmkoliv jiným především ženou.
Jací muži prošli jejím životem a koho skutečně milovala? Její třináctou komnatu otevírá
autorka prostřednictvím životních příběhů nevšedních
osobností – V. B. Nebeského, H. Jurenky, J. Helceleta
a V. D. Lambla. Každého z nich milovala, mnohdy nekriticky a bezhlavě, ale milovali také oni ji? Nebo
za jejich náklonností stála už od počátku vypočítavost?

Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
30. 9. – 6. 10. 2019 – 23. ročník
celostátní akce „TÝDEN KNIHOVEN“
– téma „Regionální historie“
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky pořádá tuto akci na podporu četby a knihoven. V centru zájmu jsou především uživatelé knihoven. Cílem aktivit knihoven je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času nejen novým čtenářům, ale hlavně těm stávajícím.
- v rámci této tradiční akce se na oddělení pro dospělé čtenáře mohou zájemci registrovat na rok
ZDARMA

■

■

15. 10. 2019 od 16.30 hodin – beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou „Lásky Boženy
Němcové“
U příležitosti 195 let od narození jedné z největších
českých spisovatelek Boženy Němcové, vznikla jedinečná kniha, která poodhaluje roušku tajemství jejího

■

Tematická výstavka knih – Romantické čtení

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz
■

■
■

Beseda se spisovatelem Janem Patřilem pro 3. a 4. ročníky
23. 10. 2019 – čtení rodičů s dětmi
Knihomrně – návštěva RC Pampeliška v Dětské
knihovně
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

Chtěl bych poděkovat pracovnicím Městské knihovny Březnice, které připravily velice pěkně výstavu
obrazů mých a mé vnučky. Velice si vážím jejich práce a věřím, že takovýto přístup přispívá k tomu,
aby si lidé vážili jejich práce.
Bc. Milan Malina

Do 31. 10. 2019
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Vás srdečně zve

na besedu
se spisovatelkou

Martinou
Bittnerovou

LÁSKY BOŽENY NĚMCOVÉ
prostory Městské knihovny

úterý 15. 10. 2019 od 16.30 hodin
Odbor kultury města Březnice a Divadelní soubor Čelakovský Strakonice
zvou na

divadelní představení

RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
pátek 18. října 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Úsměvné trampoty televizní herečky
Myry Marlowe, která se rozhodla
vyměnit herectví za život na venkově,
psaní pamětí a pěstování rajčat.
Režie: Alena Barborková a Eduard Krček
Hrají: Drahomíra Tylová, Marie Hájková,
Jan Hejlík, Kristina Kubíčková,
Jan Pruner, Václav Šochman
a Helena Zimmerová

Vstupné 50 Kč

10/2019

VOLNÝ ČAS

PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Hrušky s modrým sýrem
Ingredience: 4 zralé hrušky, 100 g sýru s modrou plísní,
50 g másla, 100 g krémového sýru (žervé), šáva z 1 citronu, čerstvě mletý pepř, ovoce dle sezóny, salát polníček
Postup : Změklé máslo utřeme s jemně nastrouhaným
sýrem, vmícháme žervé a opepříme. Hrušky rozpůlíme,
vykrojíme středy a potřeme je citronovou šávou, aby
nezhnědly. Krémem naplníme půlky hrušek, ozdobíme je
ovocem podle sezony a polníčkem.

Vepřové závitky s hruškou na medu
Ingredience: 800 g vepřové kýty, sůl, čerstvě mletý pepř,
1 hruška, 4 lžíce hořčice, 4 jarní cibulky, 4 snítky oregana, 100 g sýru s modrou plísní, 1 lžíce medu, 1 lžíce
sójové omáčky, 150 ml červeného vína
Postup: Maso nakrájíme na 4 plátky po 200 g a každý
ještě rozkrojíme tak, aby vznikly co největší tenké plátky. Hodně je naklepeme, z obou stran osolíme a opepříme. Hrušku omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme
ji podélně na osminky. Každý plátek masa potřeme z jedné strany hořčicí a do středu dáme dvě osminky hrušky,
jednu očištěnou cibulku, snítku oregana a dva plátky
sýra. Maso i s náplní stočíme do závitků, ovážeme je kuchyňskou nití a spojíme ještě párátky. Závitky potřeme
ze všech stran medem smíchaným se sójovou omáčkou
a dáme je do zapékací misky. Vložíme do trouby vyhřáté
na 200 °C a pečeme asi 30 minut. Během pečení maso
podléváme červeným vínem.

Pečené batáty s hruškami
Ingredience : 2 batáty, 2 tvrdší hrušky, 2 lžíce oleje,
2 cm zázvoru, čerstvě mletý pepř, sůl
Postup: Batáty nakrájíme na kostky a nasypeme na hlubší plech vyložený papírem na pečení. Pokapeme je olejem,
okořeníme, osolíme a promícháme. Vložíme je do trouby
vyhřáté na 180 °C a pečeme 15 – 20 minut. Pak přidáme
oloupané a jádřinců zbavené hrušky nakrájené na kostky,
promícháme je s batáty a zvolna pečeme ještě asi 10 minut.

Vinné hrušky v čokoládě
Ingredience: 2 tvrdší hrušky, 300 ml bílého vína, 100 g
vysokoprocentní hořké čokolády, 100 ml rumu, 1 skořicový cukr, 1 vanilkový cukr, bílá čokoláda na zdobení
Postup: Hrušky omyjeme a nakrájíme je podélně na plátky silné asi 1 cm. Vložíme je do širšího kastrůlku a zalijeme vínem rozmíchaným s oběma cukry a rumem. Kastrůlek zakryjeme, hrušky s nálevem přivedeme k varu
a vaříme na mírném ohni asi 5 minut. Pak je odstavíme
z ohně a po vychladnutí je uložíme v chladničce a necháme nejlépe přes noc marinovat. Čokoládu rozlámeme na
kousky a rozpustíme v horké vodní lázni. Marinované
hrušky osušíme, každý plátek opatrně namočíme v rozehřáté čokoládě a necháme krátce zatuhnout. Podáváme
posypané hoblinkami bílé čokolády.

Zelené smoothie
Ingredience : 1 hrst čerstvého špenátu, 1/ 2 avokáda,
2 hrušky, 1 kiwi, šáva z 1/2 citronu, 2 cm zázvoru, 250 ml
ovesného mléka
Postup: Avokádo zbavíme pecky a slupky, kiwi a zázvor
oloupeme, hrušky zbavíme jadřinců, vše nakrájíme
a vymačkáme šávu z citronu. Do mixéru dáme nejdřív
špenát, pak teprve těžší kousky a citronovou šávu.
Postupně přiléváme ovesné mléko a mixujeme na požaPřipravila Marcela Burdová
dovanou konzistenci.
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Moriarty Liane – Sedmilhářky – i drobné lži a polopravdy
můžou časem přerůst v obrovskou tragédii
Quick Amanda – Dívky, které zmizely – Charlotte se snaží
kontaktovat svou nevlastní sestru, ale zjistí, že Jocelyn se ztratila…
Cartland Barbara – Falešná nevěsta; Druhá šance pro
lásku – historické romance
Rottová Inna – Třicet sezon lásky – neobvyklý a komplikovaný příběh věhlasného režiséra
Hitchcock Alfréd – Recept na vraždu a další povídky –
antologie povídek nabízí moderní detektivky, příběhy s historickými reminiscencemi, povídky psané ve stylu drsné školy,
humorně laděné prózy i tradiční díla žánru mystery
Francis Dick – Cílová rovinka – detektivní příběh z dostihového prostředí
Hurychová Eva – Řekla jsem ne tyranovi – osud známé
zpěvačky, která se stala obětí domácího násilí
Block Thomas – Orbita – krátce po startu Star Streaku, nejnovějšího nadzvukového letadla, se jeho raketové motory zablokovaly a Star Streak se ocitá ve výši 92 tisíc metrů na oběžné
dráze kolem Země bez možnosti návratu
Block Thomas – Peklo v oblacích – smrt pilota Jaye
Bridgese během mezipřistání v Chicagu by podle některých
mohla vypadat jako nešastná náhoda, ale šéf miamské pobočky Trans-Continentalu, o tom není přesvědčen…
Forsyth Frederick – Boží pěst – autor v tomto románu neobyčejně živě líčí svět vysoké politiky, mezinárodní špionáže
i vojenského velení, ale hlavně se soustře uje na barvité osudy
několika velmi rozdílných hrdinů
Rosnay Tatiana de – Klíč k minulosti – velmi citlivý
a přitom nemilosrdně upřímný portrét Francie za okupace
King Stephen – Temná věž – Zpěv Susannah – další napínavá kniha od světoznámého autora
Kahn Michael A. – Tajemství psího hřbitova – podivný
příběh plný překvapení a napětí, k jehož rozuzlení vedou stopy
na psí hřbitov
Falconer Colin – Aztécká perla – velkolepý historický příběh o dobytí Mexika Španěly a o legendární ženě, která srazila
Moctezumovu říši na kolena
Frýbort Pavel – Přesilová hra – detektivní román
Maurier Daphne du – Hospoda Jamaica – tento román se
řadí ke světově proslulým ženským románům, pro svoji dramatickou linku a vzrušující dějový akcent je však čten i milovníky
dobrodružné četby
Řeháčková Věra – Láska s chutí pelyňku – Blanku zklame první láska a ona nevěří, že bude ještě schopná se zamilovat a proto se vdá za velmi necitlivého a arogantního muže, ale
pomoc jí nabízí dávný přítel z dětství…
Herbert Frank – Kacíři duny – fenomenální dílo světové
sci-fi
Spencerová LaVyrle – Píseň domova – Tom a Claire žijí
ve šastném manželství až do chvíle, kdy k Tomovi na gymnázium přichází nový student, který se mu nápadně podobá
Sheldon Sydney – Vzpomínky na půlnoc – děj volně navazuje na knihu Odvrácená strana půlnoci; nečekané zápletky
a intriky řeckého miliardáře mají na svědomí další lidské životy
Gordon Noah – Tajemný diamant – román líčí hledání cenného, velmi starého diamantu, s jehož historií je spjata nejen
minulost hlavního hrdiny, ale i minulost židovského národa
Spencerová LaVyrle – Dvakrát milovaná – Laura se dozvídá hroznou zprávu – její manžel zahynul na moři; ona zdrcená žalem a starostmi o dosud nenarozené dítě se znovu provdá,
ale po čase ztracená lo objeví…
Připravila Kateřina Štěrbová
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KULTURA

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Křest knihy
Podzimní měsíce jsou bohaté na knižní akce v podobě
různých křtů, besed a autogramiád. V tomto čase vychází také celá řada zajímavých titulů. A mezi vydanými
je i tolik žádaná kniha o Březnici, jejíž autorem je PhDr.
Jaroslav Kozlík. Knihu s názvem Březnice slovem
i obrazem vydává město Březnice. Všem, kteří rádi čtou
a milují literaturu, je určeno naše pozvání. Křest
se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2019 od 17 hodin
v příjemném prostředí Kavárny v Koleji. Součástí
akce bude autogramiáda a malé hudební vystoupení.
Tímto dnem bude také zahájen v Infocentru prodej knihy.

Kavárna se rozrůstá
S ubývajícími slunečními paprsky se kavárenské stolky
pomalu stěhují do vnitřních prostor a šálek dobré kávy
si dáme rádi tam, kde je útulno a teplo. Od října se rozšiřují prostory Kavárny v Koleji, příjemné posezení bude
nově ve dvou místnostech. Prostor chceme také využívat
k pořádání menších akcí, přednášek a drobných výstav.
Stále vaříme výbornou regionální kávu produkovanou

pod značkou Brdská káva. Všichni jste srdečně zváni….vždy vychutnat si šálek dobré kávy patří mezi každodenní malé radosti.

Pojte do kina
Pošmourné dny nadcházejícího podzimu doslova vybízejí k návštěvě
kina. V měsíci říjnu nabízíme divákům řadu zajímavých filmů, které by
mohly tyto dny mile
zpříjemnit. Malé diváky
zveme hned na tři snímky. Začínáme první říjnovou středu, a to filmem Mia a bílý lev, který je určen
starším dětem. Pokračujeme ve středu 16. října snímkem
V oblacích a posledním z řady je animovaný příběh skvělého Tima Burtona Dumbo. Děti se opravdu mají na co
těšit! Dospělé diváky bych ráda pozvala na španělský
film Bolest a sláva, který uvádíme v neděli 13. října.
Na setkání s vámi se těší všichni zaměstnanci březnické
Kinokavárny.
Petra Bartoníčková

BŘEZNICKO 2020
…zdravé místo pro život
Pro nadcházející rok 2020 připravil
Odbor kultury města Březnice
stolní kalendář.
Objektivy místních amatérských fotografů
zachycují nejen město a blízké obce,
ale především krásnou,
mírně kopcovitou krajinu s lesy a rybníky.

K alendář bude v prodeji
od listopadu
v Infocentru V Koleji č.1, Březnice.
Věříme, že se vám bude líbit!
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří poskytli fotografie:
Martině Jedličkové, Lucii Šulcové,
Iloně Zemkové, Květě Obrmanové,
Kateřině Haníkové, Františku Slaníkovi,
Karlu Vilikovskému, Ondřeji Dukovi
a archivům jednotlivých obcí
(jmenovaní si mohou kalendář zdarma
vyzvednout v Infocentru).
Petra Bartoníčková

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 11. října

2019

od 16 hodin
v přísálí kulturního domu
Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice,
háček, vlnu, nůžky
a samozřejmě dobrou náladu.
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni.
Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková,
informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.
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KULTURA

Pozvánka na křest
Jaroslava Kozlíka

knihy

Březnice
slovem i obrazem

Infocentrum
V Koleji čp. 1, 262 72 Březnice
Infocentrum: 326 531 595
info@breznice.cz | www.breznice.cz
otevírací doba říjen – duben
pondělí – pátek 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hodin
sobota a neděle zavřeno

Kavárna v Koleji
Zveme Vás do příjemného prostředí
bývalé jezuitské koleje
na šálek dobré kávy.

čtvrtek 31. října 2019
v 17 hodin
Kavárna v Koleji

Připravujeme pro Vás kávu produkovanou
pod značkou BRDSKÁ KÁVA.
Možnost nákupu zrnkové kávy
otevírací doba říjen – duben
pondělí – pátek 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hodin
sobota a neděle zavřeno

Odbor kultury města Březnice
a Divadlo DiSK Dobříš
z v o u n a komedii

NA SPRÁVNÉ ADRESE
1. listopadu 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
Komedie od Marca Camolletiho
„Na správné adrese“ je plná vtipných dialogů
a nečekaných záměn, tím dochází k zásadním
nedorozuměním. Odkvétající kabaretní hvězda
Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě
pokoje. Společně na jedné adrese bydlí klavíristka,
malířka a služebná. Soužití to není jednoduché,
a proto se všechny obyvatelky bytu (nezávisle
na sobě) rozhodnou radikálně změnit svůj život
a podají si inzeráty, které mají náhodně stejnou
značku P.P.S., ale každá znamená úplně něco
jiného…. Pak už přicházejí zájemci ze stran
mužů, kteří se sice dostaví na správnou adresu,
ale jak už to bývá právě ve chvíli,
kdy se to nehodí…. a ZAZVONÍ!
vstupné 50 Kč
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
e-mail: info@rcpampeliska.cz

ŘÍJEN 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den 9.00 –
12.00 hod.
pondělí
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY – s Pavlou Liebnerovou
úterý
od 19.00 PILATES
středa
od 8.30 – 9.30 POSILOVACÍ CVIČENÍ problémových
partií s Kristýnou Caiskovou
čtvrtek
od 9.30
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
pátek
od 8.00
HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy s Luckou
Ryjáčkovou
od 10.00 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarné tvoření pro
nejmenší s Pavlou Liebnerovou

Jazykové kurzy
středa
od 14.45

ANGLIČTINA pro nejmenší se Zdeničkou
Čížkovou
od 17.00 ANGLIČTINA pro mírně pokročilé s Jitkou
Bartákovou
od 18.35 ANGLIČTINA pro falešné začátečníky
s Jitkou Bartákovou
čtvrtek
od 16.30 NĚMČINA pro mírně pokročilé s Alicí Fořtovou
od 18.05 NĚMČINA pro začátečníky
od 19.35 ŠPANĚLŠTINA

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
středa 2. 10. 2019 od 9.30 hodin, Seminář: Proč děti zlobí
pondělí 7. 10. 2019 od 16.00 hodin, Pískování Mandaly
středa 9. 10. 2019 od 9.30 hodin, Podzimníčci – tvoření
s dětmi
sobota 12.10.2019 od 9.00 do 18.00 hodin, Kurz kreslení
pravou mozkovou hemisférou s Kamilou Polákovou
středa 16.10.2019 od 9.30 hodin, Hnětynkování
středa 23.10.2019 od 10.00 hodin, Šití panenek Unicef
středa 30.10.2019 od 10.00 hodin, Origami
Připravujeme: Dubínek 7. 11., Výtvarný kurz 16. 11.
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Sypání pískových mandal
a dalších obrázků
Pojte si zkusit techniku sypání obrázků z barevných
písků na samolepící šablony.
Máme motivy pro holky i kluky, pro děti i dospělé.
Akce se koná v pondělí 7. října od 16 do 18 hod.
v Rodinném centru Pampeliška Březnice
Vstupné 50 Kč + cena vybrané šablony (25 – 65 Kč)

RC
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Semináře na téma
respektující
výchovy
Připravili jsme si pro vás
seriál seminářů na téma
respektujícího přístupu
(nejen) ve výchově dětí.
První ze seminářů se uskuteční
ve

STŘEDU 2. ŘÍJNA od 9.30 hodin

v Rodinném centru Pampeliška Březnice
a povídat si budeme na téma

PROČ DĚTI ZLOBÍ
Během semináře se dozvíte, co vlastně
způsobuje to, že děti zlobí a jak se při tom
cítí. Pracovat budeme i s vlastními emocemi
a vysvětlíme si, jak vhodně reagovat
v konkrétních situacích.
Vstupné 90 Kč (cena zahrnuje vstupné do herny)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE, příspěvková organizace
Rožmitálská 419, Březnice
tel. 318 682 165, fax 318 683 608 | e-mail: skola@zsbreznice.cz
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Letní opravy a práce v ZŠ Březnice
S koncem školního roku, ve chvíli, kdy žáci opustí lavice a třídy i chodby se vyprázdní, nahradí ve většině
škol drnčení školního zvonku zvuky pneumatických
kladiv, vrtaček a dalších strojů. S příchodem letních
prázdnin se i naše základní škola pustila do budování,
oprav a stavebních prací. Mohlo by se zdát, že 2 měsíce
skýtají více než dostatek času pro údržbu i stavební zásahy. Ve skutečnosti však bylo času mnohem méně. Povinnost administrace školního roku, pořádání prázdninových akcí a zejména příprava nového školního roku
vždy notně ukrojí z původní časové dotace, a na práce
tak obvykle zbývá sotva šest týdnů. Plány navíc byly
v letošním roce v mnoha ohledech smělé.
V první řadě bylo třeba dokončit práce na elektroinstalacích. Tříletý projekt, s rozpočtem téměř čtyři milióny,
dospěl totiž ke svému závěru. Po vysekání a instalaci
kabeláže ve většině prostor starší budovy a po výměně
původního osvětlení za úspornější a výkonnější LED svítidla bylo nutno provést modernizaci také ve sborovně,
kancelářích vedení školy, účtárně a mnohých dalších
prostorách. Bez těchto úseků není běžný provoz ve školním roce možný.
Za poslední dekádu se technologický posun podepsal
na nutnosti zajištění stabilního provozu elektrických
sítí, ale také na jejich rozmístění a dostupnosti tak, aby
bylo možno používat účelně širokou škálu spotřebičů
(PC, projektory, vizualizéry, tiskárny, ozvučení, demonstrační přístroje i nabíjecí adaptéry a další elektrospotřebiče). Rozvedeny a osazeny byly také nové hodiny
s centrálním řízením. Jejich hlavním cílem je přirozeně
umožnit žákům pracovat s organizací času v učebním
procesu. Modernizace se dočkal i školní rozhlas. Paralelně s těmito pracemi započala výměna datových a optických spojů. Škola se v souvislosti se svým programem rozvoje informačních technologií snaží držet krok
s technologickým pokrokem. Informační technologie
chce využívat vyváženě, smysluplně a především usnadnit nejen vnitřní komunikaci, ale umožnit také vzdálený
přístup pedagogů, žáků i rodičů k informacím. Rozvedeny byly téměř 2 km datových spojů a 11,5 km kabeláže
pro elektroinstalace. Instalováno bylo přes 550 ks svítidel. Ohled byl brán i na estetiku interiérů, které se podílí na klimatu a výchovně vzdělávacím procesu. Proto
bylo nutné zrušit dosavadní nevzhledné vedení v polymerových lištách a umístit spoje do stěn, podhledů apod.
Se všemi těmito zásahy byly spojeny rozsáhlé zednické
a malířské práce. Ty budou pokračovat i nadále, nebo
škola je ve svém funkcionalistickém stylu účelně a nadčasově řešená, ale má značné příležitosti zlepšit estetiku
chodeb a dalších prostor.
Ve vybraných kancelářích bylo po dlouhých desetiletích nezbytné opravit podlahy. Dodán byl také nový nábytek, nebo starý mobiliář k bezpečnému provozu
a kultuře prostředí rozhodně nepřispíval.
V nové části budovy byly ve stejném období zahájeny
práce na opravě havárie vodovodního potrubí. Jednalo
se o činnosti komplikované jednak skutečností, že ostatní rozvody a spoje neodpovídaly historické dokumenta-

ci, a jednak zahájením budování odborných učeben základní školy. Projekt financovaní prostřednictvím MAS
Podbrdsko z fondu IROP a s finanční účastí města Březnice zahrnoval kompletní vybudování žákovské dílny
pro práci s kovem a dílny pro obrábění dřeva, vybudování žákovské kuchyňky a odborné učebny fyziky. Rozpočet přesahující tři a půl miliónu korun přitom zahrnoval nové podlahy, veškeré rozvody, zednické práce a především nové vybavení (nábytek, spotřebiče, výukové
prostředky aj.). K rozhodnutí podpořit právě výše uvedené učebny vedení školy dospělo na základě dlouholeté
analýzy, zhodnocení cílů rozvoje školy, zaměření tzv.
místního akčního plánu MAP a především na základě
snahy podpořit technické obory a řemeslné činnosti.
Tyto učebny navíc byly v žalostném stavu. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost DAMA NET s.r.o., která
byla pověřena realizací zakázky. Během šesti týdnů projekt skutečně dokončila. Výsledkem jsou moderní učebny, které reflektují požadavky na podnětnost prostředí,
bezpečnost, účelnost využití prostoru, variabilitu věkových skupin žáků i činností a umožňují vzdělávání
21. století.
Prostory budou v období podzimu během dnů otevřených dveří zpřístupněny také veřejnosti.
V souvislosti s dokončením prací děkujeme zřizovateli
za finanční i odbornou podporu při realizaci projektu,
společnosti DAMA NET s.r.o. za konstruktivní jednání
a ochotu a také paním uklízečkám, které již po dobu tří
let podávají v průběhu staveb, modernizací a dalších zásahů obdivuhodný výkon.
(pokračování na str. 16)
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Letní opravy a práce v ZŠ Březnice
(dokončení ze str. 15)

V letním období byly omezeny, ale rozhodně nikoliv
ukončeny práce spojené s budováním učebny v přírodě
a revitalizací zahrady školy. Projekt financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a školy
bude dokončen v listopadu 2019.
Koresponduje přitom s téměř dokončenou modernizací
a přestavbou odborné učebny přírodopisu. Ta započala
po nešastné havárii vodovodního potrubí a z důvodu
finanční náročnosti stále prochází rekonstrukcí.
Stavebním zásahům se však nevyhnuly ani prostory
tělocvičen a školní jídelny, ve kterých až do října probíhají práce spojené s instalací decentrálních jednotek rekuperačního vytápění. Projekt má za cíl zlepšení kvality
prostředí a ochranu zdraví žáků. Voleny byly přitom ty
prostory, které jsou zatíženy jednak nadměrným počtem
žáků a jednak vykazují značné požadavky na kvalitu
ovzduší v souvislosti s povahou činností.
Ačkoliv skloubit výuku, provoz a stavební a instalační
práce není snadné, věříme, že žádný ze zásahů nebyl na
úkor hlavní činnosti a poslání školy. Naopak se těšíme
z výsledků, které viditelně přispívají ke kvalitě prostředí a výuky. Škola má pro svou velikost a stáří před sebou další velké výzvy, z nichž většina je finančně náročných. Snahou bude je realizovat nejen účelně a hospodárně, ale především s ohledem na důležitost a návaznost. Současně je nutno zmínit, že ne pro všechny oblasti školního života je možné čerpat vnější zdroje. Často je jejich využití podmíněno tzv. udržitelností, administrativní zátěží či řadou rizik. Škola má však jasnou vizi
a koncepci, je přístupná návrhům rodičovské veřejnosti
i žáků a těší se podpoře zřizovatele. Věříme proto, že se
jí podaří cíle postupně realizovat a nadále si udrží své
pevné postavení v regionu i v síti jeho škol.
Více informací, fotografií i náhledů do školního dění najdete na
www.zsbreznice.cz.

Mgr. Miroslav Bělka

Březnické škole bylo v září 85 let…
Na začátku letošního školního roku nám paní učitelka zadala první domácí úkol, abychom zjistili, co se
v Březnici událo 9. září 1934. Zjistila jsem, že v tento
den byla slavnostně otevřena budova naší základní školy. Na tu dobu to byla velmi moderní budova. Za 85 let
se tady mnoho změnilo. Například tam, kde je te „Keramika“, byla dříve jídelna, vařilo se ve sklepě. Děti
měly jen jednu tělocvičnu a ta byla v místech, kde jsou
dnes šatny atd. Při hodině našeho světa jsme si prohlédli hodně staré obrázky z této školy a povídali jsme si
o historii školy i školství v naší Březnici. Moc nás to bavilo a bylo to zajímavé.
Natálka Zárybnická, 5.a

Trinacionální
setkání v Bavorsku
Začalo to přáním sedmi děvčat zúčastnit se dalšího setkání v Německu a skončilo to úspěšným trinacionálním setkáním v bavorském Spitzingu.
V závěru letních prázdnin vyrazila sedmičlenná skupina žákyň ZŠ Březnice se svým doprovodem do bavorských Alp, aby zde strávily týden s německými a italský-

mi kamarády v týmovém duchu. Jednalo se o zážitkový
týden s mottem „Žijeme a prožíváme společně“, který
vznikl ve spolupráci tří organizací – ZŠ Březnice, THW
Jugend Bayern z Německa a Bílý kříž z jižního Tyrolska.
Skupinu mladých lidí na cestě týdnem doprovodil zážitkový pedagog, jazyková animátorka Tandemu a zkušení pracovníci s mládeží ze všech zapojených zemí. Prvním aspektem setkání bylo důkladné seznámení účastníků mezi sebou. K tomu posloužily různorodé seznamovací aktivity a jazykově animační hry. Účastníci měli
také co do činění s různorodostí, nad níž se zamýšleli
v rámci diverzitních aktivit.
Důležitým milníkem setkání bylo vytvoření společného
hodnotového systému. Skupina mladých lidí se shodla
na hodnotách jako respekt, zdraví, optimismus, důvěra,
tradice, přátelství, motivace, pomoc a dochvilnost. Heslem týdne bylo: „Každá národnost je vítána!“
Celý týden se nesl v duchu zážitků a týmové spolupráce. Každý den přinesl úkoly, v nichž bylo třeba překonávat překážky a sebe sama za týmové podpory. České
účastnice se shodly, že nejkrásnějším zážitkem byl rozhodně východ slunce na kopci Roßkopf, kam musely vyrazit v brzkých ranních hodinách. Jejich úsilí a nepohodlí bylo odměněno nádherným výhledem a jízdou na
tříkolkách zpět.
Součástí programu byla také stavba voru. Naše děvčata se při té příležitosti naučila pár typů uzlů a práce
mohla začít. Když byl vor hotový, bylo třeba vytvořit
vlajku a vor jí označit. A protože se zadařilo a vor byl
plavbyschopný, užila si skupina plavbu na jezeře Spitzingsee. Předposlední den setkání účastníci navštívili
i nedaleký Mnichov, kde ve skupinách plnili různorodé
úkoly.
Týden utekl jako voda a na závěr došlo na natáčení
a prezentace týdne, které byly vrcholem týdenní spolupráce a vzájemné pomoci. Všichni účastníci se shodli na
tom, že setkání se velmi vydařilo, a splnilo tak jejich
očekávání. Poté došlo na loučení a všichni se mohli rozjet do svých domovů plni nových dojmů a s vírou v další
setkání za rok. Doufáme tedy, že účastníky nezklameme
a že se nám podaří příští rok zrealizovat podobný projekt v Česku.
Poděkování za realizaci projektu patří panu řediteli
Miroslavu Bělkovi, bez jehož podpory by nebylo setkání
vůbec možné, dále našim německým partnerům, kteří
pečlivě připravili program a organizačně zabezpečili celé
setkání. Projekt se uskutečnil s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Tandemu Regensburg, ZŠ Březnice a THW Jugend Bayern.
Mgr. Iva Břendová
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ADAPTAČNÍ KURZ
VOŠ a SOŠ Březnice 2019
Všechno to začalo v úterý 3. září. Okolo osmé hodiny
ranní jsme se shromáždili před hlavním vchodem naší
školy a netrpělivě jsme očekávali příjezd autobusu. Když
jsme přijeli na místo, všichni byli zamlklí a s nikým se
nebavili.
Naší první „akcí“ byla hledačka kartiček barev vlastního týmu, v mém případě to byla červená. Když všichni
dohledali, bylo vyhlášení výsledků. A hádejte, kdo vyhrál? MY! Pak jsme se celí vyhladovělí vydali na oběd.
Seděli jsme v různých skupinkách, ale převládalo ticho.
Po obědě jsme se pohybovali v okolí kempu a plnili jsme
různé úkoly. Byla jsem v týmu s Vaškem, Martinem,
Míšou, Pájou a Kájou. Byla jsem opravdu ráda, že jsem
zrovna s nimi, všichni byli moc hodní a rozuměla jsem
si s nimi. Moc se mi to líbilo až na to, že jsme se ztratili
:D. Naštěstí nás našla paní učitelka Hájková, která
nám ukázala cestu zpět. Druhý den jsme šli na místní
zámek a skupinky jsme si vytvořili podle sebe. A já samozřejmě nebyla s nikým jiným než s Míšou, Martinem,
Vaškem a Adélkou. Na zámek jsme dorazili tentokrát
v pořádku a bez problémů, splnili jsme pár úkolů a měli
jsme hotovo. Zatavili jsme se i v místní restauraci, kde
měli výborné palačinky, poté jsme šli zpět. Poslední den
v táboře jsme hráli hry, dokonce jsme dělali i divadlo,
kterého se všichni báli, ale nakonec to byla velká legrace. Naši poslední noc jsme zakončili ohněm, zpíváním,
opékáním buřtů a housek se sýrem. Druhý den ráno,
tedy naše poslední hodiny v kempu, proběhlo vyhlášení
vítězů jednotlivých soutěží. Poté jsme šli k autobusu
a jeli do školy na oběd. Když si to tak vezmu, tak jsem
se toho neskutečně bála, ale nakonec to bylo opravdu
skvělé a nezapomenutelné, děkuji všem za krásný adaptační kurz.
Růženka, posílám pusinku na čelíčko.
Růžena Navrátilová, 1. BS

Adaptační kurz
V úterý 3. 9. ráno jsme jeli na adaptační kurz do rekreačního zařízení Štědronín. Pro mě „adapák“ nebyl
nic nového, od šesté třídy jsem s mojí ZŠ na „adapák“
jezdila. Štědronín jsem také v minulosti navštívila, takže jsem se těšila. Ale vím, že někteří z toho měli docela
velké obavy… První den jsme se v kroužku představili
a poté jsme si zahráli pár her na stmelení kolektivu.
Po obědě jsme se rozdělili do skupinek a šli jsme trasu,

na které jsme plnili různé úkoly. Večer jsme zůstali
ve stejných týmech a vytvářeli jsme krátké divadlo.
Ve středu dopoledne jsme hráli různé míčové hry. Odpoledne se vytvořily nové skupinky a v nich se šlo na hrad
Zvíkov, kde jsme plnili další úkoly. Večer nás čekal táborák, kde byla velmi přátelská atmosféra. Ve čtvrtek nás
už jen čekalo balení a menší hra na konec. Bylo to celé
moc fajn. Doufám, že každý máme spoustu nových
a super zážitků, na které budeme rádi vzpomínat. Asi
nejvíce mě překvapilo, jak jsme si všichni skoro hned začali povídat a rozumět, jak bychom se znali už dlouhá
léta... Jsem za to opravdu ráda. ☺ Naty.
Natálie Černá, 1. BS

Adaptační kurz Štědronín 2019
Hádám, že každý prvák, co nastupoval na jakoukoliv
střední školu, se bál nových spolužáků, a hlavně adaptačního kurzu – ani já jsem nebyla výjimkou. Měla jsem
strach, že si s nikým nebudu rozumět nebo že se tam
nějakým způsobem ztrapním a budou si na mě ukazovat
až do 4. ročníku. Seděla jsem v autobuse, který měl právě namířeno směr Štědronín. Nervy jsem měla v kýblu
a říkala si, aby všechno proběhlo hladce. Během adaptačního kurzu jsem se sice pomalu, ale jistě začala bavit. Nebylo by tomu ale tak, kdyby nás naše vychovatelky a učitelky neposlaly na desetikilometrovou cestu,
která nesla název „Hon na lišku“. Z ní jsme poté přišli
celí utahaní, bolely nás nohy a dělaly se nám obrovské
puchýře, na které budeme vzpomínat ještě dlouho. Ale
abych byla upřímná a nepsala jen o negativních či neutrálních zážitcích, popíši Vám ten nejhezčí den z adaptačního kurzu. Byla to poslední noc, co jsme strávili na
Štědroníně. Všichni jsme se sešli u laviček, které byly
poskládány do kruhu kolem ohniště. Bylo to ohniště,
u kterého jsme seděli hned první den, když jsme přijeli
a nikdo na sebe ještě nepromluvil, jelikož nikdo z nás
neměl odvahu mluvit s někým, pro nás v tu dobu, cizím.
Usmívala jsem se při pohledu na nás, jak se každý bavil
s každým. Vyprávěli jsme si zábavné historky jak ze základky, tak i z prázdnin. A užívala jsem si příjemné
brnkání na ukulele a pohledu do obrovského, plameny
házejícího ohně, který měl různé odstíny oranžové, červené a žluté. Obloha byla celá zasypaná hvězdami, v lese
dechberoucí ticho. Když nad tím tak přemýšlím, uvědomuji si, že jsem vlastně neměla žádný důvod se bát.
Z těch tichých a nevinných prváků se podle mě stal bezvadný kolektiv.
Adéla Dušková, 1. BS
(pokračování na str. 18)
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Adaptační kurz – Štědronín
Dne 3. 9. 2019 jsme jeli na adaptační kurz do Štědronína. V den příjezdu pro nás byly připraveny různé seznamovací hry. Po obědě nás rozdělili do skupin a vyrazili jsme na túru dlouhou 12 km. Večer se z nás stali
herci a připravovali jsem divadelní představení podle
vylosovaného žánru. Druhý den dopoledne na nás čekaly další hry a odpoledne se z nás stali praví turisti.
Naším cílem byl hrad Zvíkov, kde jsme plnili různé úkoly, se kterými nám pomáhala velmi „nadšená“ prodavačka u stánku se suvenýry. Cestou zpátky jsme se zastavili na zasloužené odměně. Večer byl táborák se skvělou
atmosférou, a hlavně s buřty. Poslední den následovala
i naše poslední aktivita na adapáku. Potom jsme jeli
domů. Bylo to fajn, obě jsme poznaly spoustu skvělých
lidí. Terka a Pája.
Tereza Vilímková,
Pavla Bříž alová, 1. BS

PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLE
Ve dnech 6. 9. a 18. 9. 2019 proběhly na naší škole
VOŠ a SOŠ Březnice přednášky v rámci prevence rizikového chování. Lektorkou byla paní PhDr. at Mgr. Eva
Burdová, MBA a téma přednášky bylo „Já jako součást
kolektivu - prevence šikany". Šlo hlavně o percepci sebe
samotného, abychom pochopili a vážili si sebe samých a
nenechali sebou manipulovat, abychom byli schopni nést
odpovědnost za své jednání a v neposlední řadě jsme se
dozvěděli, jak takovým situacím předcházet. Začáteční
aktivitou bylo napsat na papír pár bodů o nás, o tom,

co nás naplňuje a těší, co vlastně znamená „já“, ale také
o našich obavách. Dále jsme měli vytvořit graf našich
obav a radostí. Společně jsme o tom diskutovali a sdělovali si své pocity. Paní Burdová nám promítla prezentaci, při které jsme si měli uvědomit, kým jsme, jací jsme,
co máme na sobě rádi, čeho si vážíme, atd. Poté jsme se
rozdělili do menších skupinek a měli jsme za úkol vypracovat, jaký jsme třídní kolektiv. Otázky, na které jsme
museli odpovědět, byly následující: V čem jsme dobří?
Co přinášíme našemu třídnímu kolektivu? Co děláme
jako skupina pro náš třídní kolektiv? Přednáška se nám
všem velice líbila, byla naučná a nutila nás přemýšlet
nad námi samotnými.
Klára Matyášova
a Markéta Bernášková, 3. AS

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TECHAKU PŘILÁKAL
PŘES 400 NÁVŠTĚVNÍKŮ
Volnočasové centrum TECHAK uspořádalo v úterý
10. září den otevřených dveří, během kterého se návštěvnici dozvěděli nejen zajímavosti z fungování
TECHAKu a seznámili se s probíhajícími i plánovanými
kurzy, ale mohli si vše rovnou vyzkoušet.
Den otevřených dveří v TECHAKu si nenechalo ujít
přes 400 dětí a dospělých, kteří si mohli po celé odpoledne projít prostory nově otevřené technické akademie dětí
a mládeže v Březnici.
V šesti moderních učebnách si mohli vytvořit ze stavebnic LEGO vlastní robotické tvory ovládané tabletem,
vyzkoušet manipulaci se stavebnicemi Boffin a Arduino,
nebo si zahrát oblíbenou počítačovou hru Minecraft.
Foto F. Slaník

Nejvíce pozornosti si získaly 3D tiskárny, které zaujaly jak ty nejmenší, tak i zvědavé tatínky. Značné popularitě se dále těšil i robot Ozobot, který svým ovládáním
pomocí čar kreslených barevnými fixy na papír zaujal
především malé návštěvníky.
Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se s mnohými z vás budeme vídat na pravidelných kroužcích a seminářích.
Za TECHAK
Ing. Radek Vrňák
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STANISLAV KOLOFA (2. 11. 1904 – 5. 5. 1945)
Stanislav Kolofa se narodil 2. 11. 1904 v Bubovicích do rodiny malorolníka a příležitostného kameníka v Hudčickém
lomu, Františka Kolofy a Boženy Kolofové, rozené Vitkové.
Mladý Stanislav se vyučil strojním zámečníkem. Již od raného
mládí se věnoval své největší zálibě - hasičství. Nejprve v rodných Bubovicích, později v Březnici, kam se po svatbě s Annou,
rozenou Bidlovou, v roce 1931 přestěhoval do domu č.p. 251
v Počapské ulici, který obývali zaměstnanci velkostatku hraběte Pálfyho. Na dvoře uvedeného domu se nacházela zámečnická dílna, kde Stanislav našel zaměstnání a svou šikovností se
vypracoval až na pozici mistra. Energii a volný čas nevěnoval
jen rodině, ale v nemenší míře také hasičstvu. Stal se velitelem
hasičského sboru v Březnici a 29. 7. 1942 byl ustanoven zástupcem velitele hasičského kraje č. 8.
Snad národní hrdost a smysl pro spravedlnost vedly Stanislava Kolofu v dobách protektorátu k odbojové činnosti. Jako vysoký funkcionář se aktivně angažoval v hasičské odbojové organizaci spadající pod ilegální organizaci Obrana národa, vzniklé
krátce po okupaci v březnu 1939. Hasičstvo, jako jeden z mála
organizovaných útvarů tolerovaných protektorátním režimem,
se stalo spolu s organizací Sokol, Orel, Stráž obrany národa
a bývalých příslušníků armády, základním kamenem rozsáhlé
vojensky organizované odbojové organizace. Organizace se vyznačovala vysokou mírou vojenské organizovanosti, ale zpočátku nízkou mírou konspirace, která vedla k opakovaným zásahům Geheime Staatspolize - německé tajné policie - proti členům organizace. Stanislav Kolofa v Obraně národa zastával
významné, a tedy nejrizikovější posty. V posledním období, tzv.
čtvrté garnituře Obrany národa, zastával pozici velitele místní
odbojové buňky, kterou tvořili příslušníci hasičstva a Sokola
Březnice. Osudným se mu stal poslední rozsáhlý zásah gestapa
proti Obraně národa v roce 1944.
Dne 13. 9. 1944 příslušníci klatovského gestapa Stanislava
Kolofu zatkli v jeho bytě před zraky manželky Anny a tehdy
šestileté dcery Vlasty. Po krátkém umístění do cely gestapa,
provizorně umístěné v prostorách jezuitské koleje, byl následující den eskortován na venkovní služebnu německé tajné státní
policie Klatovy, sídlící ve vile továrníka Singera. Zde byl z cely

č. 33 odváděn k opakovaným brutálním výslechům vedeným příslušníky
2. oddělení, třetího referátu II BM německé tajné policie. Byl mu zakázán
jakýkoli styk s rodinou, manželka
Anna každých 14 dní odvážela čisté
oblečení, které v kufru nechávala na
určeném místě Klatovského gestapa a
přespávala zde do druhého dne, kdy si
mohla vyzvednout vyměněné špinavé
prádlo.
Stanislav Kolofa nepromluvil. DůStanislav Kolofa
kazem jeho hrdinství může být doba,
zdroj: archiv
po kterou výslechy trvaly i fakt, že po
paní Forejtová
jeho zatčení nedošlo k dalším zatčením v místní buňce Obrany národa, které by v opačném případě jistě následovalo. Výslechy na Klatovském gestapu trvaly až
do března 1944, kdy byl následně odvezen do Malé pevnosti
Terezín s kartotečním označením „XYZ“. Označením určené
vězňům, kteří měli být zastřeleni. Brutální výslechy Klatovského gestapa zanechaly na zdraví Stanislava Kolofy nesmazatelnou stopu a ten v cele č. 44 Terezínské pevnosti dne 5. 5.
1945 v 09:30 hodin umírá na zápal plic. Zemřel ve stejný den,
kdy německý personál a strážný oddíl SS opustili Terezín, započalo Pražské povstání a v 10:00 hod. téhož dne na IV. dvůr
věznice přijíždí dánský červený kříž s vytouženou lékařskou
pomocí. Dne 24. 5. 1945 rodina obdržela zprávu, že Stanislav
Kolofa byl pochován v Malé pevnosti Terezín na neznámém
místě. Hrdinství Stanislava Kolofy bylo opakovaně oceněno,
nejvýznamněji dne 8. 6. 1946, kdy Prezident Československé
republiky udělil Stanislavu Kolofovi in memoriam Československý válečný kříž 1934.
Březnice na svého občana nezapomněla a jméno Stanislava
Kolofy je umístěno, mezi dalšími jmény, na pomníku obětem
2. světové války na hřbitově u kostela sv. Rocha. Samostatná
pamětní deska připomínající Stanislava Kolofu je umístěna
v sídle Sboru dobrovolných hasičů Březnice.
Mgr. Milan Kocík, MBA
Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.

VZPOMÍNKA NA ING. JANA MUZIKU
(21. 6. 1832 – 30. 5. 1882)
Významný stavitel železničních tratí Ing. Jan Muzika se narodil 21. 6. 1832 v domě č.p. 167 v ulici Horní Valy v Březnici.
Jak píše Ing. Dr. h.c. Leopold Šmilauer v knížce Vzpomínky na
stavbu železnice a na Ing. Jana Muziku (Březnická knihovnička, svazek číslo 7, vydal Bozeň, Spolek rodáků a přátel města
Březnice v Praze roku 1935), byl Muzika z 10 dětí, jeho otec
byl tesařem a rodina žila nejspíš dosti skromně. Nadaného
chlapce ve vzdělávání podporoval březnický starosta a lékárník
Josef Gotthard, dále ředitel panství v Tochovicích Josef Rott,
a nakonec v Praze na technice (Muzika ji dokončil roku 1858)
strýc Ing. Jan Kodl, který postavil nynější kamenný most přes
Vlčavu, jehož stavba započala 9. 5. 1899 a dokončena byla
20. 11. téhož roku!
O Muzikovi se píše, že byl obratný v jednání s lidmi, povahy
veselé a družné, měl smysl pro humor, pečoval o svůj bezvadný
zevnějšek. Byl zasnouben, ze sňatku sešlo, a tak se stalo že
zůstal starým mládencem. O to více se asi věnoval své práci.
Zemřel v Praze jako c.k. stavební rada 30. 5. 1882. Pochován je
v Březnici. Padesátá léta devatenáctého století byla ve znamení stavby železnic po celém území monarchie. Vznikaly soukromé stavební společnosti, také Muzika takovou společnost založil. Získal zakázku na stavbu železniční trati Rakovník – Protivín. Kolem toho kudy železnici vést se vedly spory, nalezení
vhodné trasy z hlediska zájmů obcí a terénu vůbec nebylo

snadné. Třeba rožmitálští
usilovali o to, aby tra vedla
až k Rožmitálu pod Třemšínem. Muzika byl nucen jim
dokazovat, že toto řešení by
bylo obtížně realizovatelné
vzhledem k utváření krajiny.
Když bylo o stavbě rozhodnuto, šla neobyčejně rychle.
Začalo se v polovině června
1874 a od 20. 12. 1875 se od Reliéf J. Muziky na jeho rodZdic do Protivína po trati jez- ném domě
foto J. Beran
dilo! Tedy obdivuhodná rychlost stavby! Pro Březnici znamenala tato tra obrovský přínos!
Muzikův pomník je výraznou dominantou březnického hřbitova. Nelze říci, kdy vznikl reliéf Muzikova obličeje umístěný
na tomto pomníku a kdo jej vytvořil. Na rubu reliéfu tyto údaje
chybí. Reliéf byl vytvořen podle jediné známé Muzikovy fotografie. Spolek Bozeň nechal sejmout reliéf, aby mohl být restaurován a aby podle něj byl zhotoven duplikát k umístění
na rodný dům J. Muziky. K restaurování originálu a zhotovení
duplikátu došlo díky PhDr. Martinu Kodlovi (Galerie KODL,
Praha).
MUDr. Jiří Beran, Bozeň-Přátelé města Březnice, z.s.
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CHARITA

„Musíte poskytnout čas svým bližním, i když se bude jednat
o maličkost, aby učinili něco pro druhé, něco, za co nedostanou zaplaceno, ale budou mít čest to udělat.“
Albert Schweitzer
Dobrý den,
říjnovým dobrovolnickým povídáním se vám pokusím
přiblížit možnosti dobrovolnictví v rozdělených kategoriích dle způsobu jeho poskytování.
Většina z nás tak zjistí, že dobrovolníkem už dávno je,
by se tak nenazývá.

III.

Druhy dobrovolnictví
• Dárcovství – jednoduchá pasivní forma, jak jednorázově uspokojit své vlastní svědomí a zároveň vložit
peníze na dobrý účel.
• Dobrovolná občanská výpomoc – systém vzájemných protislužeb, který se úspěšně rozvíjel v uplynulém období totalitní společnosti v důsledku absence
dostatečně fungujícího trhu i služeb.
• Dobrovolnictví vzájemně prospěšné – činnost,
kterou vykonávají členové určitého sdružení či klubu
v zájmu realizace svých cílů a poslání.
• Dobrovolnictví veřejně prospěšné – vychází
z ochoty občanů angažovat se svobodně a podle svého
přesvědčení, a již pro druhé nebo pro určité změny
ve společnosti. Oproti vzájemně prospěšnému dobrovolnictví je u tohoto typu na prvním místě potřeba být
užitečný svému okolí.
• Dobrovolná služba – obvykle dlouhodobý závazek
věnovat se dobrovolné práci (často mimo svou zem).
V České republice se tento typ dobrovolnictví objevuje
až po roce 1989. Některé organizace dobrovolníky pouze vysílají, často však pracují recipročně.

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ SLUŠNOST,
NIC VÍC.“
Nicholas Winton

PARASKA
DOBROČINNÝ SPOLEK
= dobrovolníci domů
• společnost osamělým lidem
• možnost mít někoho, kdo naslouchá, povídá,
pomůže
• aktivizace, trénink paměti, zachování dovedností
• informace z venku, kontakt s vnějším světem
• poradenství i praktická dopomoc

ZDARMA
Máte Vy sám zájem o společnost dobrovolníka
či víte o někom z Vašeho okolí, kdo by
jeho společnost ocenil, kontaktujte
Petru Michvocíkovou na tel. 731 554 974
či zašlete mail: petramatysova21@seznam.cz
Zájemci o činnost dobrovolníka, do našeho
dobrovolnického týmu přibíráme nové členy.

Jakákoliv svobodně zvolená aktivita a pomoc ve prospěch druhých jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele
procesu změn ve společnosti. Poselství, které vzešlo
z celosvětové konference o dobrovolnictví v Amsterdamu
v roce 2001 každým rokem nabírá na své pravdivosti
v tom, že tvořivá energie dobrovolníků je silou, která pomáhá hledat a otevírat zdroje a možnosti nových řešení.
Dobrovolník je mostem spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a neziskovými organizacemi.
Mostem, přes který každý z nás někdy potřebuje přejít.
Petra Michvocíková

Charita Příbram působí
i v Březnici a jejím okolí
Řešíte některou z následujících
situací?
• Nahromadilo se Vám více životních
překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí
a zpestřili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků
a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry
krve?
Nebojte se nás oslovit! Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?
pondělí 13.00 – 17.00 hod.
budova městského úřadu (ve dvoře) - Náměstí 11,
262 72 Březnice
Kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Klementová
(+420) 734 788 638, klementova@charita-pribram.cz
Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou
dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č.
projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko –
Podpora sociálních služeb I. číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.
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24. ROČNÍK CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ
HUDEBNÍ PODZIM NA VYSOKÉ 2019
Místo a datum akce:

koncertní sál zámku Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
koncertní programy budou probíhat od 5. 10. do
23. 11. 2019
doprovodný program 2. 10. 2019 od 17 h proběhne přednáška amerického muzikologa Davida Beveridge s názvem „Nové poznatky ve vývoji vnímání a oceňování života a díla Antonína Dvořáka“
Pořadatel – kontakt:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Zámek 69, Vysoká u Příbrami, 262 42 p. Rožmitál p. Tř.
Tel./fax: 318 618 115
e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
www.antonindvorak.cz
Partneři:
Mediální partner: Český rozhlas Region
Zřizovatel organizace – Středočeský kraj:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je příspěvkovou organizací Středočeského kraje
Komentář:

Fenomén Hudebního podzimu, cyklu komorních koncertů, patří již řadu let k tradičním kulturním programům
regionu, a i pro letošní již 24. ročník připravil Památník
Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zajímavý a
pestrý program. Památník dlouhodobě sleduje a podporuje úspěšné mladé hudebníky, kteří se prosazují na světové scéně. Proto letošní ročník hudebního cyklu bude
ve znamení mladých českých talentů. Všichni bez výjimky již bodovali v prestižních světových interpretačních
soutěžích. Proto také celý komorní cyklus slavnostně
zahájíme v sobotu 5. října 2019 koncertem vítěze
Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019.
I po další tři koncertní večery se v koncertním sále zámku ve Vysoké představí řada mimořádných osobností.
Vyvrcholením Hudebního podzimu bude závěrečný hudebně-literární program k 30. výročí sametové revoluce
„Čtení o demokracii“, v rámci něhož se představí herec
Jan Potměšil a klavíristka Daniela Valtová Kosinová.
Novinkou letošního ročníku je doprovodný program.
Pro zájemce jsme připravili zajímavou přednášku amerického muzikologa a dvořákovského badatele D. Beveridge s názvem „Nové poznatky ve vývoji vnímání
a oceňování života a díla Antonína Dvořáka“.
KONCERTNÍ PROGRAM
Program a účinkující:
sobota 5. října 2019, 19.00 hod.
koncert vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019
Účinkují: Martin Daněk – hoboj
Ikuko Odai (Jap.) – klavír
vstupné 210 Kč
sobota 12. října 2019, 19.00 hod.
Stopy folklóru v barokní hudbě
Účinkují: Jiří Sycha - housle
Filip Dvořák - cembalo
vstupné 200 Kč
sobota 19. října 2019, 19.00 hod.
klavírní recitál
Účinkují: Matyáš Novák
vstupné 190 Kč

sobota 23. listopadu 2019, 19.00 hod.
závěrečný program cyklu
ČTENÍ O DEMOKRACII
hudebně-literární večer
improvizace na české lidové a populární melodie
Účinkují: Jan Potměšil – mluvené slovo
Daniela Valtová Kosinová – klavírní
improvizace
Konec programu: 20.15 h (program bez přestávky)
vstupné 280 Kč
DOPROVODNÝ PROGRAM – PŘEDNÁŠKA
středa 2. října 2019, 17.00 hod., zámek – Galerie
V. Kounice
„Nové poznatky ve vývoji vnímání a oceňování života a díla Antonína Dvořáka“
Obsah přednášky se bude dotýkat i Dvořákova soukromí - jeho osobního života a vztahů s blízkými lidmi.
Přednášející:
David Beveridge (USA), muzikolog a dvořákovský
badatel
Přednáška bude v českém jazyce.
Jednotné vstupné 30 Kč/os. (Na vstupenky nejsou
poskytovány slevy.)
Kapacita omezená, proto doporučujeme předchozí
rezervaci vstupenky.
MEDAILONKY
Martin Daněk
se narodil se v Praze v roce 1989. Studoval na Vysoké
hudební škole „Hanns Eisler“ v Berlíně pod vedením Dominika Wollenwebera a Jonathana Kellyho a také na
Vysoké hudební škole ve švýcarském Lausanne pod vedením Jeana-Louise Capezzaliho. Již během studií se
Martin zúčastnil mnohých turné jako první hobojista
s mládežnickým orchestrem Gustava Mahlera a vystupoval tak na předních světových pódiích. Mezi lety 20142016 byl Martin členem Orchestrální akademie orchestru Curyšské opery, následně Martin působil jako sólohobojista v řadě orchestrů, mj. Bergen Philharmonic, Stavanger Symphony, Norwegian Radio Symphony, Iceland
Symphony, Finnish Radio Symphony. Po ročním angažmá v Basilejském symfonickém orchestru je Martin Daněk od srpna 2019 členem Lucernského symfonického
orchestru. V květnu 2019 vyhrál 1. cenu a cenu Nadace
Bohuslava Martinů na 71. Mezinárodní soutěži Pražského Jara.
Ikuko Odai
se narodila v Itami (Japonsko). Studovala na Vysoké
hudební škole Toho-Gakuen a následně završila studium
na Vysoké hudební škole v německém Stuttgartu. Je držitelkou mnoha cen z mezinárodních soutěží v oboru
klavírní duo. Jako zkušená korepetitorka často doprovází na světových soutěžích (soutěž Pražského jara, soutěž ARD Mnichov, soutěž v Markneukirchenu) a jako
komorní hráčka vystupuje na koncertech po celém světě. Od roku 1992 žije v Berlíně, kde pedagogicky působí
na Vysoké hudební škole „Hanns Eisler“ v oddělení klavírní spolupráce.
S mimořádně zajímavým koncertním programem „STOPY FOLKLÓRU V BAROKNÍ HUDBĚ“ se dále publiku představí Jiří Sycha (housle) a Filip Dvořák
(cembalo).
(pokračování na str. 22)
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24. ROČNÍK CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ HUDEBNÍ PODZIM
NA VYSOKÉ 2019
(dokončení ze str. 21)

Jiří Sycha
je absolventem Církevní konzervatoře v Kroměříži. Zde
studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu
skladby a dirigování sboru. V roce 2003 se stal vítězem
stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle a poučenou interpretaci staré hudby.
Je aktivním hráčem na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Musica Florea, Collegium 1704, Hipocondria, Instrumenta musica. Natáčel pro Český a německý rozhlas a některé české i zahraniční firmy produkující CD.
Koncertoval v Německu, Itálii, Rumunsku, Chorvatsku,
Litvě, Lotyšsku i na Islandu. Kromě koncertní činnosti
se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám
jako příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval s cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou). V Táboře, kde žije, diriguje od r. 2009 Komorní orchestr Bolech.
Filip Dvořák
Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím
období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry
a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a Václava Lukse.
Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem
barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje
s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium
1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi,

VYDAŘENÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
NA ÚZEMÍ MAS PODBRDSKO
Na celém území Místní akční skupiny
Podbrdsko úspěšně probíhají v letních
měsících příměstské tábory pro naše děti
a jako podpora rodičů, kteří potřebují chodit do zaměstnání. Podpořeni jsou žadatelé z řad neziskových organizací, škol a obcí. Tematicky
jsou tábory velmi kreativní a hojně navštěvované.
Víte kolik se letos u nás
uskutečnilo běhů příměstských táborů?
Bylo to neuvěřitelných
28 turnusů napříč celým územím místní
akční skupiny - tedy od
Milínska po Hvož ansko. Průměrný počet
dětí v jednomu turnusu je 15. Takže jenom v letošním roce si díky MAS užilo
letní prázdniny plné zábavy a nejrůznějších aktivit
420 dětí. A v podobném trendu budeme pokračovat až
do roku 2022.
Všichni, kdo se na pořádání příměstských táborů podílejí, odvádí skvělou práci!! Pro nás je velmi milé slyšet od
spokojených obyvatel našeho regionu, že tábory jsou
oblíbené u dětí i rodičů! Přejeme jen hodně zdaru v parádní práci s dětmi.
A také přejeme hezké podzimní dny všem, MAS Podbrdsko

Haydn ensemble, Viktoria ensemble. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové,
Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concenta Aventina. Významná
je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Úzce spolupracuje s dirigentem Zdeňkem
Klaudou a jeho ansámblem L'Armonia Terrena, Markem
Štilcem a komorním orchestrem Quatro a Wranitzky Kapelle. Je účasten nahrávacích projektů společnosti Arco
Diva a Naxos. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební
žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské
dílně F. Vyhnálka.
Další aktualizované informace je možné získat na internetových stránkách památníku www.antonindvorak.cz nebo na
tel. +420 318 618 115.
Změna programu vyhrazena
Abonentní vstupenka na celý cyklus: 600 Kč
Děti do 15 let: vstupné 90 Kč / koncert
Prodej a rezervace vstupenek:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.
Vysoká u Příbramě 69
tel.: 318 618 115, M: 724 696 741 (út - ne 10 - 16 hod.)
e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Další informace: www.antonindvorak.cz
Sledujte nás i na facebooku
Aktuální informace na www.antonindvorak.cz
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ROZHLEDNA NA TŘEMŠÍNĚ
Po čase přináším opět zprávu o stavu projektu výstavby rozhledny na Třemšíně. A tentokrát se nejedná pro
příznivce tohoto projektu o zprávu zrovna příznivou.
Arcibiskupství pražské neuspělo s žádostí o grant z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který měl významnou
měrou pomoci při zajištění financování výstavby. Vzhledem k parametrům rozhledny, zejména její celkové výšce
36 m, se rozpočet stavby vyšplhal k číslu okolo 15 milionů Kč a bylo jasné, že se na financování bude muset
podílet více subjektů. Již dříve přislíbil účast i Svazek
obcí mikroregionu Třemšín. Bez obdržené dotace bylo
ale rozhodnuto o pozastavení projektu a odložení jeho
realizace na neurčito. K tomuto rozhodnutí krom neobdržení dotace přispěla také kůrovcová kalamita, která
snižuje množství disponibilních finančních prostředků
investora, jemuž navíc reálně hrozí 19% zdanění finančních náhrad za nevrácený majetek. V nedávné době se ve
dvou příbramských periodikách objevily články se zavádějícími a neaktuálními informacemi o rozhledně. Pokud
jste je četli, právem Vám připadají v rozporu s informacemi, které si čtete nyní. Před uveřejněním článků nás
ale nikdo nekontaktoval a prezentované informace si
neověřil.

S O U T Ě Ž O V S T U P E N KY
NA TŘEMŠÍNSKOU HELIGÓNKU
26. 10. 2019
Srdečně zveme všechny milovníky hezké písničky
v sobotu 26. října 2019 do Kulturního domu ve
Hvož anech (okres Příbram) na 21. ročník festivalu „Třemšínská heligónka 2019“
Začátek akce je POPRVÉ OD 15.00 HODIN.

CHCETE VYHRÁT 2 VSTUPENKY?
Zodpovězte správně soutěžní otázku:
Kde se konaly 1. ročníky této kulturní akce?
a) Rožmitál pod Třemšínem
b) Hlubyně
c) Březnice
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydliště:

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

Mob. tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:

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

Odpovězte správně otázku, vyplňte všechny kontakty
na vás a vho te do 15. 10. 2019 tento novinový ústřižek do krabičky, která je připravena v
- Infocentru v Rožmitále pod Třemšínem, Palackého 9, 26242 Rožmitál pod Třemšínem;
- Infocentru v Březnici, V Koleji 1, 262 72 Březnice,
- nebo na podatelně Obecního úřadu ve Hvož anech.
Dne 17. 10. 2019 proběhne slosování správných
odpovědí a maximálně do 21. 10. 2019 bude 5 výherců informováno, kde si budou moci své vstupenky
vyzvednout.

Rád bych touto cestou za dosavadní spolupráci poděkoval autorům návrhu rozhledny panu MgA. Janu Brotánkovi a Ing. arch. Janu Karlovi a též vedoucímu polesí Rožmitál pod Třemšínem Arcibiskupství pražského
panu Ing. Josefu Hrdinovi. Společně jsme vytvořili velmi silný vyjednávací tým, kterému se dle mého názoru
povedl učebnicový příklad projednávání takto složitého
projektu s dotčenými orgány a partnery. Vzhledem k tomu,
že jsme všichni zároveň také místními občany, šli jsme
do projektu krom pracovního nadšení také srdcem a
s touhou dotáhnout akci do zdárného konce, tedy realizace samotné. Naše cesta se zastavila těsně pod vrcholem, což nás velmi mrzí. Rozhodnutí o odložení projektu, ale zejména my, zaměstnanci Arcibiskupství pražského respektujeme a chápeme. Rád bych také poděkoval
dalším partnerům a lidem, kteří v přípravném řízení přispěli svým konstruktivním jednáním či vyjádřili projektu podporu. Jmenovitě děkuji Svazku obcí mikroregionu
Třemšín, starostovi Rožmitálu pod Třemšínem panu Ing.
Josefu Vondráškovi, starostce Hvož an paní Markétě
Balkové, panu Mgr. Bohumilu Fišerovi z CHKO Brdy,
paní Ditě Jobové z Měú Příbram, paní Ing. arch Evě Kosové z NPÚ a panu Havlovi z Měú Rožmitál P. Třemšínem.
Jan Liebner
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SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
Dětský tábor Míreč
Dne 17. 8. 2019 jsme společně s mladými hasiči z SDH Zalužany a SDH Bohostice vyrazili na
deset dní do rekreačního střediska v Mírči u
Blatné. Ze začátku měly naše děti trošku problém, protože všechny děti se rozdělily do družstev, které byly záměrně tvořeny ze všech SDH a celý styl tábora byl programově jiný. Nicméně seznámení a začlenění do kolektivů proběhlo rychle a děti se pustily do společného zápolení. Za splnění různých úkolů dostávaly korálky, které si navlékaly na náramek, a tak bylo vidět, jak jsou
děti zdatné a v čem musejí přidat. A ti, co si korálek
nesplnily samozřejmě dostaly možnost si ve volném čase
natrénovat, aby si mohly disciplínu zkusit a korálek získat, a tak měly všichni ke konci tábora naplněné náramky. K závěru tábora ještě proběhla soutěž o dráčka
Soptíka, kde již soupeřily sbory proti sobě a pro rok
2019 putuje dráček do SDH Bohostice. Určitě bychom
chtěli jet příští rok znovu a budeme se hodně snažit,
abychom dráčka přivezli k nám do Březnice.
Svatopluk Koňas

Oslavy výročí
140 let SDH Březnice
Dne 13. 9. 2019 proběhla výroční
schůze SDH Březnice v KD. Po prezentaci a přivítání všech přítomných
se slova nejprve ujal starosta SDH Březnice pan Svatopluk Koňas, který ve své řeči vyzdvihl činnost našeho
sboru v uplynulých 140 letech. Po minutě ticha za členy,
kteří na hasiče dohlíží z nebes, došlo i na poděkování ně-

Dětský tábor Míreč

(pokračování na str. 25)
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Oslavy výročí
140 let SDH Březnice

Brdská liga

(dokončení ze str. 24)

kolika členům za vedení a věrnost našemu sboru. Mimo jiných zde velice
pěkně a s dojetím popsal práci nás hasičů pan František
Vacek. Dovoluji si říct, že po jeho proslovu nezůstalo
jediné oko v sále suché. Jeho řeč se dotkla srdcí všech
přítomných a každému došlo, co vlastně práce hasiče
obnáší.
Následující den, tedy v sobotu 14. 9. se na náměstí
uskutečnily oslavy výročí sboru v Březnici. Konal se
pochod od hasičské zbrojnice, přes pomník u základní
školy s umístěním věnců, a končil na náměstí před radnicí. Mezi dary se nacházel i nový automobil značky
Ford s přívěsným vozíkem. Naši malí hasiči byli oceněni
a na oplátku všem přihlížejícím předvedli zásah na hořící domeček, za pomoci nového déčkového programu.
Stejně jako ženy, v kostýmech z padesátých let a s vozem Praga RN. Děkujeme všem, kteří se alespoň něčím
podíleli na přípravě a průběhu oslav.

První kolo letošního ročníku Brdské ligy se konalo
v obci Zalužany, avšak pro nás jako sbor dobrovolných
hasičů Březnice začala až v kole druhém, kterému jsme
byli pořadateli. Pro muže i ženy se liga nesla spíše v tréninkovém duchu. Ženský tým se nám podařilo složit
víceméně v průběhu a mužský tým doprovázelo mnoho
neúspěšných pokusů, s mnohdy vypůjčenými kluky. Ničeho však nelitujeme. Ačkoli se nezadařilo obhájit čestná místa a jako mistři neodjíždíme, odváželi jsme si však
pocit hrdosti, alespoň za účast a také za to, že poslední
místa nás míjela. Zlatá střední cesta. Věříme, že příští
rok zabojujeme a předvedeme dosud nevídané výsledky.
Do příštího roku hodláme vkročit pravou nohou a titul
obhájit. Chceme všem ukázat, že Březnické týmy nejsou
jen na ozdobu. Velkou zkušeností pro nás bylo i druhé
kolo, které se konalo v Březnici. Pro nás to byla premiéra, a tak vše nedopadlo, jak jsme předpokládali. Vynaložili jsme mnoho sil, a také času. Nedostatky však byly,
ale ohlasy byly krásné, mnohdy něčekané. Děkujeme
také všem ostatním obcím, které brdskou ligu pořádají.
Mnoho jsme pochytili, aby ten příští rok byl ještě lepší.
Dominika Lacinová

Sbor dobrovolných hasičů Březnice
si vás dovoluje pozvat na

VII. ročník soutěže mladých hasičů.
V běhu na 60 m s překážkami / II. ročník soutěže
V běhu na 100 m s překážkami / III. ročník soutěže
Equvitana cupu
Soutěž se bude konat v sobotu 12.
na sportovní ploše u Černého kříže.

10.

2019 od 9.00 hodin

Závody se konají za podpory:

Obec Tochovice zve na

ROCKO
VÝ KONCER
T
OV
RT
vystoupí:

Tlakové Galoše | Houpací koně
večer zakončí DJ STAROSTA

sobota

5. 10.

25

2019 od 19 hodin | Kulturní dům Tochovice
Vstup 150 Kč
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KLUBOVÉ ZÁVODY 2019
V JEZDECKÉM KLUBU MARAH
V sobotu 14. 9. 2019 proběhly v JK Marah v Předním Poříčí
tak jako každoročně již tradiční klubové závody. Celá akce
se odehrávala na travnatém kolbišti venku. Počasí nám tentokrát přálo, a tak se v hojném počtu sešly nejenom děti, ale také
rodiče, sourozenci, příbuzní, přátelé a všichni, kteří chtěli naše
malé závodníky podpořit. Závody měly několik kol a na své si
tak přišli jak začátečníci, tak i pokročilí jezdci.
Akci jsme zahájili „Jízdou zručnosti“ pro menší děti. Ty opatrnější rády využily ochotné pomoci starších kamarádů z klubu
jako vodičů, ale našly se i takové, které si statečně odjely svůj
první závod v sedle na velkém kolbišti samostatně. Další soutěží pak byla „Opičí dráha“, jednak v jednodušší verzi pro
méně zkušené děti a potom o něco těžší pro naše pokročilé členy. Na ní si děti vyzkoušely a předvedly divákům, že jsou
schopné nejenom jezdit, ale také bezpečně manipulovat s poníky ze země. Celé závody pak uzavíral jako třešnička na dortu
parkúr starších dětí. Děti zajely závod velmi pěkně a s minimem chyb. Diváci tak měli možnost vidět opravdu kvalitní
skoky, za které by se děti nemusely stydět ani na veřejných
závodech mimo areál našeho klubu.
Celé závody měly příjemnou a přátelskou atmosféru. Těšíme
se, že si je v příštím roce zopakujeme a děkujeme všem účastníkům a rodičům, kteří ochotně přiložili ruku k dílu a pomáhali s organizací.
D. Vegter, JK Marah
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TC VITALITY BŘEZNICE Z.S.
Rozvoj sportovních a pohybových
aktivit dětí a mládeže - zdarma
Tenisový klub TC Vitality Březnice z.s. ve spolupráci
s Tenisovou školou Jiřího Veselého nabízí mimořádný projekt pro rok 2019/2020 „Rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže“.
Projekt je určen pro chlapce a děvčata ve věku 4–15
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: 24. 10. 2019 – 27. 3. 2020
Termín: každý čtvrtek 14.45 – 15.45 h. (děti 4 – 8 let)
15.45 – 16.45 h. (děti 9 – 15 let)
Místo konání: TC Vitality Březnice, Sadová 746,
262 72 Březnice
Přihlášky:
v průběhu října, 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 čistou obuv
Tento projekt se uskuteční za finanční podpory TC Vitality
Březnice z.s., Tenisové školy Jiřího Veselého, Českého tenisového svazu a města Březnice.
Mgr. Jiří Veselý
předseda TC Vitality Březnice z.s.

SK Březnice 1918 - rozpis utkání podzim 2019 + výsledky
DATUM DEN "A" mužstvo
17. 8.

SO

1. kolo poháru
Láz - Bř 2:8 (0:3)

25. 8.
31. 8.
4. 9.

NE
SO
ST

7. 9.
8. 9.
11. 9.
14. 9.
15. 9.

SO
NE
ST
SO
NE

Třebsko - Bř 2:0
Bř - Počepice 0:3
2. kolo poháru
Pečice - Bř 3:2 na PK
Kosova Hora - Bř 2:4

18. 9.
21. 9.
22. 9.
28. 9.

ST
SO
NE
SO

29. 9.
5. 10.
6. 10.
12. 10.

NE
SO
NE
SO

13. 10.

NE

19. 10.

SO

20. 10.

NE

26. 10.

SO

27. 10
28. 10.
2. 11.

NE
PO
SO

3. 11.
9. 11.
10. 11.
16. 11.

NE
SO
NE
SO

dorost

st. žáci

ml. žáci

st. přípravka

Bř - volný los
Bř - Milín 1:5
Rožmitál - Bř
2:13
Dobříš - Bř 4:0
Bř - Petrovice 3:1

Spartak Pb- Bř 34:1
Bř - Obec 15:0

Bohutín - Bř 2:25
Bř - Milín 21:4

Boh/Podl - Bř 0:3

Bř - Spart PB 11:10

Rožmitál - Bř 12:0
Bř - Dra/Obec 2:10

Bř - Bohutín 5:2
Jesenice - Bř 3:1

Bř - Rožmitál 3:11

Tochovice - Bř 2:13
13.30 Bř - Rožmitál volný los
14.00 Dal. Duš - Bř
volný los
10.15 Obecnice - Bř ST 25. 9.17.00
13.30 Bř - Láz
10.30
Podles/Boh - Bř
Bř - Rožmitál
10.15 Bř - Rožmitál

16.30 Dublovice - Bř

10.30 Bř - Spartak Pb B
hrají v Vys. Chlumci
10.15 Sedlčany C - Bř
16.00 Bř - Trh. Dušniky

ml. přípravka

26. 9. 17.00 Láz - Bř
PO 23. 9. 17.00
Podlesí - Bř
Bř - volný los
Bř - volný los

10.15 Bř - Jince

13.00 Milín - Bř
13.30 Bř - Rožm
Bř - volný los

10.15 Bř N. Knín/N. Ves
14.30
Kovohutě Podlesí B - Bř
10.15 Kovohutě
/Podlesí - Bř

12.00 Milín - Bř
13.00 Bř - Tochov

10.00 Milín - Bř
10.30 Bř - 1.FK Pb

10.00
Obecnice - Bř
13.30 Bř Bohutín/Podlesí

10.00
1.FK B - Bř

1. kolo

13.00
Rožmitál - Bř

10.30
Bř - Bohutín

2. kolo

??? Láz - Bř

10.00 Bř - 1.FK Pb
15.00
Spartak Pb - Bř
3. kolo

13.00 Milín - Bř

14.00
Luhy - Bř
10.15 Petrovice - Bř 14.30 Bř - Dobříš
14.00 Bř - Jince
10.15 Bř - Jesenice
14.00 Nový Knín - Bř

10.00 Dra/Obe - Bř
13.30 Bř - Dal. Duš 10.00 Bř - Milín

14.00 Rožmitál - Bř
13.30 Bř - Rosovice

10.30 Bř - Podl/Boh

volný los
volný los
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PLACENÁ INZERCE

Zvu Vás do nově
otevřené prodejny

cyklistické potřeby,
zámky, kování,
výroba klíčů
Prodejna je na Náměstí 10
v Březnici
Řádková inzerce
■

PRODÁM dvougenerační domek s dvorkem,
bez zahrady. 1NP 70 m2, 2NP 70 m2 + mezonet. Cena
dohodou. Info na tel. 777 136 265.

■

PRONAJMU podkrovní byt 1+KK, 30 m2, vč. soc.
zař. v Březnici. Info na tel. 318 684 100.

■

PRONÁJEM bytu v Březnici 3+KK, plynové topení, zařízený. Kontakt 775 383 584, 774 519 164.

■

POPTÁVÁM dlouhodobý pronájem domu/bytu
v Březnici či v nejbližším okolí. Min 3+1, či 4+kk.
Ideálně se zahradou. Děkuji Ettler 774 678 248.
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1 strana A4 2 400 Kč
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1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!
Drobná řádková inzerce pro občany
– 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, fotografie 50 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin, Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453 | E-mail: infobreznice@volny.cz

BŘEZNICKÉ NOVINY

28

PLACENÁ INZERCE
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AUTOSERVIS

PŘIJMEME
šičky, švadleny

Martin Daniel
777 600 637

dámské luxusní sériové konfekce
do oděvní dílny ve Věšíně
u Rožmitálu pod Třemšínem.

Přezouvání pneu,
klempířské práce,
běžné mechanické opravy,
certifikát na tažná zařízení

Jednosměnný provoz,
možnost zkráceného úvazku,
úkolová mzda, nástup možný ihned.

Živá hudba
Zahrajeme na oslavách,
srazech, svatbách
a společenských akcích.
Hrajeme s aparaturou
ve dvou lidech české písničky
od 60 let po současnost.
Máte-li zájem volejte

736 767 622.

Další informace na tel. 602 979 788,
e-mail griffin.sro@seznam.cz

10/2019
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Obec Hvožany n a b í z í

k pronájmu

pohostinství
na návsi ve Hvožanech
• nově zrekonstruované prostory
• návaznost na sál KD a salonek
(50 míst)
• venkovní zahrádka
• garantované kulturní akce během
roku
• nájemné dohodou
K nájmu od 1. 11. 2019
Bližší informace: Obec Hvožany,
tel. 318 696 227 nebo 724 705 685

RESTAURACE
Karlův Týn
OBĚDY, VEČEŘE, PIZZA
Rozvoz jídel
po – pá 10.30 – 13.30 hodin
červenec v odpoledních hodinách
dle možností
Od srpna rozvoz
po – ne 10.30 – 20.00 hodin

Uspořádání srazů, akcí,
školení, oslav
Ludvíka Kuby 304
BŘEZNICE 262 72
Tel. 720 445 578, 776 083 604
e-mail:
restaurace.karluv.tyn@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE
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Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami, p. o.
H l e d á m e nové kolegy/kolegyně na pozice:
• samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ),
SŠ, min. 3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky ve státní správě – výhodou,
• průvodce: (DPP/DPČ) min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk
výhodou), flexibilita, proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost, odpovědnost. Pozice je vhodná i pro studenty
(VŠ, SŠ - starší 18 let, aktivní rodiče na MD).

• pracovník úklidu a na pomocné zahradnické práce
(DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
N á s t u p : ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
V ý b ě r o v é ř í z e n í : bude probíhat průběžně až do obsazení
dané pozice.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a CV
na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na:
w w w. a n t o n i n d v o r a k . c z (sekce "volná místa")
nebo na tel. 318 618 115 (út - pá, 10 - 15 h.)

TRUHLÁŘSTVÍ
Vyrábíme dřevěné výrobky do exteriéru
i interiéru podle vašich představ
– pergoly, přístřešky,
dětská hřiště, psí boudy,
ploty, vrata,
nábytek z masivu,…

Tel. 721 437 106, 720 379 093

www.hoblikwood.cz

10/2019
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ZÁMEČNICTVÍ
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Martina Pokorná | 603 372 306
Pavlína Pokorná | 602 979 319
262 81 Tochovice 74

otevírání bytů
montáž zámků

www.lamariee.cz
lamariee.lamariee@seznam.cz
fb.La Mariée půjčovna svatebních
a společenských šatů

602 105 365

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 19 000 - 23 000 Kč

LETNÍ SLEVOVÁ AKCE

•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE
– studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

SUCHÉ PALIVOVÉ DŘEVO

KONTAKT: Osobně v cukrárně v Blatné, nebo
na tel. 602 659 545, resp. 608 939 373

Telefon 606 075 773
Platí do vyprodání zásob. Doprava zajištěna.

Jehličnaté měkké – smrk, borovice
Listnaté měkké – bříza, olše, osika CENY:
0 Kč
Listnaté tvrdé – dub, buk
od 69
Dřevní pelety bílé, Dřevní brikety

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOV

Ě

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE

KULTURA

ŘÍJEN 2019
20. 10. neděle v 18.00 hodin

MIA A BÍLÝ LEV

AŽ NA DŘEŇ!

Rodinný dobrodružný film, Francie, Německo, 2018, české znění
Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí
ve lví rezervaci splní dávný sen… dostane
malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva.
Režie: Gilles de Maistre
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Brandon Auret a
další

Drama, western, Makedonie, 2014, české
titulky
Makedonie, malá země v srdci Balkánu,
je již pět století pod nadvládou Osmanské říše. V době, kdy se zvedá vlna odporu přijíždí zcestovalá volnomyšlenkářka
Tereza, která postupně okouzlí tři muže…
Režie: Stole Popov
Hrají: Sasko Kocev, Inti Sraj, Toni Mihajlovski, Martin Jordanoski, Mitko Apostolovski, Bajram Severdžan a další

98 minut

Přístupno

6. 10. neděle v 18.00 hodin

LOVENÍ
Komedie, Česko, 2019, české znění
Eliška má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto „ano“ ale ženich řekne „ne“, a od oltáře uteče.
Režie: Karel Janák
Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař,
Jaroslav Plesl, Evelyn Kramerová, Veronika Žilková, Jana Švandová a další
Vstupné 55 Kč

106 minut

Přístupno od 12 let

9. 10. Klubová středa v 18 hodin

BRANKÁŘ
Životopisné drama, Německo, Velká Británie, 2018, české titulky
Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii
a ženu svého života Margaret, a který se
dokázal stát britským národním hrdinou.
Režie: Marcus H. Rosenmüller
Hrají: David Kross, Freya Mavor, John
Henshaw, Harry Melling, Dave Johns a další
Vstupné 50 Kč

120 minut

Přístupno od 12 let

13. 10. neděle v 18.00 hodin

BOLEST A SLÁVA
Drama, Španělsko, 2019, české znění
Slavný režisér se ve vzpomínkách vrací
do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči
emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu
a na bolest, kterou mu přinesl rozchod.
Režie: Pedro Almodóvar
Hrají: Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Raúl Arévalo, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Cecilia Roth, Julieta Serrano
a další
Vstupné 55 Kč

108 minut

Přístupno od 12 let

16. 10. středa v 18.00 hodin

V OBLACÍCH
Rodinný animovaný film, Německo,
2019, české znění
Malý Manou je výborný letec a těší se na
zkoušku létání, kterou musí podstoupit
každý racek, aby se mohl s celým hejnem
bezpečně vydat na zimu do jižních krajů.
Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle omylem připletl.
Režie: Andrea Block, Christian Haas
Vstupné 40 Kč

88 minut

Přístupno

ZÁMEK Březnice
Kulturní program

Začátek představení v 18 hodin
2. 10. středa v 18.00 hodin

Vstupné 50 Kč

10/2019

Vstupné 55 Kč

165 minut

Přístupno od 15 let

23. 10. středa v 18.00 hodin

BECASSINE!
Komedie, Francie, 2018, české titulky
Becassine je bretaňská chůva z více než
stoletého francouzského komiksu, která
se vyznačuje zeleným úborem, bílým čepcem, kolébavou kachní chůzí a odzbrojujícím optimismem dobrosrdečného trdla.
Režie: Bruno Podalydes
Hrají: Emeline Bayart, Karin Viard, Josiane Balasko, Michel Vuillermoz, Vimala
Pons, Denis Podalydes a další
Vstupné 50 Kč

102 minut

Přístupno od 12 let

27. 10. neděle v 18.00 hodin

NA ŠPATNÉ STRANĚ
Kriminální drama, USA, Kanada, 2018,
české titulky
Dva až příliš horliví policisté jsou za překročení rámce svých povinností suspendováni ze služby. To jim ovšem nebrání,
aby ve svém boji s podsvětím pokračovali
na vlastní pěst.
Režie: S. Craig Zahler
Hrají: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory
Kittles, Michael Jai White, Thomas
Kretschmann, Jennifer Carpenter, Laurie
Holden a další
Vstupné 55 Kč

159 minut

Přístupno od 12 let

30. 10. středa v 18.00 hodin

DUMBO
Rodinný animovaný film, USA, 2019,
české znění
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti,
aby se starali o novorozeného slona, jehož
nadměrné uši jsou každému k smíchu.
Později se zjistí, že Dumbo umí létat….
Režie: Tim Burton
Vstupné 40 Kč

112 minut

Přístupno

Dětské dopolední představení:

2. 10. středa v 9 hodin
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Vstupné 10 Kč

Změna programu vyhrazena.

Zámek Březnice otevřen v sobotu, neděli a ve
st. svátek 28. 10. od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
Kavárna U bylinkové zahrádky bude otevřena od 1. 10. do 31. 10. pouze o víkendech od
11 do 17 hod.

Koncert:
sobota 5. 10. hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

Dívám se do noci
Sylvie Krobová a Unique Quartet
Sylvie Krobová - zpěv, trumpeta - Petr Harmáček, trombon - Jan Jirucha, indické harmonium - Vojtěch Procházka, smyčcový kvartet Unique Quartet - 1. housle - Anton Čonka, 2. housle - Vladan Malinjak, viola - Ilia
Chernoklinov, cello - Šimon Marek
... soubor skladeb Dívám se do noci, přitom
zhmotňuje jen lidskou snivost ...sevřená v tichosti, v objetí něžností, dívám se do noci…
sobota 26. 10., hudební sál zámku Březnice
od 19.00 hod.

Renesanční hudba shakespearovské
Anglie
zazní známé skladby nejslavnějšího skladatele
období W. Shakespeara a panování královny
Alžběty Tudorovny Johna Dowlanda v podání Marie Šimůnkové - zpěv, Tomáše Hály benátský virginal, varhanní pozitiv a Shakespearovy Sonety přednese herec Pavel Soukup
Připravujeme: sobota 7. 12., hudební sál
zámku Březnice od 19.00 hod.

Adventní koncert – Chtíc, aby spal
Edita Adlerová - mezzosopran, Věra Mullerová - klavír, Tomáš Benedikt Sršeň - akordeon
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 10. Taneční kurz
KD – 14.00 hod.
8. 10. Podzimní schůze MO
KD – 14.30 hod.
STP
8. 10. Veřejné zasedání zastuRadnice
pitelstva
v Blatenské ulici – 16.30 hod.
12. 10. Taneční kurz – prodlouKD – 14.00 hod.
žená
15. 10. Beseda se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou
Městská knihovna – 16.30 hod.
18. 10. Rajčatům se letos nedaří
– divadelní představení
KD – 19.00 hod.
19. 10. Taneční kurz
KD – 14.00 hod.
26. 10. Taneční kurz – prodlouKD – 14.00 hod.
žená
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