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Vážení spoluobčané,
krásné podzimní dny babího léta, ranní inverze, zároveň
ale rychle se krátící dny, to jsou jasné signály přicházejícího konce roku. Když se ohlédneme za uplynulým
obdobím, můžeme konstatovat, že se konečně podařila
zrealizovat stavba plánovaná mnoho let, a to vydláždění
potoka v Předním Poříčí včetně odpočinkové zóny s herními prvky. V této místní části Přední Poříčí projektově
také připravujeme odkanalizování daného území. Stejně
tak vzniká projekt na kanalizaci a vodovod pro obec Bor.
Další úspěšně dokončenou akcí je rozsáhlá oprava nevyužité budovy bývalé mateřské školky v ulici 9. května, kde ve spolupráci s novým nájemcem vzniklo volnočasové centrum TECHAK. Toto centrum nabízí jak
zájmové kroužky pro nejmenší, tak semináře pro starší
v oblasti nových technologií. Je potěšitelné, že tento pilotní projekt našel své místo právě v našem městě. V následujícím roce bude nově zrekonstruována také přilehlá zahrada a vznikne zde další dětské hřiště.
V listopadu proběhne kolaudace nově zrekonstruovaných povrchů a nového parkoviště v ulici Horní Valy.
Úspěšně dokončenou rekonstrukci prováděla místní firma J. Mázdra, která se vyrovnala se všemi nástrahami
provázející práce v památkově chráněném území. Věřím,
že výsledek, který vystřídal několika měsíční nepohodlí
v dané lokalitě, potěší nás všechny.
Zcela nová je také lesní cesta na Vinici, na kterou jsme
získali dotaci. Ta nás přivede do lesa z části městského,
kterému se rovněž nevyhnula kůrovcová kalamita. Většina plochy je již nově zalesněna. V následujícím roce
budeme znovu žádat o dotaci na II. etapu, která propojí
lesní cestu v okruh vracející se okolo kaple sv. Josefa.
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Velké investice, převážně z dotačních titulů, plynuly
také do naší základní školy, ale o těch jste byli informováni panem ředitelem Mgr. M. Bělkou v minulém čísle
BN. Úspěšná byla nejen zmíněná rekonstrukce, ale také
rozšíření dětské knihovny na základní škole. I zde jsme
byli úspěšní v žádosti o dotaci. Za celou realizaci této
akce, výběr a zařizování mobiliářem, patří poděkování
paní P. Bartoníčkové, vedoucí odboru kultury.
Rozšířením parkovacích míst v lokalitě sídliště u panelových domů plníme již dlouho slibované a v následujících letech bychom rádi pokračovali. Dokončili jsme rekonstrukci sociálních zařízení v městském zdravotnickém zařízení a na autobusovém nádraží. Zde také stojí
nově vybudovaná autobusová čekárna, kterou městu
věnovala firma WSM. Spolupráce se rozšířila ještě o záměr vybudovat stejnou čekárnu na nástupním ostrůvku.
V měsíci srpnu byla dokončena další etapa oprav
v bývalé jezuitské koleji. Máme k dispozici další místnost
v kavárně, rovněž nové sociální zařízení v prvním nadzemním podlaží a kompletní výtahovou šachtu spojující
sklep s druhým nadzemním podlažím. V následujícím
roce bude instalován výtah, který umožní bezbariérový
přístup do městského muzea a Galerie Ludvíka Kuby.
V následujícím období bude zpracován rozpočet města
na rok 2020. Prioritou jsou investice do bytového hospodářství, oprava místních komunikací, revitalizace
ČOV a zdrojů pitné vody. Nezapomeneme ani na školství
a výstavbu sociálních bytů, a to i přes předpokládanou
stagnaci ekonomiky.
Přeji Vám hezké podzimní dny.
Petr Procházka, starosta

Odbor kultury města Březnice si Vás dovoluje pozvat na

slavnostní uvedení nové knihy Jaroslava Kozlíka

Březnice slovem i obrazem

Březnice
slovem i obrazem

středa 13. 11. 2019 v 17 hodin
prostory Kavárny v Koleji
Uvedení knihy bude spojené s autogramiádou

Jaroslav Kozlík

BŘEZNICKÉ NOVINY

2

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.

Dne 14. listopadu uplyne
neuvěřitelných a krásných 60 let
ode dne, kdy si
Marie a Jaroslav Schořovských
řekli své "ANO".

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí
na sekretariátu MěÚ Březnice.

BŘEZNICE
Město Březnice
Náměstí 11, 262 72 Březnice
ZASTUPITELSTVO - Soupis usnesení
Číslo jednání: 7
Datum: 10. 9. 2019
ZM7-2019/1 Projednání zápisu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13. 8. 2019 a kontrola plnění
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne
13. 8. 2019 a zprávu o plnění usnesení.
ZM7-2019/2 Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 2/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Březnice č. 2/2019
s účinností od 1. 10. 2019.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Pavla Cibulková
ZM7-2019/3 Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 – 2019 dle přílohy.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jaroslava Kozubíková
ZM7-2019/4 Prodej pozemku p.č. 1057/7 v k.ú. a
v 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. 1057/7, orná půda, o výměře 1381 m2 v k.ú. a obci
Březnice za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Termín: <nezadáno>
Zodpovídá: Jiří Hutr, Dis.
Ing. Petr Procházka v.r.
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Konopíková Gabriela v.r.
Liebner Jan v.r.

Těchto 60 dlouhých let jistě nebylo vždy procházkou
růžovým sadem, ale svědčí o vzájemné lásce, úctě,
respektu a toleranci.
Přejeme Vám ještě spoustu krásných a milých společných
chvil a děkujeme Vám, babičko a dědo,
jste nám velkým příkladem!
Pravnoučátka Julinka, Bibianka, Péa, Emmička,
Vašík, Mikuláš a Adámek s rodinami.

PŘIPRAVUJEME VÍTÁNÍ DĚTÍ
Pokud se chcete se svým dítětem (narozeným zejména
v období od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019) zúčastnit,
vyplňte prosím přihlášku k vítání dětí. Zúčastnit
se mohou i nově narozené děti z okolních obcí.
Tiskopis, který je uveden níže, je k dispozici také na
podatelně MěÚ a internetových stránkách města.
Odevzdejte na podatelně nebo na matrice MěÚ
(můžete poslat i e-mailem) do 20. 11. 2019. Na základě přihlášky Vám pošleme osobní pozvánku s přesným termínem obřadu (pravděpodobně konec
listopadu – začátek prosince). Máme pro Vás připraven krátký kulturní program a drobné dárečky. Rádi
Vás a Vaše děti uvidíme a věřím, že spolu strávíme příjemné odpoledne.
Dagmar Nesvedová
matrikářka MěÚ Březnice
el. 318 403 167 – e-mail: matrika@breznice.cz

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

86 let – Bělka František, Březnice
85 let – Vitáková Marie, Bor
85 let – Viktora Jaroslav, Březnice
80 let – Vejšický Jiří, Březnice
75 let – Vokál Jiří, Březnice
70 let – Korytová Jana, Dobrá Voda
V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali do doby
uzávěrky Březnických novin svůj písemný souhlas ke zveřejnění.

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

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

Jméno a příjmení rodičů (rodiče):

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

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

Bydliště – ulice:

Životní výročí slaví:

11/2019

Z MĚSTA

Obec:

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

č.p.

.......

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

Datum vítání:

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

Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů
dítěte (jméno, příjmení, bydliště) v Březnických novinách.
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte
........................................................................
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INFORMACE – VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
Město Březnice, jako provozovatel veřejného pohřebiště,
vydalo nový Řád veřejného pohřebiště s platností
od 1. 10. 2019. Upozorňujeme návštěvníky hřbitova
a nájemce hrobových míst na nutnost seznámit se s aktuálním zněním Řádu. Nově byla například upravena
(prodloužena) otevírací doba pohřebiště, podmínky pro
užívání hrobových míst na základě nájemní smlouvy či
postup při ukládání zpopelněných a nezpopelněných lidských ostatků. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že
ukládání zpopelněných ostatků (uren) do hrobového
místa je možné pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště po předložení dokladu o zpopelnění.
Provozovatel pohřebiště je povinen 90 dnů před skončením nájmu hrobového místa na tuto skutečnost písemně

upozornit nájemce. Aby mohla být tato povinnost splněna, je nutné případnou změnu adresy nájemce bez odkladu nahlásit provozovateli. Žádáme nájemce a návštěvníky hřbitova, aby též věnovali pozornost vývěsní tabuli
u hlavní brány hřbitova. Jsou zde dle potřeby zveřejňovány informace o končícím nájmu konkrétních hrobových míst, u kterých se nepodařilo kontaktovat dosavadní nájemce. Informace k těmto hrobovým místům
může kdokoliv podat osobně na MěÚ Březnice, Blatenská 53 nebo na tel. 318 403 176 a e-mailové adrese
mu@breznice.cz. Zde Vám také zodpovíme Vaše případné dotazy ohledně veřejného pohřebiště. Úplné znění
Řádu je zveřejněno na webových stránkách města Březnice a na vývěsních tabulích u hřbitova.

Pohřebiště je místo veřejnosti denně přístupné takto:
leden, únor, listopad, prosinec
březen, říjen
duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle,
vánoční a velikonoční svátky

od 7.00 do 17.00 hodin
od 7.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 21.00 hodin
od 7.00 do 20.00 hodin
Odbor vnitřních věcí

Informace pro žadatele o poskytnutí podpory nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020.
Žádosti o poskytnutí podpory nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Březnice na rok 2020 lze podávat do 17. 11. 2019 včetně. Byl spuštěn elektronický formulář pro podávání žádostí o podporu, odkaz je uveden
pod aktualizovanými Pravidly pro poskytování podpory na stránkách města, kde naleznete další podrobnosti.
Na žádosti podané jinak než elektronicky nebude brán zřetel.

Dne 19. 10. 2019 jsme si připomněli
smutné 3 roky od náhlého úmrtí
pana Josefa Fialy z Boru.
Stále vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 8. 11. 2019 tomu bude již 15 let,
co nás navždy opustila ve věku
nedožitých 82 let naše milovaná
maminka, paní Růžena Sladká.
A dne 18. 9. 2019 uplynulo 51 let od doby,
kdy nás opustil ve věku 54 let náš drahý tatínek,
pan Karel Sladký, instalatér z Březnice.
Kdo jste naše rodiče znali, prosím, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
S láskou a vděčností vzpomínají děti s rodinami –
Fořtovi, Herejkovi a Sladkých

Dne 20. 11. 2019 uplynou 2 roky, kdy
nás opustila paní Eva Baumruková.
Vzpomínají manžel Karel, synové Martin
a Tomáš s rodinami a příbuzní.

Dechová kapela
V Originál, z. s.
děkuje
městu Březnice
za finanční podporu
na činnost spolku.
Rada spolku
V Originál, z. s.
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MO STP
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 4. prosince 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.

INFORMUJEME
Dne 8. října 2019 se konala od 14.30 hodin v sále KD
Březnice členská schůze MO STP Březnice. Přítomno
bylo 198 členů a 18 hostů. Pro všechny v sále byla připravena pestrá tombola a malé pohoštění, které roznášeli
studenti VOŠ a SOŠ Březnice. Členskou schůzi zahájila
a celou pak řídila paní Jana Štefanová. Po krátkém úvodu následoval kulturní program dětí 2.MŠ Březnice
a žáků ZUŠ Březnice.
Děti, pod vedením pí učitelek, nám předvedly pohádku
Perníková chaloupka a vybraní žáci ze základní umělecké školy si pro nás připravili krátký hudební program
jako vzpomínku na nejznámějšího českého zpěváka Karla
Gotta, který odešel do hudebního nebe. Jako první se
nám představili Tea Ottová a Karel Šmatlák. Zahráli
verzi songu Fly my to the moon od Barta Howarda pro
2 lesní rohy v úpravě p. uč. Tomáše Bláhy. Píseň Boty
proti lásce, kterou u nás nazpívala Yvonne Přenosilová,
zazpívala za klavírního doprovodu Libuše Fořtová. Karel Tetaur si vybral z tvorby francouzského hudebníka
Guillauma Tiersena melodii z filmu Amélie z Montmartu a zahrál ji na klavír. David Cizner si vybral jeden
z hudebních klipů Karla Gotta z roku 1963 a zazpíval
kovbojskou píseň Zdvořilý Woody. Can’t Help Falling
In Love je píseň, kterou v originále nazpíval Elvis Presley. Karel Gott ji zařadil do svého repertoáru v českém
překladu pod názvem Žádám víc. V instrumentální podobě v podání žes ového dua ji předvedli ve hře na pozoun
Prokop Nekl a na baskřídlovku Jan Hladký. Na závěr
vystoupení se s námi rozloučili za všechny účinkující Libuše Fořtová a David Cizner s duetem v písni Tak
abyste to věděla z filmu Kdyby tisíc klarinetů autorské
dvojice Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Účinkující byli
ze třídy paní učitelky Květy Ciznerové, pana učitele Jana
Marhoula a pana učitele Tomáše Bláhy. Na klavír sólisty
doprovázel ředitel školy p. Přemysl Zíka.
Dětem 2.MŠ, žákům ZUŠ a učitelům děkujeme za krásná vystoupení a těšíme se na další spolupráci.
Program následoval hlavní zprávou o činnosti organizace, kterou přednesla předsedkyně Vlasta Forejtová.
Kritizovala ÚV STP za špatnou spolupráci s ostatními
organizacemi v republice, především při přípravě nových
stanov. Vzpomněla na hospodářku naší organizace Bohušku Vejšickou, která nás v květnu, po tragické nehodě,
navždy opustila. Její nelehkou a zodpovědnou práci přebrala od srpna paní Marie Blahnová z Tušovic. K 1. říjnu
2019 jsme měli 502 členů. Hovořila o vlastní činnosti
organizace, která je velmi pestrá. Např. návštěva členů,
blahopřání a malý dárek k jejich jubileu 70, 75, 80 let
a pak každý další rok. Pokaždé po dvou měsících se koná
poradna pro sluchově postižené občany v domečku, a to
nejen pro naše členy. Během roku zajiš ujeme pro členy
zlevněné plavenky do bazénu v Příbrami. Naši členové se
během roku účastní rekondic a ozdravných pobytů pořádaných MO STP nebo OkO STP v Příbrami. Kulturní
referentka pí Feitová připravuje po celý rok poznávací
zájezdy, výlety, návštěvy kulturních zařízení, pro naše členy i pro další zájemce. Předsedkyně poděkovala za finanční pomoc od řady obecních úřadů a dvou městských úřa-

dů. Ve své zprávě poděkovala za velmi dobrou spolupráci
s OkO STP Příbram a s OV SNN Příbram, zmínila spolupráci s Charitou Příbram, pozdravila naši sesterskou
organizaci v Rožmitále pod Třemšínem. Poděkovala studentkám VOŠ a SOŠ za pomoc a všem účinkujícím.
Poslední poděkování patřilo členkám výboru, RK a úsekářkám za obětavou a nezištnou práci pro organizaci. Poděkovala našim sponzorům: pivovaru Herold a lékárně
v Březnici za ceny do tomboly.
Následovala přehledná a podrobná zpráva kulturní referentky paní Ludmily Feitové. Seznámila přítomné členy
a hosty s uskutečněnými akcemi během roku a informovala přítomné o akcích do konce roku 2019. Předběžně
hovořila i o akcích které plánujeme na začátek roku 2020.
V diskusi vystoupili: Petra Michvocíková (PARASKAdobročinný spolek), místostarosta Roman Vácha, Magda
Burianová (OkO STP Příbram), Ludmila Feitová, Marie
Fišerová (OV SNN Příbram) a starostka OÚ Hvož any
Markéta Balková. Na závěr schůze přečetla paní Štefanová návrh na usnesení z ČS. Návrh byl všemi přítomnými
členy schválen a bude součástí zápisu z ČS. Popřála všem
pevné zdraví, krásné vánoční svátky a schůzi ukončila.

PŘIPRAVUJEME
Dne 9. listopadu 2019 jsme zváni do KD ve Svučicích.
Amatérská divadelní společnost Prácheň zde vystoupí
v 18.00 hod. s představením Staré pověsti české. Bude-li
dostatečný zájem z řad členů, vyjede autobus z Březnice,
Borská ul. v 17.15 hod., KOVO v 17.20 hod., DD v 17.25
hod., autobusové nádraží Březnice v 17.30 hod. Další trasa bude podle zájemců! Začátek představení je v 18.00
hod. Předpokládaný návrat bude kolem 20.00 hodiny.
Cena 100 Kč včetně dopravy.
V listopadu 2019 (přesné datum a místo ještě neznáme)
se na žádost členů bude konat sezení s místní policií,
se zástupci RZ (rychlá záchranka) a s majitelkou psa vycvičeného na kanisterapii. Program sezení se bude týkat
bezpečnosti silničního provozu, chodců, různých omezení
a změn pro místní obyvatele, přivolání první pomoci atd.
Připravte si dotazy!
Dne 12. listopadu 2019 jedeme do divadla do Plzně.
Na Nové scéně shlédneme muzikál DUCH. Cena 250 Kč
a 300 Kč. Odjezd: Mirovice, kopec v 16.30 hod., Mirovice,
náměstí v 16.35 hod., Březnice, Borská ul. v 16.50 hod.,
KOVO v 16.55 hod., autobusové nádraží Březnice V 17.00 hod.
Předpokládaný příjezd kolem 23.00 hodiny. Případné změny budou včas oznámeny!
Dne 30. listopadu (sobota) pojedeme na celodenní výlet do SRN, do termálních lázní Bad Füssing. Předpokládaný odjezd je z Tochovic v 6.10 hod., Horčápsko
v 6.15 hod., KOVO v 6.25 hod., autobusové nádraží Březnice v 6.30 hod., Mirovice v 6.45 hod. Trasa se může ještě
podle uchazečů upravit! V ceně kolem 850 Kč bude zahrnuta doprava, pojištění a 5hodinový pobyt v areálu koupaliště. Při cestě uskutečníme nákup v supermarketu
Aldi. Vezměte si jídlo a pití na celý den! Předpokládaný
příjezd kolem 20.30 hodiny.
Zájemci, hlaste se u paní Feitové včas, abychom
mohli provést pojištění osob!
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. číslech 318 682 050, 721 603 455, večer na
čísle 318 682 483.
Velice nutné je sledovat před každým odjezdem
vitrínku na domečku v Březnici!
Za výbor MO STP Březnice připravila Jana Štefanová
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Policejní hlídka kontrolovala v úterý 17. září v nočních
hodinách na Březnicku 40letého muže. Dotyčný měl
u sebe sklenici s rostlinným materiálem. Policistům posléze přiznal, že se jedná o marihuanu, kterou kouří.
Svým jednáním se dopustil přestupku a to tím, že neoprávněně přechovával návykovou látku v malém množství pro sebe. Ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta
ve výši 15 tisíc korun.
Dne 27. září došlo v katastru obce Tochovice k dopravní
nehodě. Dvaapadesátiletý motorista dostal na mokrém
povrchu komunikace s vozidlem smyk, vjel do silničního
příkopu a poté narazil do vzrostlého stromu. Muž utrpěl
lehké zranění. Hmotná škoda byla stanovena na 50 tisíc
korun.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se bude
zpovídat 40letá řidička, kterou policisté zastavili dne
29. září v dopoledních hodinách v Březnici. Jak se při

kontrole ukázalo, dotyčná má platný zákaz řízení až
do roku 2023.
Neznámý zloděj odcizil ze 4. na 5. října z neoploceného
staveniště v Tochovicích vibrační pěch. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
Dne 6. října kontrolovali policisté v obci Tochovice řidičku osobního vozidla. Provedená dechová zkouška u ní
byla negativní, pozitivní byl však test na drogy, konkrétně na metamfetamin. Další jízda byla ženě zakázána.
Sedmačtyřicetiletý šofér nákladního vozidla s návěsem
havaroval dne 11. října v katastru obce Březnice. Dostatečně nezkontroloval výšku jízdní soupravy a vjel pod
mostní konstrukci. Přitom do železničního mostu havaroval přední částí návěsu a způsobil tím škodu ve výši
sto tisíc korun.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí PČR Příbram

LISTOPADOVÉ SVÁTKY CÍRKEVNÍ I LIDOVÉ
Na počátek listopadu připadají dva svátky.
1. 11. – Slavnost Všech svatých vychází z historické události církevního vysvěcení Panteonu v Římě roku 609.
Křesanský svátek připomíná všechny svaté a také ty, kteří již dosáhli věčné blaženosti.
2. 11. – Památka všech zemřelých - lidově Dušičky je vzpomínkou na zemřelé, jejichž duše pobývají v očistci. Svátek
se rozšířil z francouzského kláštera Cluny, kde se po roce 998 objevují veřejné vzpomínkové slavnosti. Podle lidové
víry vystupují v předvečer svátku duše zemřelých z očistce, aby si alespoň jeden den odpočinuly od utrpení.
A už je tady 11. 11. svátek svatého Martina. Svou svatost získal, když se v zimě roku 334, tehdy jako římský voják
před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj pláš. V noci se mu pak zjevil Ježíš, oděný právě v darované
polovině jeho pláště. Martin opustil vojenskou službu, stal se poustevníkem a po té byl zvolen biskupem. V ten den
končívala čeledi služba, která se bu prodlužovala, nebo se přecházelo sloužit jinam a uzavíraly se smlouvy nové.
Pekla se martinská husa, svatomartinské rohlíky, rohy nebo podkovy a veliké povidlové buchty. Pivem a někde
i vínem se nešetřilo.
Končí podzim, přichází zima a blíží se advent. Uvidíme, zda letos Martin přijede na bílém koni a přiveze sníh…
Alena Heverová

E

D

Lucie Sedláková Hůlová – housle
Martin Sedlák – violoncello

BHV

České smyčcové duo

2019

Odbor kultury města Březnice pořádá koncert z cyklu BHV 2019

program:
Josef Fiala (1748–1816): Duett C dur WV 4.17 | Allegro moderato | Menuetto | Allegro
Niccoló Paganini (1782–1840): Duetto concertante č. 3 A dur | Allegro | Polonese. Andantino con brio
Reinhold Gliere (1875–1956): Krátké kusy op. 39
Prélude | Gavotte | Berceuse | Canzonetta | Intermezzo | Impromptu | Scherzo | Etude
Bohuslav Martinů (1890–1959): Duo č. 1 | Allegretto | Adagio | Poco allegro
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Passacaglia arr. Johann Halvorsen

sobota 9. listopadu 2019 od 19 hodin
E

reprezentační sál na radnici, Březnice - náměstí

D

6

BŘEZNICKÉ NOVINY

11/2019

Z HISTORIE

BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ -

Listopad 2019

... nejen jednou větou a nejen z Březnice ...
1. 11. 1419 před 600 lety nocovalo v Březnici husitské vojsko, v němž byli také husité z Plzně, Sušice, Klatov
a Domažlic.
1. 11. 1681 před 338 lety ukončila v Březnici práci revisitační komise, která provedla revisi berní rully z roku
1654, v níž byl zachycen tehdejší stav města a panství.
5. 11. 1888 před 131 lety se v Březnici narodila Otta Kostková – Hlavínová, akademická malířka. Její manžel
akademický malíř Jindřich Hlavín restauroval několik obrazů pro březnické muzeum, mezi nimi
i obraz Poslední Večeře Páně z kostela sv. Mikuláše, který stával na náměstí. Otta byla dcerou oblíbeného přednosty okresního soudu JUDr. Josefa Kostky, zakladatele městského parku.
8. 11. 1894 před 125 lety přijela z Prahy kolaudační komise k posouzení oprav zámku, přičemž „Na Zelené“ byly
proneseny pěkné přípitky na půvaby hlavně Dobré Vody, ale i Březnice.
10. 11. 1779 před 240 lety sepsali komisaři píseckého magistrátu Zátka a Řídký protokol o loupeži v kryptě jezuitského kostela v Březnici.
6. 11. 1674 před 345 lety hejtman kraje prácheňského nařídil, aby na rathause byla vždy vyvěšena mýtní tabulka. V případě nečitelnosti se má řádně obnovovat! Podle ní se v daném roce platilo o trzích z každého
koňského i hovězího kusu po 1 krejcaru, mimo trhy však pouze po 3 penězích. Od 4 ovcí nebo vepřů
po 1 krejcaru, od jedné kopy husí po 12 krejcarech.
21. 11. 1657 před 362 lety vystavil magistrát plnomocný list pro Jiřího Ferdinanda Nigrina a Adama Špačka,
že mohou jménem města vyjednávat v Praze s vrchností o vložení městských privilegií do zemských
desek. Usilováno o toto od roku 1651 a uskutečněno 4. 9. 1720. Desky zemské jsou předchůdcem
pozemkových knih, což je rejstřík a doklad o vlastnictví půdy a jiných nemovitostí. Zápisem majetku
se majetek stával dědičným majetkem rodu. Pokud byl ve městech, byl osvobozen od daní. V deskách
zemských byla také zapisována veškerá ustanovení zemských sněmů – tedy vlastně tehdejších zákonů a další obecně závazné dokumenty.
25. 11. 1895 před 124 lety jednáno o zřízení kluziště. Úmysl zřídit kluziště u stodol, které stávaly na místě dnešní
polikliniky, se nezdařil, nebo napumpovaná voda se ztrácela. Proto Rudolf Tille vymohl pro kluziště
propůjčení poloviny Sázky. Bruslařství bylo prvním březnickým oficiálním sportem.
28. 11. 1975 před 44 lety byla zahájena výstava „Barevná fotografie“ Horymíra Jora, která trvala do 12. 12. téhož
roku.
Čerpáno z Březnických kulturních přehledů, Březnických zpravodajů, z Věstníků Městské spořitelny v Březnici a z Bozeňska.
Alena Heverová

17. 11. 1939 a 1989
17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky.
1939
Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939
proběhlo na základě akce „Sonderaktion Prag vom
17. November 1939“, schválené na mimořádné poradě
16. listopadu v Berlíně, které se zúčastnil i Adolf Hitler.
Zde se vyjádřil takto:
„15. březen byl můj velký omyl. Lituji, že jsme s Čechy
nenaložili jako s Poláky. Češi si nezasluhují jiný osud.
Z toho důvodu nařizuji: Zastavení českých vysokých
škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace dát ihned potlačit. Nebudu se ostýchat do ulic postavit třeba i děla.
Do každého hloučku se bude střílet kulomety. Bude-li
ještě nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí“. Záminkou pro nacistické represe byla právě série studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Taková se
odehrála i během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn 28. října a zemřel
11. listopadu. V noci z 16. na 17. listopadu němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS nekompromisně vykonali rozkaz a natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol. Devět studentů a vedoucích představitelů studentských organizací v Ruzyni popravili,
1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce
1941 17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den stu-

dentstva. Dodnes je tento svátek jediným výročím mezinárodního významu, které pochází z Čech.
1989
Týden po pádu Berlínské zdi, 17. listopadu 1989 se
u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky
studentů, aby si připomněly tragické události podzimu
1939. Původně klidná manifestace se brzy změnila
ve stávku za svobodu, demokracii a politické reformy.
Situace se vyostřila v ulici Na Perštýně u obchodního
domu Máj, kam demonstranti krátce po půl osmé večer
dorazili. Pohotovostní pluk ministerstva vnitra zastavil
dav a znemožnil i únik postranními ulicemi. Lidé se proto posadili na zem a čekali, jak se situace bude vyvíjet.
Jednotky ministerstva vnitra nelítostně zasáhly. Přes
pět set lidí zranili a řadu občanů odvlekli do připravených autobusů a kanceláří Bezpečnosti. Tvrdý zásah
proti mladým lidem probudil celou společnost, která se
definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. Byly odstartovány rozsáhlé změny v politickém a hospodářském
uspořádání Československa.
29. prosince se stal prezidentem spisovatel a disident
Václav Havel. Svobodné volby se konaly v roce 1990.
Brána k plné parlamentní demokracii byla otevřená.
Alena Heverová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
■

■

■

■

■

4. 11. – 29. 11. 2019 – výstava „17. listopad
v českých dějinách 1939, 1989“
po celý měsíc listopad – výstava výtvarných prací žáků 8.B ZŠ Březnice – „30 let svobody“
12. 11. 2019 od 16.30 hodin – cestopisná beseda
s cestovatelem Petrem Nazarovem – „KUBA“
vyhlášení I. ročníku soutěže „Nejkrásnější dekorace na vánoční stůl“
1. 12. 2019 od 15 hodin – slavnostní zahájení
Adventu – v knihovně I. ročníkem výstavy „Nejkrásnější dekorace na vánoční stůl“

■

■

1. 12. – 6. 12. 2019 – hlasování v soutěži
„Nejkrásnější dekorace na vánoční stůl“
Tematická výstavka knih – Podzimní čtení

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

■

■

27. 11. 2019 - Čtení rodičů s dětmi
12. 11. 2019 - Knihomrně – návštěva RC Pampeliška v dětské knihovně
Za dobrodružstvím do knížek – povídání pro
5. ročníky
Knihovnická dílnička – vyrábění adventního
věnce
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

V rámci dne otevřených dveří
ZŠ Březnice
ve čtvrtek 21. 11. 2019
od 11.00 do 17.00 hodin
Vás zveme na

prohlídku
nových prostor
V prostorách městské knihovny si mohli návštěvníci během měsíců září a října prohlédnout výstavu velmi zdařilých fotografií Davida Huberta.
Foto Městská knihovna

dětského oddělení
Městské knihovny Březnice.

Do březnické knihovny zavítala známá česká spisovatelka Martina Bittnerová. Návštěvníci její besedy, v podvečer 16. října, si mohli poslechnout velmi zajímavé vyprávění o tom, jak vznikala její kniha „Lásky Boženy Němcové“. Martina je autorkou mnoha zajímavých publikací, z nichž některé má ve svém knižním fondu Městská knihovna
Březnice a čtenáři si je mohou zapůjčit (Spisovatelky a erós, Utajené životy slavných Čechů, Utajené životy slavných Češek, Lásky Boženy Němcové). Její poslední knihou, která vyšla letos v dubnu, je Čas motýlích křídel,
ve které spisovatelka mistrně předává čtenářům zajímavé střípky ze života slavných osobností. Sledujte knižní novinky v katalogu knihovny, brzy i tato kniha bude ve fondu. Martina, mimochodem úžasná žena, nebyla v naší
knihovně rozhodně naposledy.
Foto Městská knihovna | Kateřina Štěrbová
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Městská knihovna Březnice V á s z v e n a

cestopisnou besedu
s cestovatelem

Petrem Nazarovem

KUBA
V samém srdci Karibského moře,
tam kde se nacházejí ty
nejkrásnější pláže a letoviska,
tam kde se kouří ty nejlepší
doutníky, leží země s bohatou
a pohnutou historií.
Kuba je žhavý a pulzující
karibský ráj plný latinských
rytmů, doutníků, rumu
a krásných žen.
Je to země kontrastů a barev.

prostory Městské knihovny

úterý 12. listopadu 2019
od 16.30 hodin
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Městská knihovna Březnice
vyhlašuje

I. ročník soutěže

Nejkrásnější
dekorace
na vánoční stůl
Své výtvory přineste
do Městské knihovny
do čtvrtka
28. listopadu 2019.
Dekorace s nejvíce
hlasy budou odměněny.
Na Vaše nápady se těší
Kateřina Štěrbová
a Marcela Burdová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZNICE
Vás zve na

výstavu

17. LISTOPAD
V ČESKÝCH DĚJINÁCH
1939, 1989
Autorkou výstavy
je zástupkyně ředitelky Knihovny
Právnické fakulty Univerzity Karlovy

PhDr. Květa Hartmanová
prostory Městské knihovny
od 4. listopadu 2019
do 29. listopadu 2019
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KNIHOVNA

Městská knihovna Březnice
Vás srdečně zve do svých prostor
na

I. ročník výstavy

Nejkrásnější
dekorace
na vánoční stůl
Hlasovat můžete
od adventní neděle
1. prosince 2019
do pátku
6. prosince 2019
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PRAKTICKÉ RADY DO KUCHYNĚ
Tempura
Ingredience: 125 g rybích filet, 10 baby karotek, 10 zelených fazolek, 1 větší hrst předvařených krevet, 1 hrst
baby špenátu
olej na smažení, wasabi, sójová omáčka
těstíčko: 1 vejce, 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek ledové vody
Postup : Nejprve si připravíme těstíčko. Vejce ušleháme
v misce s hrnkem ledové vody a prosátou moukou a jen
zlehka promícháme. Do tohoto těstíčka namáčíme na
menší kousky nakrájenou rybu, podélně překrojené
baby karotky, fazolky, oloupané krevety a lístečky špenátu. Krátce dozlatova smažíme ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje. Podáváme s křenem wasabi nebo s kvalitní
sójovou omáčkou.

Polévka ramen s opečeným tofu
Ingredience: 250-300 g pevného tofu, 1 lžíce oleje, miso
pasta, 150 g čerstvých hub šitake, 750–1000 ml vývaru,
500 ml neslazeného sójového mléka, 4 vejce
nudle ramen, jarní cibulka a sezamový olej k podávání
Postup: Z tofu vymačkáme v papírových ubrouscích většinu tekutiny a nakrájíme ho na kostky. Ve velkém hrnci
rozehřejeme při střední teplotě olej a tofu na něm osmažíme. Jakmile zezlátne, přidáme několik lžic miso pasty,
a ještě asi minutu smažíme, až tofu získá zlatou barvu.
Vyndáme ho a dáme stranou. Do hrnce dáme nakrájené
houby, další lžíci miso pasty a opět osmažíme dozlatova.
Přidáme vývar a sójové mléko a přivedeme k varu. Další
miso pastu dáme do cedníku a ten ponoříme do polévky.
Pastu přes něj protlačíme, pevné součásti vyhodíme a polévku necháme ještě 5 minut probublávat. Dochutíme solí
nebo trochou sójové omáčky. Nudle uvaříme podle návodu na obalu. V malém kastrůlku uvedeme do varu vodu,
vložíme vejce a povaříme přesně 7 minut na co nejnižším
stupni. Nudle rozdělíme do misek, zalijeme polévkou, doplníme osmaženým tofu, rozkrojeným vláčným vejcem,
nasekanou cibulkou a pár kapkami sezamového oleje.

Sushi
Ingredience: 1 a 1/2 hrnku rýže na sushi, 2 a 1/2 hrnku
vody, mořské řasy Nori na sushi, 2 ks řasy kombu, wasabi pasta, rýžový ocet, cukr, sůl, syrové ryby (tuňák, losos,
mořský vlk), zelenina (mrkev, okurka, avokádo), mango,
nakládaný zázvor, sójová omáčka kikkoman
Postup : Rýži propláchneme ve studené vodě, přidáme
k ní řasu kombu a uvaříme. V kastrůlku svaříme cukr,
rýžový ocet a sůl. Svařenou směs postupně vmícháme do
hotové rýže, ze které jsme vyndali řasu. Maki sushi: mořskou řasu nori položíme na rolovací podložku lesklou
stranou nahoru. Do poloviny naneseme rýži, potřeme slabou vrstvou wasabi pasty, přidáme plátky ryby a zarolujeme. Můžeme kombinovat ryby + zeleninu, samotnou
zeleninu nebo jen mango. Rolku nakrájíme namočeným
nožem a přendáme na talíř. Podáváme s nakládaným zázvorem a namáčíme ve směsi sójové omáčky s wasabi.

Matcha truffle
Ingredience : 2 lžíce másla, 125 g smetany na šlehání,
300 g bílé čokolády, sůl, 4 g matcha čaje.
na obalení: 2 g matcha čaje
Postup: Na mírném ohni rozpustíme máslo. Přidáme smetanu a špetku soli. Nakonec vmícháme 4 g matcha čaje a
pořádně promícháme. V horké lázni rozpustíme čokoládu
a do ní vmícháme směs s čajem. Jakmile je směs dobře
rozmíchaná, nalijeme do formiček (na led nebo pralinky)
a necháme cca hodinu ztuhnout v lednici. Ztuhlé truffle
obalíme v matcha čaji.
Připravila Marcela Burdová
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI
Oddělení pro dospělé čtenáře
Šimánek Leoš – Nový Zéland; Havajské ostrovy; Tichomoří; Kanada – Aljaška; Pobřeží Pacifiku; Na kanadském severu; V kanadské divočině; Z Kanady na Aljašku; Jižní Pacifik – cestopisy
Kolář Jiří, Vlková Lenka – Selským rozumem – zemědělec, který ani za hluboké totality nepřestal být soukromým
Giono Jean – Muž, který sázel stromy – literární čajovna
Busquetsová Milena – Všechno jednou pomine – tento
román svým tónem na první pohled připomene frivolní komedie francouzského střihu, ale nenechte se ošálit, jakmile se vám
text zasekne do těla, strhne vás sebou a okusíte chu soli, krve,
nových obzorů a žalu hlubšího než moře…
Frank Anne – Deník Anny Frankové – když si ve třinácti
letech začne tmavovlasá plachá dívka psát deník, ještě netuší,
jak se její osud dramaticky změní…
Gillerová Katarína – Zvláštní příběh – příběh plný nečekaných událostí, šokujících zjištění a tajemství, která když vyplavou na povrch, zamíchají vztahy nejen v rodině
Amy Schumerová – Dívka s tetováním na zádech – kniha plná břitkého satirického a chytrého humoru
Mornštajnová Alena – Hana – příběh psaný ve strhujícím
tempu a se smyslem pro dramatičnost vychází ze skutečných
událostí
Mornštajnová Alena – Slepá mapa – Anna, Alžběta, Anežka – tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho životních zvratů
Davisová Lindsey – Nepřítel v domě – detektivní román
úspěšné anglické autorky
Hooper Kim – Lidé, kteří mě znali – …jak zneužít
11. září… – čtrnáct let po odchodu z New Yorku bylo vše v pořádku, ale následující den se všechno změnilo…
Trent Christine – Vraždy aristokratek – v kartách jsou vepsané nebezpečné lži – královna Viktorie, která stále truchlí
po zesnulém manželovi, nachází útěchu v záhadném palácovém
sloužícím, který jí vykládá tarotové karty…
Larková Sarah – Naděje na konci světa – rok 1944,
uprchlický tábor u Isfahánu, kde skončí osmnáctiletá polka
Helena se svou mladší sestrou Luzynou po té, co byla jejich
rodina deportována na Sibiř…
Callen Gayle – Skandální zásnuby – historický milostný
román
Ebershoff David – Dánská dívka – autentický příběh člověka, který by rád unikl své předem dané identitě
Váňová Magda – Nebýt sám – psychologický román
Hošková Blanka – Trojhra – vztahy jsou to, oč tu běží…
Enoch Suzane – Hříšnice – náhodné setkání mladé dívky
s dluhy na krku a zatvrzelého mizery s hraběcím titulem nemůže skončit jinak než vášní, která jim vyrazí dech…
Jones Andy – Henry + Zoe = velké trable – láska může
čekat na každém rohu, ale je zatraceně těžké nenechat ji projít
kolem
Táborská Dita – Malinka – psychologický román
Ware Ruth – Žena z kajuty č. 10 – extrémně napínavé
a rafinované; Jak mohla žena z kajuty č. 10 zmizet, když ji
v kajutě nikdo neviděl?
Hunter Jillian – Deníky vévodkyně – historický milostný
román
Hutchisonová Dot – Sběratel motýlů – znepokojující, nezapomenutelný román, který neodložíte i kdyby to znamenalo
přivodit si noční můru…
Připravila Kateřina Štěrbová

11/2019

KULTURA

BŘEZNICKÉ NOVINY

13

V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Dny se pomalu krátí, sluníčko ztrácí svoji sílu. Nestálé podzimní počasí zve k návštěvě některé z kulturních akcí,
které pro Vás připravuje nejen odbor kultury města Březnice, ale také další spolky a organizace působící v našem
městě.

Nová kniha o Březnici
Omlouváme se všem, kteří se chystali na křest knihy
PhDr. Jaroslava Kozlíka. Bohužel, kniha nebyla včas
vydána a my jsme nemohli daný termín dodržet. Uvedení knihy spojené s autogramiádou proběhne ve středu
13. listopadu v 17 hodin v Kavárně v Koleji. Tímto
dnem bude zahájen také její prodej.

Přijte si vyrobit vánoční ozdobu
Při posledním letošním setkání Dámského pletařského
kroužku si vyrobíme perličkovou ozdobu na vánoční
stromeček. Sadu komponentů jsme objednali u rodinné
firmy Rautis, kde se můžete setkat s jedinečným řemeslem foukání skleněných perlí a výroby perličkových vánočních ozdob. Tato jedinečná technika zachovává staré
technologie a udržuje tuto výrobu stále aktuální a živou.
V Poniklé, kde firma sídlí, má tradici již od roku 1902.
Výrobu ozdoby zvládnou i starší děti. Zveme všechny
zájemce v pátek 15. listopadu od 16 hodin do kulturního domu.

Legenda O sv. Martinovi
V listopadu zveme děti a rodiče na pohádkový příběh,
který vychází z legendy o sv. Martinovi. Do Březnice ji
přiveze divadlo Pruhované panenky. Všechna jejich představení jsou doprovázena živou hudbou, objevují se
v nich krásy starých časů, tradice, řemesla a na dětskou
duši působí jemně a poeticky. Těšíme se na vaši návštěvu v úterý 19. listopadu v 17 hodin.

Kalendáře
Kalendář pro rok 2020 si můžete zakoupit v Infocentru v Březnici od listopadu. Bohužel, přesné datum vám
nejsme schopni sdělit, prosíme tedy o trpělivost. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří nám poskytli své fotografie.

Věneček
Srdečně zveme na závěrečný ples tanečního kurzu, který se koná v sobotu 23. listopadu od 19 hodin. K poslechu a tanci zahraje LINDO ORCHESTR. Během večera
vystoupí taneční skupina HappyFit Březnice, která se
zabývá fitness programem pro děti. Taneční večer zakončíme dvouhodinovou Afterparty. Vstupenky si můžete zakoupit při jednotlivých lekcích nebo v Infocentru.

Advent
První adventní neděle připadá na 1. prosince, ale
rádi bychom vás informovali o programu již v listopadovém čísle Březnických novin. V letošním roce najdete
tržiště s vánočním programem opět v kulturním domě.
Ten bude pro veřejnost otevřen od 14 hodin. V jedné
jeho části bude kavárna, sál s jevištěm bude připraven
pro vánoční program. V přísálí najdete oblíbené prodejce
s rukodělnými výrobky a vánočním zbožím. Hlasovat
můžete také v soutěži o nejkrásnější vánočku.
V 17 hodin se na náměstí rozsvítí vánoční strom, uslyšíte sváteční slovo starosty města pana Petra Procházky
a P. Josef Gumenický požehná stromu i adventnímu věn-

ci. Na náměstí nebudou chybět ani oblíbené trdelníky,
svařené víno či punč. Navštívit můžete také městské
muzeum, kde bude připravena výstava Betlémů a malé
tržiště. Otevřeno bude také infocentrum s kavárnou.
V městské knihovně se můžete zapojit do hlasování
o nejkrásnější vánoční dekoraci a v prostorách ZUŠ navštívit tradiční jarmárek. Všichni jste srdečně zváni!

Pozvánka na koncerty
V letošním předvánočním čase Vás zveme na dva koncerty. Prvním je tradiční koncert BIG BANDU Příbram
a jeho hostů, na který se můžete těšit v pátek 20. prosince v 19 hodin. V úterý 17. prosince od 18 hodin zveme na koncert TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR, který
do Březnice přiveze vedle svých tradičních moravských
písní i známé či méně známé koledy.
Petra Bartoníčková

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
Prodej betlémů s motivem březnického kostela

V neděli 1. 12. otevřeno od 14.00 do 18.00 hodin

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

V neděli 1. 12. otevřeno od 14.00 do 18.00 hodin
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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

Odbor kultury města Březnice zve na představení

LEGENDA O SV. MARTINOVI
hraje divadlo

PRUHOVANÉ PANENKY

úterý 19. listopadu 2019 v 17 hodin
Kulturní dům Březnice
Za podzimních dnů, kdy šeří se a fouká, ožije
pradávný příběh o sv. Martinovi, který se stal
symbolem soucitu, štědrosti, dobroty a lásky.
Zažijete stínové loutko-herecké divadlo protkané
písněmi a živou hudbou.
Představení je vhodné pro malého i velkého diváka.
Vstupné 30 Kč a 50 Kč
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Odbor kultury města Březnice V á s z v e n a

VĚNEČEK
závěrečný ples tanečního kurzu 2019

23. listopadu 2019

od 19 hodin

Kulturní dům Březnice
k poslechu a tanci hraje
od půlnoci

LINDO ORCHESTR

A fterparty

S krátkým programem vystoupí taneční skupina HappyFit Březnice
Březnice.
Prodej vstupenek od soboty 2. 11. v KD, dále v Infocentru, V Koleji č. p.1
vstupné 100 Kč

V

ÁNOČNÍ
ORIGINÁLNÍ

Odbor kultury města Březnice
společně s V Originál z v o u n a

PLES
pátek 27. prosince 2019
od 20 hodin KD Březnice
k poslechu a tanci hraje

V ORIGINÁL | N. H. S.
dechová hudba | taneční hudba
Předprodej vstupenek od 2. 12. do 20. 12. 2019
v Infocentru, V Koleji 1, Březnice.
Cena vstupenky v předprodeji 80 Kč,
na místě 100 Kč.
Vstupenky jsou slosovatelné.

Odbor kultury města Březnice
zve na další setkání

DÁMSKÉHO
PLETAŘSKÉHO
KROUŽKU
pátek 15. listopadu 2019
od 16 hodin v přísálí kulturního domu
V předvánočním čase
si vyrobíme perličkovou ozdobu
ve tvaru andílka,
která je sestavena z tradičních
foukaných skleněných perlí.
Cena 50 Kč
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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ADVENT
v Březnici
NEDĚLE 1. prosince 2019
Náměstí

17.00 hodin

Vánoční vytrubování v podání žesového tria
Rozsvícení vánočního stromu
Sváteční slovo starosty města a pátera březnické farnosti

Kulturní dům

14.00 hodin

Vánoční tržiště, Kavárna
15.00 hodin – Capella FLAUTA – flétnový soubor ZUŠ
TEEN Band – vystoupení orchestru ZUŠ
Ovce, moje ovce – vánoční scénka BRDS
Vystoupení dětí 1.MŠ a 2.MŠ
Vystoupení žáků ZŠ
17.30 hodin – Vyhlášení výsledků Soutěže o nejkrásnější vánočku
Adventní koncert
Sbor sv. Ignáce a V ORIGINÁL

Bývalá jezuitská kolej

14.00 hodin

Výstava betlémů, malé tržiště

Infocentrum a Kavárna v Koleji
Městská knihovna

14.00 hodin

15.00 hodin

Výstava „Nejkrásnější dekorace na vánoční stůl“

Budova ZUŠ

16.00 hodin

Tradiční jarmárek SRPŠ
Časy jednotlivých vystoupení jsou orientační.
Změna programu vyhrazena.

Město
Březnice

11/2019
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JEŽÍŠKOVA POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
1. 12. – 20. 12. 2019

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ
A NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČKU

Infocentrum Březnice, V Koleji 1

Milí čtenáři,
v letošním roce jsme pro Vás
opět připravili soutěž
o nejlepší vánočku. Soutěžit
mohou ženy i muži, rodiny,
žáci, studenti i celé kolektivy. Vánočky bude hodnotit
odborná porota, ta udělí cenu jak za nejhezčí, tak
za nejchutnější vánočku. Diváci pak svým hlasováním
vyberou favoritku, která bude lahodit jejich oku.

NAPIŠ DOPIS
JEŽÍŠKOVI
Již třetím rokem můžete napsat
nebo nakreslit Ježíškovi svá přání,
jaký dárek si přejete najít pod vánočním
stromečkem.
Dopis vložte do obálky nebo jen složte,
napište své jméno, příjmení a adresu, aby
Ježíšek věděl, komu a kam má dárek doručit.
Svůj dopis pro Ježíška vhote do Ježíškovy
poštovní schránky, kterou najdete
v Infocentru – vedle kostela na náměstí.
Potom už budeme všichni čekat, zda se nám
naše přání pod stromečkem vyplní.
Infocentrum - Marie Kováříková, Irena Měřínská
obrázek – zdroj: Internet

Vše se uskuteční v době první adventní neděle

1. prosince 2019 v kulturním domě.
Příjem soutěžních vánoček bude 1. prosince
v kulturním domě od 12 do 14 hodin.
Pokud chcete soutěžit, nemusíte se hlásit předem,
stačí přijít s vánočkou přímo na místo. Vlastní
soutěž pak proběhne od 14 do 16.30 hodin.
Vítěze vyhlásíme před zahájením Adventního
koncertu přibližně v 17.30 hodin.
Doufáme, že se někteří z Vás do soutěže zapojí
a společně oživíme sváteční adventní program.
V případě dotazů volejte 318 682 153 nebo
731 456 761.
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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

LISTOPAD 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 15.00

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

pondělí 11. 11. 2019 od 9.30 Tradiční čínská medicína – téma: Období podzimu – kov – plíce, tlusté střevo
úterý 12. 11. 2019 od 9.00 – návštěva knihovny
dětského oddělení v ZŠ Březnice
sobota 16. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 Výtvarný
kurz - kurz určený pro děti od 6 let a dospělé, nutné
přihlásit se na tel. čísle 607 185 016, e-mail:
info@brdskeslunce.cz
pondělí 18. 11. 2019 od 9.00 Just – ukázka výrobků
firmy Just
středa 20. 11. 2019 od 9.00 – vánoční dílna: výroba
adventních věnců
25. 11. 2019 – 30. 11. 2019 Týdenní dobročinná
kavárna od 8.00 – 18.00 – RC Pampeliška otevřena
jako kavárna s malou hernou pro děti
středa 27. 11. 2019 od 16.00 – promítání animovaného
filmu Jakuba Jana Ryby – ZUŠ J. J. Ryby/pobočka Milín
čtvrtek 28. 11. 2019 od 17.00 – promítání a povídání
o Filipínách s Kristýnou Bláhovou
pátek 29. 11. 2019 od 17.00 – zpívání koled s Alešem
Hadačem
neděle 1. 12. 2019 Advent v Konventu – vánoční jarmark
P ř i p r a v u j e m e : Vánoční venkovní focení 3. 12. 2019
Mikuláš v Pampelišce
Kurz focení
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

Mimořádné akce v prostorách RC Pampeliška
čtvrtek 7. 11. 2019 od 17.00 Dubínek – Putování
za skřítkem Dobromilem Dubínkem – nádvoří zámku
Březnice
pátek 8. 11. 2019 od 10.00 Včelařství Vysoká –
povídání o včelkách a včelích produktech s prodejem
medu, medoviny, svíček a medových balíčků

TRADIČNÍ
ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
PŘEDNÁŠKU:
v pondělí 11. 11. 2019 od 9.30 hodin
ZVEME VÁS NA

Rodinné centrum Pampeliška Březnice
pro Vás
za laskavé podpory odboru kultury města Březnice

otevře

TÝDENNÍ DOBROČINNOU KAVÁRNU

DOBRÁ MYSL
pampelišková herna

od pondělí 25. 11. 2019
do soboty 30. 11. 2019
9.00 - 18.00
Přijte si vypít dobrou kávu a ochutnat
domácí koláče a dorty.

MÍSTO KONÁNÍ:

Březnice – Rodinné centrum Pampeliška
NA TÉMA:
Období podzimu – kov – plíce, tlusté střevo
aneb jak mít pevné zdraví do vysokého stáří
Na setkání s Vámi se těší:
Petra Zvonková
(konzultant TČM,
lektorka Pilates)
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ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Učebna v přírodě a výuka EVVO
v zahradě ZŠ Březnice
Škola v současnosti dokončuje projekt Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice. Hlavním cílem je vytvořit přírodní učebnu pro výuku biologického
rozsahu v živé formě - byliny, stromy, ovocné druhy – ale
také pro výuku pedologie, geologie, entomologie apod.
Projekt usiluje o praktické zapojení žáků a dalších subjektů nejen do výuky, ale i do údržby, pěstování a dalších aktivit. Základem je učebna v přírodě se stanovišti,
která tvoří páteřní osu. Pro ně jsou zpracovány metodiky, pracovní listy a otázky. Úprava terénu a zeleně
v zahradě koresponduje s obsahem tak, aby bylo možné
realizovat praktické, heuristické vzdělávání. Projekt
pracuje také se vztahem člověka a okolního prostředí,
otázkami vlivu lidské činnosti na přírodu a významu
umělých ekosystémů, s problematikou klimatických vlivů, odpadů aj. Využití učebny, úprava zeleně a následná
péče o společenstva podporuje nejen environmentální
výchovu, ale také výchovu k udržitelnému rozvoji, výchovu estetickou, životní styl a jiné, přičemž vytváří
vhodné edukační prostředí.
Tento projekt je financován Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Přírodovědný pobyt ve Věšíně 6. ročníku
Na začátku každého školního roku se vypravuje
6. ročník do Věšína, kde tráví tři dny společně s novými
třídními učiteli a novými spolužáky z okolních vesnic.
Nebylo tomu jinak ani letos. Sešlo se nás 35 žáků a
3 pedagogičtí pracovníci ráno 18. září, abychom započali
naši seznamovací a zároveň přírodovědnou expedici
v rekreačním středisku Brdy u Věšína. Počasí nám přálo, bylo krásně a slunečno, ovšem dosti chladno, ostatně
přesně podle předpovědi. Do střediska jsme dorazili lehce po osmé a mohli se ubytovat a začít se seznamovat
s prostředím. Dopoledne jsme si užili procházku po lese,
kde se děti učily poznávat dřeviny. Po obědě jsme opět
vyrazili do lesa, tentokrát šlo o delší túru, a to do přírodní rezervace Na skalách. V průběhu si děti vyslechly
zajímavosti o rostlinách a testovaly své znalosti v oboru
biologie. Večer jsme věnovali seznamovacím aktivitám.
Druhý den jsme se probudili opět do krásného dne, nicméně ještě o něco chladnějšího než den předtím. Dopoledne děti pracovaly ve skupinkách – hledaly bezobratlé
živočichy, upevňovaly své znalosti lesa a procvičily si
slovní zásobu v anglickém jazyce na téma příroda.
Po obědě nás čekal velký zážitek, když přijel pan Hrubý
se svými kolegy. Ukázali nám prakticky, jak se kácí
a odvětvuje strom. Pan Hrubý vyprávěl o lesním hospodářství a myslivosti. Jeho syn Jan nám zatroubil přesně
tak, jak troubí na honech. Po večeři jsme absolvovali
procházku nočním lesem. Děti se naučily naslouchat
zvukům přírody a nebát se. Poslední den jsme se sešli na
snídani a začali se připravovat na odjezd. Po zabalení
kufrů a úklidu jsme naposledy zavítali do lesa, kochali
jsme se krásným výhledem na Věšín a přilehlé vesnice.
Vyzkoušeli jsme si práci s dalekohledem. Po obědě jsme
zhodnotili celý výlet. Učitelé pochválili děti, že se celou
dobu chovaly a pracovaly pěkně, a děti na oplátku vyjádřily nadšení a touhu navštívit středisko znovu. Věřím,
že se každému ve Věšíně líbilo a pobyt splnil svůj cíl.
Nejen že se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o lese, ale
také se blíže seznámily s novými třídními učiteli a prohloubily vzájemné vztahy.
Zuzana Klímová tř. učitelka 6.B

Minikopaná chlapci III. kategorie
- okrskové kolo
Dne 8. října se konalo okrskové kolo v minifotbalu
chlapců III. kategorie. Ze dvou čtyřčlenných skupin postupovaly vždy dva týmy. V základní skupině jsme se
(pokračování na str. 21)
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Minikopaná chlapci III. kategorie
- okrskové kolo
(dokončení ze str. 20)

postupně utkali se ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Jiráskovy sady
a ZŠ 28. října. Svým soupeřům jsme nedali "čuchnout"
a všechny 3 zápasy vyhráli bez inkasované branky.
Se třemi výhrami a skóre 10:0 kluci obsadili první postupové místo. Finálová skupina hrála 16. 10. opět
na umělé trávě na 1. FK Příbram. Našimi střelci byli:
6x L. Němec, 2x R. Vácha a 1x J. Halko a O. Šedivý.
Naši školu reprezentovali: F. Kostínek, J. Halko,
L. Hokr, V. Hora, P. Korecký, L. Němec, J. Sedláček,
O. Šedivý, K. Tetaur, V. Trčka, R. Vácha, M. Zemek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický
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obsadili 4. místo ve skupině a turnaj pro nás bohužel
skončil. Našimi střelci byli: 2x V. Kluk a M. Košta a 1x
F. Dušek, J. Vrátný a M. Žáček.
Naši školu reprezentovali: M. Vodák, F. Dušek,
M. Fotr, V. Kluk, V. Kočovský, M. Košta, J. Veltruský,
M. Vitík, J. Vrátný a M. Žáček.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Minikopaná chlapci III. kategorie –
finále okresu
Dne 16. října se konalo finále okresního kola v minifotbalu chlapců III. kategorie. Postup do tohoto kola si
chlapci vybojovali 8. 10., kdy suverénně vyhráli svou
skupinu. Finále okresu bylo rozlosováno opět do dvou
čtyřčlenných skupin, ze kterých postupovaly vždy dva
týmy. V základní skupině jsme se postupně utkali se ZŠ
Březové Hory, Gymnázium Sedlčany a 2. ZŠ Dobříš.
Po jedné porážce a dvou výhrách kluci obsadili druhé
místo ve skupině a připravovali se na zápasy o konečné
umístění. Bohužel v semifinále s Rožmitálem i v zápase
o třetí místo s 1. ZŠ Dobříš jsme prohráli vždy o gól.
Celkově kluci obsadili krásné 4. místo na okrese, což je
pro naši školu velkým úspěchem. Našimi střelci byli: 3x
L. Němec a R. Vácha a 1x J. Sedláček a O. Šedivý.
Naši školu reprezentovali: F. Kostínek, M. Benda,
J. Halko, L. Hokr, V. Hora, P. Korecký, L. Němec,
J. Sedláček, O. Šedivý, K. Tetaur, V. Trčka a R. Vácha.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Čtvr áci v lese
Minikopaná chlapci IV. kategorie okrskové kolo
Dne 9. října se konalo okrskové kolo v minifotbalu
chlapců IV. kategorie. Naši kluci se utkali ve skupině
postupně se ZŠ Školní, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Březové
Hory a ZŠ Jince. Po jedné výhře a třech porážkách jsme

Čtvráci v lese

K vysazování stromků jsme se dostali díky výzvě
72 hodin, která je největší dobrovolnickou akcí pro děti
a mládež. Po přihlášení do projektu si může každá skupina zvolit, v jaké oblasti bude pomáhat. Naší volbou
bylo dosazování mýtiny na Vinici. V pátek 11. 10. jsme
(pokračování na str. 22)
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Čtvr áci v lese
(dokončení ze str. 21)

za odborné pomoci vysadili 200 kusů douglasek. Slunečné počasí navodilo dojem, že sázení stromků je vlastně
zábava. Zůstal v nás dobrý pocit, že i díky nám vyroste
nový les. Na přírodopisných vycházkách můžeme sledovat, jak se našim stromkům daří. Asi zjistíme, že příliš
pomalu rostou a že obnova čehokoliv živého je dlouhá
a složitá cesta. Velký dík patří panu Ing. Václavu Hrubému, který zajistil stromky, odbornou pomoc a vlastně
i celou akci zorganizoval.
Markéta Duspivová tř. učitelka 4.B

Akce školního parlamentu v měsíci říjnu
Školní parlament zahájil svou činnost hned ve druhém
týdnu nového školního roku. Některé třídy volily nové
parlamen áky, ve čtvrtých třídách vyslali žáci své zástupce do školního parlamentu vůbec poprvé. A měsíc
říjen prověřil, jak jsou členové školního parlamentu sehraný tým.
V pátek 11. 10. 2019 již počtvrté navštívili klienty
Domova Březnice v rámci dobrovolnické výzvy 72 hodin

Děti navštívily klienty Domova Březnice
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a s připravenými výtvarnými aktivitami zpestřili seniorům podzimní dopoledne. V úterý 15. 10. 2019 navštívili
Českou televizi. Tato exkurze byla odměnou za loňskou
účast ve výzvě 72 hodin a za nominaci na cenu Gratias
Tibi.

Tvořivá návštěva v Domově Březnice
V pátek 11. října dorazili již počtvrté zástupci školního parlamentu ZŠ za seniory do Domova v Březnici.
Zapojili jsme se tak opět do projektu 72 hodin.
Tentokrát jsme si pro tamní obyvatele připravili společné vyrábění. Tvořili jsme podzimní svícny ze sklenic
a javorových lístků a druhou aktivitou byly chundelaté
ovečky z kartonu polepeného dutým vláknem. Všichni
jsme měli plné ruce práce. Stříhali jsme, lepili, vázali a
aranžovali vše tak, aby naše výsledné dekorace byly co
nejhezčí a zdobily ještě dlouho jejich domov. S „babičkami a dědečky“ jsme strávili příjemné dopoledne a nechybělo ani sladké pohoštění.
Měli jsme radost, že se každý zapojil podle svých možností a po celou dobu panovala veselá a přátelská atmosféra. Už te se těšíme na další setkání.
Adina Kazdová, členka parlamentu
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Exkurze v České televizi
V úterý 15. 10. jsme se my, parlamen áci, vypravili
už potřetí do České televize. Na recepci ČT si nás převzal velice milý pán. Odvedl nás do místnosti, kde bylo
dříve televizní kino a natočilo se zde i několik scén
do mnoha filmů a seriálů. Pan průvodce nám řekl, jak
to v České televizi funguje. Pustil nám také krátké video. A následovala prohlídka jednotlivých studií. Dostali jsme se dokonce na natáčení Kouzelné školky. Bylo to
opravdu zajímavé vidět, jak se natáčí oblíbený pořad pro
děti. Dále jsme nakoukli do studia, kde se teprve chystaly kulisy pro natáčení nové pohádky. Nakonec jsme si
mohli vyzkoušet stát za kamerou i před ní, číst zprávy
ze čtecího zařízení nebo si vyzkoušet kostýmy.
Prohlídku jsme si užili a spokojení jsme se vraceli do
Březnice.
Magdalena Hrubá, členka parlamentu

lice vyrovnaná, rozhodovaly maličkosti. Holky se snažily, bojovaly, i nějaké šrámy si odnesly. Bohužel obě utkání těsně prohrály a obsadily 3. místo ve skupině. Jedinou úspěšnou střelkyní byla K. Šebelová.
Naši školu reprezentovala tato děvčata: T. Svobodová,
D. Benettová, L. Bierhanzlová, V. Brotánková, A. Brňáková, A. Dzhavlakh, A. Fiřtíková, T. Krotká, J. Sousedová, K. Šebelová, K. Šedivá a P. Šoffrová.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Sametová revoluce
Motejzíková Nikola
Je to označení období politických změn
mezi 17. listopadem a 29. prosincem.
Dříve časy lehké nebyly
a lidé svobodu ztratili.
Proto se všichni protestovat vydali.
Už dávno tento stav zlepšit chtěli,
abychom zde lepší časy měli.
Lidé klíči zvonili
a po Praze chodili.
Staří, mladí, dospělí,
všichni se hned přidali.
Hesla nahlas volali,
aby situaci zlepšili.
Náhle přišla změna,
všech lidí odměna.
Češi slavné písně pěli
a moc krásně se hned měli.

V měsíci listopadu Vás zveme na

výstavu výtvarných prací
Minikopaná dívek
Dne 17. října se konalo okresní kolo v minifotbalu dívek. Šest dívčích týmů bylo rozděleno do dvou skupin po
třech. Z obou skupin postupovala dvě družstva do semifinále. Holky se ve skupině utkaly s 2. ZŠ Dobříš a ZŠ
Březové Hory. Tento sport děvčata pravidelně většinou
nehrají, a proto oceňuji především jejich chu zkusit
nový sport a hlavně chu se hýbat. Obě utkání byla ve-

do Městské knihovny Březnice
pod názvem

30 let svobody
žáci 8.B ZŠ Březnice
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PRAXE V ZD PŇOVICE
V září jsem měla možnost vyzkoušet si, jak to chodí
v pňovickém družstvu. Za tuto zkušenost jsem velmi
ráda, jelikož všichni tamější zaměstnanci jsou velmi pohodoví lidé, se kterými jsem si rozuměla, a budu velmi
ráda, když je opět uvidím. A co jsem vyzkoušela? Krmení telat, byla jsem přítomna u telení krávy (všechno
proběhlo v pořádku, i když telátko bylo poměrně veliké
a „šlo pozadu“), v dojírně mi „holky“ ukázaly, co a jak
dělat, viděla jsem různá vyšetření a také jsem asistovala
při zavodňování krávy. To probíhalo tak, že jsme krávě
dali kapačku a pak zavedli jícní sondu a napumpovali
jsme jí vodu s vitaminy. Dostala jsem se i na pole, kde se
právě sekala kukuřice na siláž. Pňovické družstvo má
k dispozici nové i staré traktory. Náhodou jsem se mohla svést tím nejnovějším a musím uznat, že jezdí moc
pěkně. Pro srovnání jsem se pak svezla i nejstarším
Zetorem, který se v družstvu nachází. A rozdíl je to obrovský ☺ . Také jsem dostala za úkol uklidit silážní
jámu. Upřímně řečeno, z této práce jsem moc nadšená

nebyla, ale práce v zemědělství nemůže být pořád jen
zábava. Když ohodnotím praxi jako celek, musím říct, že
jsem byla velmi spokojená, dalo by se říci nadšená. Doufám, že stejné pocity budou mít i moji spolužáci. A jestli
ne, tak bu jsou divní oni, nebo já.
Lenka Štochlová, 2. AS agropodnikání

Studenti VOŠ a SOŠ Březnice za mřížemi
Dne 9. října 2019 se naše třída 4. BS, oboru sociální
činnost, vydala společně s paní učitelkou J. Horníkovou
a L. Novotnou za doprovodu paní ředitelky školy Ing.
Fiřtíkové do příbramské věznice.
Před vstupem do věznice jsme byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními věznice a s tím, jaké předměty nesmíme vnášet do prostor věznice. Po kontrole naší identifikace jsme vstoupili do útrob věznice, kde nás naši
průvodci, speciální pedagog pan Králíček a sociální pracovnice paní Melicharová, nejdříve seznámili se základními informacemi o systému vězeňství
a o chodu Věznice Příbram-Bytíz. Komu ve výkladu
něco chybělo nebo bylo něco nejasného, mohl klást zvídavé otázky.
Po úvodních informacích nás čekala prohlídka střežených prostor věznice. Vstoupit do těchto míst nebylo jen
tak, museli jsme projít přísnou kontrolou. Ve střežené
části jsme si například prohlédli návštěvní místnost, oddělení s celami, oddělení ložnicového typu a také jsme se
prošli po „venkovním vycházkovém dvorku”, kde mají
odsouzení povolen hodinový pobyt.

O BRAMBOROVÝ KVĚT
VYSOČINY 2019
Ve dnech 17. a 18. října 2019 jsme se zúčastnily soutěže O bramborový květ Vysočiny, která probíhala na
dvou místech - v Humpolci a v Havlíčkově Brodě. Soutěž byla rozmanitá a zaměřovala se na všechna bramborářská odvětví. Před soutěží jsme se s ostatními studenty zúčastnili přednášky ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, kde jsme mimo jiné viděli
genobanku. Samotná soutěž se nám překvapivě velmi
líbila. Na soutěž jsme se poctivě připravovaly, a přestože
nám mnozí nevěřili, byly jsme celkem úspěšné. Aneta
vybojovala místo 6. a Míša skončila 17. z 28 účastníků.
Jako škola jsme obsadily 5. místo z celkového počtu 12 škol.
Rády bychom touto cestou poděkovaly učitelům odborných předmětů, kteří nám věnovali svůj čas a pomáhali
s přípravou na soutěž.
M. Toufarová, A. Červená 4.AV

Na začátku exkurze byla spousta z nás zvědavá a plná
očekávání, jaké to ve věznici asi bude. Díky zaměstnancům věznice byla exkurze velice zajímavá a obohacující,
také jsme měli možnost poznat prostředí potencionálního budoucího zaměstnání.
I. Vávrovská,
studentka 4. ročníku oboru sociální činnost

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro uchazeče o studium
na Střední odborné škole Březnice

• AGROPODNIKÁNÍ
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• SOCIÁLNÍ ČINNOST
v
v
v
v

pátek 6. 12. 2019 od 8.00 do 16.00 hod.
sobotu 7. 12. 2019 od 9.00 do 11.00 hod.
pátek 17. 1. 2020 od 13.00 do 16.00 hod.
sobotu 18. 1. 2020 od 9.00 do 11.00 hod.

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou
a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.
Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační
schůzka, po ní následuje prohlídka školy.
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BIG BAND hraje pro Charitu!
Termín: Pondělí 2. 12. 2019, 19.00 hod.
Místo: Velká scéna Divadla A. Dvořáka Příbram
Charita Příbram
Srdečně Vás zveme na benefiční koncert na podporu terénních služeb Charity Příbram. Přij te si poslechnout
Příbramský Big Band vedený Karlem Šperkem spolu se
sólisty Jitkou Zelenkovou, Ester Kubátovou a Barborou
Tellinger, kterou bude doprovázet pianista John Fresk.
Koncert bude zaměřen na swingové a vokální provedení
písní s adventní a vánoční tématikou současných českých i světových autorů. Koncertem bude provázet Ing.
Aleš Benda. Celý výtěžek koncertu bude příspěvkem na
veřejnou sbírku podpora sociálních a zdravotních služeb
Charity Příbram. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit, ale
přejete si nás podpořit, můžete zaslat příspěvek na konto: 30015-520131389/0800. Děkujeme, že nám pomáháte!
http://pribram.charita.cz/akce/big-band-hraje-pro-charitu/
http://bigbandpribram.pb.cz/
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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.

Příspěvky do Březnických novin
přijímáme pouze zaslané e-mailem nebo na USB flash.
Musí být napsány v programu Word, písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1.
Nedělat odstavce, text zarovnat vždy vlevo, maximálně 2 strany A 4 dle zásad vydávání
Březnických novin ze dne 3. 12. 2012.

Příspěvky je možné zaslat na adresu infobreznice@volny.cz nebo přinést do Městské knihovny,
Náměstí 16, 262 72 Březnice
Redakce neodpovídá za obsahovou, stylistickou a gramatickou úpravu jednotlivých příspěvků.
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„Kdybyste mi přinesla, já nevím co, neudělala byste mi takovou radost jako tím, že jste přišla.“

95letá klientka domova seniorů v reakci na návštěvu dobrovolnice
Dobrý den,
podzimní povídání o dobrovolnictví bych ráda věnovala konkrétnímu tématu Dobrovolnictví v domovech pro seniory.
Přemýšlela jsem, jakou formou nejvíce přiblížit smysl takové činnosti. O přínosu všem, kterých se návštěva dobrovolníka v domově pro seniory dotýká, by se dala napsat spousta vět.
Od popisu prosté teorie, kdy je jisté, že přítomnost dobrovolníka je dobrá pro klienta – seniora, rodinu seniora
i ošetřující personál v mnoha směrech až po konkrétní příběhy a změny v prožívání dnů těch seniorů, co nemají
možnost návštěv blízkého člověka tak často jak by si přáli a dobrovolník, jako společník a prostředník z vnějšího
světa je pro ně radost, která se nedá koupit, kterou přicházíme darovat…
S použitím citovaných příspěvků dobrovolníků z domova seniorů Vám nabízím pohled na dobrovolnictví u seniorů
očima všech věkových kategorií. Schopnost darovat radost druhému člověku není otázkou věku, zdravotního stavu
ani materiálního zázemí, je to ctnost bez hranic, která má sílu léčivého pramene.

Příběh 1. – Dobrovolnice K. (21 let)

Příběh 3. – Dobrovolnice M. (69 let)

„Co mě k dobrovolnictví přivedlo? Řekla bych jednoduchá lidská potřeba pomáhat. Pomáhat, cítit se užitečně,
projevit soucit. Nic zvláštního, žádná touha spasit svět.
Zkrátka jsem zjistila, že mám dost volného času a mohla
bych ho využít smysluplně… Zatím jsem byla v domově
důchodců pouze párkrát, ale rozhodně nejsem zklamaná.
Staří lidé jednak potřebují naši pomoc, jednak mohou nabídnout nepřeberné zkušenosti ze svého dlouhého života.
Občas se potkávám s nepochopením, lidé se diví, proč se
namáhám bez jakéhokoliv zisku. Na to je jednoduchá odpově – sice nezískám peníze, ale získám neocenitelné zážitky
a pocit dobře stráveného času… Dobrovolnictví není žádná
záhada, je to pouze projev jakési základní ohleduplnosti.“

„Už od dětských let jsem měla potřebu se o někoho
starat a pečovat. Toto mi vložily sudičky do kolébky.
…Skoro třicet devět let jsem pracovala v nemocnici u lůžka jako zdravotní sestra. Kromě těhotenství jsem pracoviště neopouštěla… Mezi lidmi mi bylo dobře. Se strachem jsem
čekala, kdy mi sdělí, že mám jít do důchodu. Žádné koníčky jsem neměla, při třech dětech to ani moc nešlo.
Při vstupu do důchodu mne „zachránila“ moje nejmladší vnučka, která potřebovala hlídací babičku… Te
už chodí do školy, užitečná jsem jí jen ráno při vypravování. Občas chodím i na návštěvu známých, kteří jsou
většinou starší než já. Lépe si rozumím se staršími lidmi.
Když byla možnost stát se dobrovolnicí, zajásala jsem,
že opět můj život bude mít větší cenu a význam. Těším
se na mé svěřenkyně a snad i ony na mě.
Te chápete, proč dělám dobrovolnici. Zatím se ještě
cítím v pohodě bez zdravotních obtíží a odchod do důchodu jsem brala špatně.“
Petra Michvocíková

Příběh 2. – Dobrovolnice J. (35 let)
„…Sedím u lůžka na jednom z pokojů v domově důchodců a přemýšlím, jak nejlépe využít hodinu času, kterou
jsem se rozhodla věnovat druhému člověku. Nejsou to jen
opuštění lidé. Mají rodiny, děti, vnoučata, kteří je chodí
navštěvovat. Přesto Vám dovolí, abyste s nimi pobývali
a někdy i dají najevo, že jsou za vaši společnost rádi. Ale
nečekejte, že se dočkáte vděku vždy. Z mé zkušenosti je to
spíš výjimka. Naopak někdy máte sami ze sebe pocit, že
se hodinu snažíte navázat konverzaci a stejně jde o dva
monology, které se nikde neprotnou. Nebo máte pocit, že
jste jedno velké ucho, které rádo pojme cizí starosti, vracíte se domů s uspokojením, že se někomu ulevilo, když
se vám svěřil a nakonec zjistíte, že při příští návštěvě si
dotyčný vůbec nepamatuje, že si Vám minule postěžoval…
Představte si mě v dobrovolnickém tričku, jak sedím
u stolu, kde čísi babička svačí. Před chvílí ji sestřička
posadila na vozík. Jde jí to těžce. Ráda jí podám hrnek,
čaj, nůž a čekám, až ten pro ni obtížný úkol s názvem
Svačina zvládne. Do toho prohodíme pár slov, ale ne
moc, protože by se mohla zakuckat. Po svačině můžeme
jít ven na zahradu. Do té doby pěkné počasí se najednou
zkazí, a tak se za chvíli obrátíme a zase jdeme nazpátek.
Nadšení střídá zklamání. Jedeme po chodbě a míjíme ty
soběstačnější klienty, kteří jezdí na vozíku sami, či dokonce chodí. Ta „moje“ babička zatím nikdy neměla náladu si s někým povídat a dnes najednou chce zavézt
k té paní, která sedí u rybiček. Konverzace sice vázne,
ale je to pokrok! Má zájem o lidi!
Představte si mě bez dobrovolnického trička. Normální ženská, doma dvě děti, starosti v práci. Přesto mě
občas zahřeje u srdce, že jsem možná přispěla k tomu,
že se někdo na chvilku cítil lépe, že se mu ulevilo,
že zažil pocit, kdy se člověk na něco těší, že vystoupil
ze své schránky a zase se začal bavit s lidmi.“

„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-li 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.
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KULTURA

LISTOPADOVÝ
UNDERGROUND BŘEZNICE:
8. 11. a 22. 11. 2019
Kreativní město se nemůže obejít bez alternativní kultury. Proto v listopadu již poněkolikáté oživíme sklepení
bývalé jezuitské koleje a představíme ho jako alternativní kulturní prostor.
Letos ve dvou listopadových večerech zahrají kapely,
které nelze přesně žánrově zařadit.
Jirka Hilčer alias Jiřina – skvělý chlápek a hudebník
z Kyjova, člen kapely Helemese, ve sklepě vystoupí
s harmonikou a svým sólovým projektem, který nazývá
akordeon-punkem či folk-punkem.
Šoulet – je směsice žánrů, který sama kapela označuje
jako „polka punk“ a svůj zcela osobitý styl interpretuje
pomocí fagotu, hoboje, tuby, houslí, ukulele a bicích.
Těšit se můžete na březnickou premiéru dvou mladých
kapel z nedaleké Blatné – Kalivo a Sick Family.
Přij te na netradiční místo, jehož zvláštní půvab okoření originalita hudebních vystoupení.
Akci pořádá spolek Kulturní Gang Březnice
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Vážení,
ráda bych se s Vámi podělila o své dojmy
k připravovanému vzniku projektu Březnický klub seniorů.
Je velice záslužné a chvályhodné, že se
v dnešní době najdou lidé, kteří se chtějí věnovat těm nejpotřebnějším, a to seniorům.
Věnovat svůj čas tomu, aby i tato skupina
našich spolubydlících měla pocit, že nejsou
tady už navíc, zbyteční, někomu překážejí.
Všichni postupně budeme ve stejné situaci,
také my všichni zestárneme.
Připravovaný projekt má to štěstí, že
v čele kolektivu, který tento projekt připravuje, je velice zkušená, odhodlaná vždy těmto lidem pomáhat, Petra Michvocíková.
Paní Michvocíkovou znám osobně již
plných 13 let. V roce 2006 jsme společnými
silami založily Dobrovolnické centrum v Oblastní nemocnici Příbram. Paní Michvocíková zastávala funkci koordinátorky centra.
Chtěly jsme společně s dalšími dobrovolníky
zpříjemnit pacientům, hlavně dětem a těm
starším, dlouhodobě ležícím, pobyt v nemocnici. To se nám povedlo, což dokazuje fakt,
že dobrovolnické centrum v nemocnici funguje velmi dobře do dnešních dnů. Bohužel
z důvodu stěhování mimo Příbram svou činnost v nemocnici ukončila.
Když jsem nastoupila jako vrchní sestra
Domova důchodců v Příbrami, obrátila jsem
se opětně na paní Michvocíkovou, zda by mi
nepomohla založit Dobrovolnické centrum
v domově. To se nám za podpory tehdejšího
ředitele v roce 2011 povedlo. Činnost dobrovolníků byla velice kladně hodnocena nejen
samotnými klienty domova, ale hlavně jejich
rodinnými příslušníky. Bohužel i v tomto
případě byla paní Michvocíková, z důvodu
očekávání radostné události, nucena činnost
koordinátorky ukončit.
Tímto příspěvkem bych chtěla obyvatelům Březnice něco málo sdělit a seznámit je s člověkem, který se prozatím,
ne až tak dlouhý život, věnuje všem potřebným celým svým srdcem, svou osobou.
Bc. Š ástková Štěpánka, DiS., t.č. již také senior

Děkujeme všem, kteří nám v nesnadné životní situaci podali pomocnou ruku. Darovali jste nám oblečení, věci do
domácnosti, přispěli finanční částkou nebo přímo fyzickou prací při rekonstrukci domu. Moc si vážíme pomoci, které
se nám dostalo a jsme za ni vděčni.
Rodina Foučkova

PLETEME PRO NEDONOŠENÉ DĚTI
Milé ženy, po delší době se na vás opět obracíme a prosíme o pomoc. Zapsaný spolek Nedoklubko pomáhá
nedonošeným dětem a jejich rodinám. Tentokrát potřebují pro malá miminka čepičky, mohou být šité,
pletené nebo háčkované. Háčkovat můžete i chobotničky, které jsme sbírali v roce 2017. Určitě se v každé
rodině najde šikovná maminka či babička, které doma zahálí klubíčko vlny. Prostě každá podle svých
schopností a možností. Sběr výrobků bude opět v Infocentru do konce letošního roku. Tam si také můžete
vyzvednout jednoduchý popis.
Předem všem děkujeme!
Nedoklubko, z.s.
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SETKÁNÍ POD MUZIKOVÝM RELIÉFEM
Dne 21. 9. 2019 se uskutečnilo krátké setkání u rodného domu Ing. Jana Muziky. O tom, že na tento dům
byl umístěn reliéf s jeho podobiznou jsme psali v předchozím čísle. Setkání zorganizoval spolek Bozeň - Přátelé města Březnice. Setkání se zúčastnili zástupci města,
Baráčníci, z rodiny Muzikovy přijel pan Ing. Jiří Kodl,
za Galerii Kodl v Praze se dostavil pan Milan Havel,
přišli také březničtí Muzikové, za Kamono pan Michal
Nedvěd a početní příznivci. Duplikát je z bronzu stejně
jako originál na pomníku na hřbitově. Odlil jej v Praze
litec pan Jiří Šilhan. Originál odlil V. Mašek v Praze -

Karlíně. Nepodařilo se zjistit, ve kterém roce to bylo,
odhadem lze stanovit, že to mohlo být v době před druhou světovou válkou. Bohužel též neznáme autora předlohy pro originál. Setkání fotograficky zachytil pan Ing.
František Slaník. Na závěr účastníci položili kytici na
Muzikův hrob. Několika snímky připomínáme atmosféru tohoto setkání.
Jiří Beran, předseda spolku
Bozeň - Přátelé města Březnice, z. s.

POZVÁNKA

na

slavnostní odhalení busty
Ludvíka Kuby

v Galerii L. Kuby, Březnice, V Koleji 1

v sobotu 30. listopadu 2019 v 11 hodin
za přítomnosti autora busty akademického
sochaře Martina Zeta
Srdedčně zve
město Březnice a Nadační fond pro Březnici
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SETKÁNÍ PO LETECH „NA SLADKO“
Ano, přesně tak nějak bych chtěla pojmout setkání s některými z Vás, které
jsem ráda potkávala v době, kdy jsem
v Březnici pracovala jako ředitelka Městského kulturního zařízení. Mezi tím
uplynulo pár let a mohlo by se zdát, že
se můj život posunul jiným směrem, protože jsem se v Březnici moc nevyskytovala. To určitě ano, ale přesto jsem na
tohle krásné městečko nezanevřela.
Možná i proto, že bydlím v Drahenicích
a ty jsou od Březnice opravdu na dohled.
A tak jsem se právě tady rozhodla uspořádat jednu z autogramiád své knihy.
Ale malinko od začátku….
Po odchodu z kulturní oblasti jsem začala pracovat
v jedné z pražských advokátních kanceláří jako právnička. Najednou jsem měla spousty času o víkendech a ten
jsem začala věnovat všemu, co mě v minulosti bavilo.
Kdo pracuje v advokacii, tak mi dá jistě za pravdu,
že člověk potřebuje u tohoto oboru nějaký ten relax proto, aby si odpočinul a načerpal sílu pro další práci. Tím
relaxem pro mě je čtení, psaní, focení, malování, ale také
vaření a pečení. Všechno jsem to spojila dohromady
a založila blog www.marzicake.cz, který někteří z Vás už
nějaký ten rok sledují. A právě tento blog mě nasměroval i k psaní knížky. Není to ale kniha jen o sladkém,
ale také o pomoci druhým.
Již nějakou dobu spolupracuji s nadací Kapka naděje,
založenou Vendulou Pizingerovou. Po návštěvě dětského
onkologického oddělení v Motole, se mi úplně změnil
úhel pohledu na všechno. Člověk se najednou zastaví
a cítí tu bezmoc rodičů, kteří tam žijí se svými dětmi.
Obdivuji je a klaním se nejen jim, ale i personálu a všem,
kteří dětským onkologickým pacientům pomáhají. Nejde
nic víc k tomuto psát. A právě proto, že bych i nadále

ráda s nadací spolupracovala, rozhodla jsem se, že i má
kniha bude pomáhat. Z tohoto důvodu vydávám knihu
sama, abych mohla výtěžek z knihy věnovat nadaci Kapka naděje.
Srdečně Vás tedy zvu nejen na křest a autogramiádu
knihy do Prahy, ale i na autogramiádu v Březnici.
V Praze je v dopoledních hodinách uspořádán charitativní golfový turnaj a následně po něm křest a autogramiáda knihy Sladká inspirace. V Praze i Březnici bude
připraven sladký raut – ochutnávka z knihy. Přesto,
že jsem některé z Vás již pozvala osobně, na jiné nemám
telefonní kontakt, nebo ani nevím, kde bydlíte. Proto,
když budete číst tento příspěvek v novinách, patří pozvání i Vám. Bude to prostě takové setkání po letech
„na sladko“ a ještě k tomu můžeme všichni pomáhat.
Možná tímto setkáním dáme naději někomu, kdo ji ztrácí za okny nemocnice.
Děkuji Vám všem, kteří přijdete tuto charitativní akci
podpořit a setkat se nejen se mnou, ale i se zástupci
nadace Kapka naděje.
Mgr. Dana Tuháčková
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NÁMĚSTÍ VE 40. LETECH VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKA
Současné březnické náměstí má sice stejnou rozlohu a
podobný vzhled jako náměstí ve 40. letech 20. století, ale
přesto se tu hodně změnilo. Na jeho horním (západním)
konci už stála tehdy dosti honosná Hospodářská záložna.
V 1. patře, za protektorátu, bydlel obávaný a politicky silně exponovaný Němec Eligius Pilz, který během protektorátu chodil po městě v hnědé uniformě, kulhal a nosil
hůlku. Poblíž něho bydlel i Němec Wiltschka, který byl
známý tím, že střílel z pušky po spojeneckých bombardovacích svazech, které přelétaly ve velké výšce nad městem.
Blízko záložny byl na náměstí vodotrysk s kulatou
kamennou kašnou a jakýmsi kulatým jezírkem, které
mělo na dně několik barevných světel; ta ale skoro nikdy nesvítila, ani voda v kašně často nebyla. Kolem kašny byl malý parčík s lavičkami. Kousek od parčíku směrem ke kostelu stála nízká malá budova - městská váha
na vozy, obložená červenofialovými dlaždičkami. Později
v ní měl pan Lánský trafiku a prodejnu novin.
Uprostřed náměstí – před radnicí – byl další malý parčík s meteorologickým sloupkem a dočasně i s lavičkami.
V horním rohu náměstí měli dům Bierhanzlovi. Před
válkou jsme v jeho zadním traktu dočasně bydleli, na
dvoře byla voliéra a za ním zahrada. Vedle Bierhanzlů
bylo řeznictví Nusl. Nuslovi měli syna Karla a dceru
Lídu. S Nuslovými sousedil malý domek, kde měl ve zvýšeném přízemi ševcovskou dílnu obuvník Richter, říkali
mu Xyloš. Byl to přesvědčený a letitý člen KSČ, u kterého se scházeli po Únoru noví členové této strany. Pak
stojí domek, v jehož suterénu měl sklad sklenář pan Jezbera. A vedle byl domek, kde bydlela zahradnice paní
Fayová. Dále je ulička – vchod do Lokšan, říkalo se té
lokalitě „Za židy“. V Lokšanech byla a je synagoga, měl
tam krámek pan Lurie a bydlel tam mj. slepý kartáčník
pan Fiala s manželkou.
Při uličce do Lokšan byl na náměstí lahůdkářský obchod pana Koreluse. Jeho syn Vlá a byl mým vrstevníkem, oba jsme byli ve skautském oddílu, který vedl knihař František Kraus (který legálně emigroval s rodinou
do USA). Po válce Vlá a zmizel, snad emigroval do Kanady, a po mnoha letech Březnici údajně navštívil.
Ve vedlejším domě – mezi Korelusovými a radnicí –
bydlela rodina Stockých, vyráběli mýdlo. K rodině patřil
i doc. Jan Stocký, původně snad ekonom, později vystudovaný lékař, který žil v Praze.
V budově radnice byla kromě městského úřadu v 1. patře i spořitelna. V přízemí byly dočasně uskladněny bohaté
sbírky březnického muzea. Spravoval je pan Ludvík Fürst,
který mě do depozitáře občas vzal a sbírky ukazoval.

Hotel Vlčava na náměstí

Z archivu spolku Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.

Vedle radnice pak bylo železářství pana Melouna, kam
jsem rád chodil pro hřebíky a domácí potřeby. Pak byl
textilní obchod pana Staňka. V 1. patře domu měl dočasně ordinaci tehdy mladý praktický lékař MUDr. Jan Strnad, který měl už i rentgen. Dále směrem ke kostelu si
pamatuji malý železářský krámek pana Cihly, který stejně jako pan Meloun, chodil v černém plášti a byl velmi
úslužný. Vedle pak měla krámek modistka paní Tatterová, za ní byla cukrárna (pokud se nemýlím tak „U Jezberů“), kde mívali dobrou zmrzlinu. Dál byl dům s průjezdem do dvora, kde měl později autodílnu pan Dražan.
Byl nábožensky založený a místní mu říkali „svatý
muž“. Dále bylo řeznictví pana Kormundy a nakonec
budova „staré školy“, kam jsem od 2. třídy chodil. Na
budově – bývalé jezuitské koleji – je pamětní deska mecenáše p. Geringera, který žil v Americe. V roce 1942
jsme z okna své školní třídy viděli sejímání zvonů z věže
sousedícího březnického kostela.
Mezi starou školou a kostelem je ulička, ze které byl
vchod k soudu. V soudní budově bydlel můj spolužák
Jindra Fröhlich, jehož otec byl soudní podúředník.
Východní konec náměstí uzavírala budova kostela,
který údajně stavěl slavný Carlo Lurago. Do kostela
jsem v dětství často chodil, hlavně se svou babičkou,
zpíval jsme na kůru a někdy i šlapal měch varhan. Mši
sloužíval stařičký pan děkan Suda.
Ve druhé frontě náměstí u kostela byl dům, kde měli
textilní obchod Křížkovi. Pod nimi - směrem k zámku
byl vchod do „orlovny“ – sídla spolku „Orel“ a ještě
níže pak bylo pekařství pana Motla, kam jsem rád chodil pro chléb na potravinové lístky. Jejich syn Stanislav,
dnes pán kolem 90 let, žijící v Praze, patří k nejvěrnějším rodákům a členům „Bozně“.
Vedle Křížků bydlel veterinář pan Krampl. S ním sousedilo hokynářství pana Hospodářského, který se vedle
mohutného kníru mohl pochlubit i titulem nejtlustějšího občana Březnice.
(pokračování na str. 34)
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Z REDAKČNÍ POŠTY

NÁMĚSTÍ VE 40. LETECH VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKA
(dokončení ze str. 33)

Vedle pak stál a dodnes stojí hotel Musil, později hotel
Vlčava, který měl ve svém zadním traktu divadelní sál s
jevištěm. Pamatuji tam vystoupení pana Skupy s Hurvínkem a řadu představení pro děti. Později jsem tam
sám hrál v několika hrách, např. v „Maryše“, kde jsem
měl jako dítě „velkou“ roli o jedné větě…
Další restaurace v této frontě domů byla hospoda „Na
zelené“, kde se tehdy hlavně scházeli místní hráči karet.
Vedle „Zelené“ měl drogerii pan Novák, velký fanda
místního fotbalového klubu a tchán nejlepšího březnického fotbalisty „Kádi“ Kadlece.
Na rohu náměstí a Blatenské ulice bylo řeznictví, jméno majitele si nepamatuji. Na protějším rohu byla pošta
a za ní dům, kde bydlel starý pan Lederer. Žid, který se
jediný vrátil po válce z koncentračního tábora. Dále byl
dům s obchodem – koloniálem - pana Koláře, který voněl kávou. Cítíval jsem ji často, protože jsme v té době
bydleli v sousedním domě č. 42. V něm měl hodinářskou
provozovnu můj otec, prodával i šperky a jeden čas
i drobné rybářské potřeby. Byt 5+1 jsme měli v 1. patře,
kde měla zubní ordinaci i moje matka. V přízemí bydlel
majitel domu krejčí František Sedlák.
Vedle nás pak měl obchod - „koloniál“ pan Ryjáček.
Pamatuji, že prodával ještě např. cukr v homolích a
řadu jiných dobrot. Dále byla lékárna „U dvou bílých
lvů“ pana PhMr. Motáně. Byl to milý pán, otec mého
přítele a kolegy doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc. vynikajícího a oblíbeného internisty, pracujícího na Lékařské fakultě UK v Plzni.

Pak byl obchod – také koloniál – u Machů a dále elektroobchod pana Kovaříka. Jeho mladší dcera byla moje
spolužačka od 1. třídy obecné školy.
O něco dále měl rovněž elektroobchod pan Bartůněk,
pak byla moderní prodejna Ba a a na konci ulice pak
bylo sklenářství Jezbera. Naproti přes ulici byl malý
papírnický krámek pana Průchy, kam jsem rád chodil
pro své školní sešity a násadky na pera.
Do náměstí ústí Blatenská ulice. Na její levé straně na
rohu bylo již zmíněné řeznictví, dále pak krámek pana
Václava Krákory - sedláře, který mj. šil i tehdy známé
kožené kopací míče značky „VAKRA“. Dál byla malá
klempířská dílna a vedle pak kovářství a podkovářství
pana Herinka. Tam jsem jako malý kluk prostál hodiny
fascinován kovářskou výhní a bušením velkých kladiv
do kovadliny. Kováři v kožených zástěrách snad denně
také kovali koně. Dodnes pamatuji pach spálených kopyt, do kterých upevňovali nové podkovy. Kousek dál
byla hospoda „U Čtrnáctých“ a za ní papírnictví pana
Šimka, kam jsem rád chodil pro sešity a knížky. Ještě
výš pak byl krejčí pan Zach. Naproti přes ulici, při ústí
uličky Horní Vale, měla ordinaci dentistka paní Bayerlová. Pod ní směrem k náměstí byla hospoda, na jejíž
jméno si nepamatuji, a ještě blíže k náměstí cukrárna
u Peltanů a vedle ní drogerie u Hofmanů.
To vše byl před téměř osmdesáti roky víceméně hlavní
akční radius tehdejšího školáka základní školy…
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Bozeň – Přátelé města Březnice, z.s.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BŘEZNICE
K památce zemřelých…
První listopadové dny nám nabízí možnost
se na chvíli zastavit a připomenout si křehkost lidského života, kterého nevyhnutelnou součástí je
i smrt a konec pozemského bytí. Navštěvujeme hřbitovy,
na kterých vzpomínáme na naše blízké i vzdálené, kteří
již nejsou mezi námi. Je to projev lásky, která nás se zemřelými spojovala. Křes anský pohled na odcházení člověka je obohacen nadějí, že život smrtí nekončí, ale mění
se. Ježíš říká: „To je vůle mého nebeského Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný“ (Janovo
evangelium, 4,6). Symbolem této naděje, vítězství světla
nad temnotou a života nad smrtí jsou i svíce, které na
hrobech našich blízkých zapalujeme. V těchto dnech však

intenzivněji pamatujeme na zemřelé i v modlitbě, aby byli
osvobození z moci hříchu a smrti a přijali dar věčného
života, který chce každému darovat Bůh. Jako každý rok,
i letos nabízíme možnost zúčastnit se mší svatých a společných modliteb za zemřelé v kostelích našich farností
a na místních hřbitovech. Přehled uvádíme v tabulce.
Dovoluji si k letošním „dušičkovým dnům“ nabídnout
vzkaz, který má na hrobě ve velehradské bazilice napsaný velký Moravan kardinál Tomáš Špidlík: „Všechno,
co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“
P. Jozef Gumenický
administrátor farnosti Březnice

Dušičkové pobožnosti v našich farnostech 2019
So 26. 10.
Březnice
Bubovice

Ne 27. 10.

St 30. 10.

Ne 3. 11.

17.00 mše sv.
+ hřbitov

Chraštice

17.00 mše sv.
+ hřbitov

Drahenice

Stražiště

So 2. 11.
16.00 hřbitov

17.00 mše svatá
+ hřbitov

Pročevily

Tochovice

Pá 1. 11.
17.00 mše svatá

17.00 mše sv.
+ hřbitov
11.00 mše sv.
+ hřbitov
14.00 hřbitov
+ mše sv.
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SOSPodbrdsko - spuštěn nový informační portál pro veřejnost
Místní akční skupina Podbrdsko se kromě standardních aktivit - tedy plnění komunitně vedeného místního rozvoje na území
MAS a s tím spojené vyhlašování Výzev MAS k předkládání žádostí o podporu ze čtyř Operačních programů, věnovala
v posledních dvou letech projektu „Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko“ (číslo projektu - CZ.03.2.63./0.0/0.0/
16_063/0006598).
Hlavním výstupem projektu je dokument STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území MAS PODBRDSKO, který mapuje situaci o rozšíření sociálních služeb na Podbrdsku a zároveň přináší doporučení, co bychom pro náš region
potřebovali v oblasti poskytování sociálních služeb zlepšit.
Konkrétně tento projekt otevírá cestu ke zvýšení kvality života lidí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, protože dalším
hlavním výstupem je zhotovení informačního portálu o sociálních službách www.SOSPodbrdsko.cz, kde mohou obyvatelé našeho regionu najít poskytovatele sociálních služeb přímo zde na Podbrdsku.
Každý z nás dobře zná situaci, kdy si neví rady v náhle obtížné životní situaci. Může se jednat o problémy v nemoci, s penězi,
ve stáří, s různým postižením atd. Je nutné, abychom věděli, že se není čeho bát, pokud potřebujeme pomoc či radu. Rychle vyhledat pomoc Vám pomůže infoportál www.SOSPodbrdsko.cz! Najdete zde poskytovatele sociálních služeb, kteří
pomáhají právě u nás - na Podbrdsku.
Na infoportál navazuje tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb v blízkém i širším regionu, který je připravován pro
zástupce obcí, ale také pro veřejnost. Místní akční skupina Podbrdsko podporuje projekty na poskytování sociálních služeb na
území MAS, budeme se samozřejmě starat o aktualizace infoportálu SOSPodbrdsko.cz aj. Zájem místní akční skupiny Podbrdsko
o oblast poskytování sociálních služeb bude tedy probíhat i nadále, i když celý proces projektu Plánování sociálních služeb koncem října skončil.
Hezké podzimní dny přeje
Místní akční skupina Podbrdsko, z.s.

ZALOŽILA SE TRADICE?
Dne 21. 9. 2019 proběhlo I. setkání spoluobčanů a dětí na nově zbudovaném společném prostranství pod starou
lípou na návsi v Předním Poříčí. Revitalizace návsi proběhla za podpory města Březnice, které nechalo nainstalovat
herní prvky pro nejmenší občany vesnice a posezení ze stolu a lavic.
Při příjemném odpoledni děti využily prolejzadlo se skluzavkou, houpačky a travnatou plochu pro míčové hry.
Dospěláci drobotině pomohli s opékáním buřtů a měli možnost strávit se svými sousedy prima odpoledne.
Přejeme si, aby těchto odpolední strávených na návsi bylo co nejvíce a staly se tradicí.
Obyvatelé a přátelé Předního Poříčí

OSLAVY
17. listopadu

v Rožmitále p. Tř.
17. 11. 2019

15:00 | Rožmitálský zámek
Vernisáž výstavy Jsme toho součástí
16:30 | Náměstí
Milion chvilek v Rožmitále
17:00 | Kostel sv. Jana Nepomuckého
Koncert Krylových písní, modlitba za národ
17:30 | Náměstí
Světelný průvod k soše sv. Václava
18:30 | SC Rožmitál
Proslovy městských zastupitelů
19:00 | SC Rožmitál
Divadelní představení Bubliny
Posezení s volnou diskuzí

<dK,Ks/ϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵŽĚϭϵ͗ϬϬŚŽĚ
ĐĞŶĂϭϱϬ͕Ͳ<ēƉƎĞĚƉƌŽĚĞũKjdŽĐŚŽǀŝĐĞ

Oslavy podpořilo město Rožmitál pod Třemšínem
Akci organizuje Občanská iniciativa Listopad ve spolupráci s
Rožmitálský zámek | Březnický a rožmitálský divadelní spolek | Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
Milion chvilek pro demokracii Rožmitál | Zámecká hospoda
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BŘEZNICE
VII. ročník běžeckého
poháru „BŘEZNICE 2019“
Již třetím rokem probíhá
Březnický pohár druhou
sobotu v měsíci říjnu a po
třetí bylo štěstí na počasí,
doslova jsme se opalovali.
Letošní ročník byl z hlediska účasti rekordní.
V závodu na 60 m s překážkami se představilo
101 dětí a ve 100 m s překážkami 46 dorostenců
včetně dospělých. Zápolení
dětí probíhalo základní
soutěží a poté Equitana
cupem, kam postupují
4 nejlepší závodníci základního kola a 4 nejlepší
z rozběhu mezi 5. a 12. závodníkem, což čítá 110
startů plus samotné play
off. A tak není divu, že
jsme k vyhlášení soutěže přistoupili ve tři hodiny odpoledne. Poté nás ještě čekaly tři kategorie dorostenců
a dvě kategorie dospělých. Byl to nádherný den plný vynikajících sportovních úspěchů a i za Březnici cinkly
4 drahé kovy. O zlaté příčky se postarali Matyáš Nusl přípravka, Matěj Koňas - starší dorost i muži a o stříbrnou pozici se zasloužil Ladislav Lajbner. Ale v poháru
závodilo z Březnice mnoho dalších členů, a i ti si zaslouží velké poděkování za svou snahu a bojovnost. Sedmý
ročník je ukončen a my se budeme těšit na další, se kterým přijde více příprav a bude důležité zhotovit časomíru minimálně na ještě jednu dráhu.

Výsledky:
Přípravka dívky: 1. Barbora Vaněčková - Paseky,
2. Anastázie Pekárková - Počepice
Přípravka chlapci: 1. Matyáš Nusl - Březnice, 2. Ladislav Lajbner - Březnice
Ml. žáci dívky: 1. Adéla Mašková - Nalžovice, 2. Karolína Kasíková - Zaječov, 3. Kristýna Hrubá ml. - Zaječov
Žáci chlapci: 1. Filip Švec - Nalžovice, 2. Lukáš Vančura
- Březové Hory, 3. Lukáš Jůza - Dobrošov
St. Žaci dívky: 1. Skalická Eliška - Nechvalice, 2. Magdaléna Spilková - Nalžovice, 3. Rozálie Peštová - Dobřejovice
St. Žaci chlapci: 1. Jonáš Habart - Počepice, 2. David Šíbal - Počepice, 3. Jan Krampera - Křepenice
SDH Březnice děkuje sponzorům soutěže a všem
co se soutěží pomáhali.
Závody se konaly za podpory: Středočeského kraje, města Březnice, Hotelu Equitana Martinice, Našeho Statku
JVPO Příbram, Pivovaru Herold Březnice

Mikulášská v hasičárně
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 16.30
se v sále hasičského domu bude odehrávat mikulášský rej. Kapacia je
omezena, proto je nutno se předem
registrovat na čísle 721 487 579.

Školení vedoucích mládeže 2019
O víkendu 19. - 20. 10. 2019 proběhlo v rekreačním středisku Prosaz Líchovy školení vedoucích mladých hasičů.
Za Březnici zde skládal III. stupeň vedoucího MH Matěj
Koňas, který zdárně uspěl a v roce příštím musí zvýšit
svou odbornost na II. stupeň. Svatopluk Koňas si zde
prodloužil II. stupeň na další dva roky.
Svatopluk Koňas

V TC Vitality Březnice z.s. vyrůstá další velký tenisový
talent - KRISTIÁN ŠIMEK, mistr ČR do devíti let
V neděli 22. 9. 2019 se nadějný tenista Kristián Šimek
stal mistrem České republiky ve věkové kategorii do devíti let. Příbramský rodák začínal s tenisem v pěti letech
v TK Roja Příbram. Nyní se již 2 roky pravidelně a velmi intenzivně připravuje v TC Vitality Březnice z.s. pod
vedením zkušených trenérů Mgr. Jiřího Veselého a Davida Veselého. Zde se mu jako tréninkoví sparingpartneři věnují také Vojtěch Ureš a David Hybrant.
Oba hlavní trenéři Jiří a David Veselých se shodují
v názoru, že Kristián má velký tenisový potenciál, rád
překonává velké výzvy, má rád také různé tenisové sázky
a miluje sbírání pohárů a medailí. "Tenisem a soutěžením doslova žije, tráví na kurtech nebo v tenisovém areálu vždy téměř celé odpoledne. Hodně mi tím připomíná
mého syna Jirku....", doplňuje trenér Jiří Veselý sen.,
otec bývalé světové juniorské jedničky a v současnosti
daviscupového reprezentanta ČR Jiřího Veselého jun.
Malý Kristián má doma již opravdu velmi početnou
sbírku svých oblíbených pohárů, z nichž nejcennější je
samozřejmě ten poslední z mistrovství České republiky,
ale velmi prestižní je také titul přeborník Prahy nebo vítězství v Babolat baby tour. Celkově Kristián posbíral již

77 pohárů. Jeho talentu
si všimli již i někteří
sponzoři, zejména firma
Babolat, která mu zajišuje kompletní tenisovou výbavu a samozřejmě zájem projevují také
prestižní kluby, jako
Sparta Praha a TK Agrofert Prostějov.
Kristián, jako každý
malý tenista, sní o kariéře profesionálního hráče. Jeho tenisovými
vzory jsou Roger Federer a Rafael Nadal, ale také Jirka Veselý, odchovanec
našeho klubu. S ním se Kristián již několikrát setkal,
byl mu také o prázdninách fandit na profesionálním
ATP - turnaji v chorvatském Umagu a Jirka mu na
oplátku osobně pogratuloval k titulu mistra České republiky.
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý, manažer klubu
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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 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, z. s. děkuje
OBI Příbram
za sadu dresů pro družstvo
mladších žáků.
Klukům se dresy líbí a věří, že v nich budou
pokračovat na vítězné vlně.

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.
NE Třebsko - Bř 2:0
31. 8.
SO Bř - Počepice 0:3
4. 9.
ST 2. kolo poháru
Pečice - Bř 3:2 na PK
7. 9.
SO Kosova Hora - Bř 2:4
8. 9.
NE
11. 9.
ST
14. 9.
SO Bř - Bohutín 5:2
15. 9.
NE
18. 9.
ST
21. 9.
SO
22. 9.
NE Dublovice - Bř 2:4
28. 9.
SO
29. 9.
NE Bř - Spartak Pb B 2:1
5. 10.
SO hrají v Vys. Chlumci
6. 10.
NE Sedlčany C - Bř 1:2
12. 10.
SO Bř - Trh. Dušniky 2:1
13. 10.
NE
19. 10.
SO Kov Podlesí B - Bř 3:0
20. 10.
NE
26. 10.
SO 14.00 Luhy - Bř
27. 10
NE
28. 10.
PO
2. 11.
SO 14.00 Bř - Jince
3. 11.
NE
9. 11.
SO 14.00 Nový Knín - Bř
10. 11.
NE
16. 11.
SO 13.30 Bř - Rosovice
17. 11.
NE

dorost

st. žáci

ml. žáci

st. přípravka

ml. 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

Rožmitál - Bř 12:0
Bř - Dra/Obec 2:10
Jesenice - Bř 3:1
Bř - Rožmitál 2:3
Obecnice - Bř 3:2

Boh/Podl - Bř 0:3
Bř - Rožmitál 8:2
Dal. Duš - Bř 0:13
Podles/Boh - Bř 7:0 Bř - Láz 19:0

10.15 Bř - Jince
přelož. na Ne 17.11.

Bohutín - Bř 2:25
Bř - Milín 21:4
Bř - Rožmitál 3:11
Bř - Spart PB 11:10
Tochovice - Bř 2:13 Láz - Bř 10:11
volný los
volný los
Podlesí - Bř 13:6
Bř - Rožmitál 11:8 Bř - volný los
Bř - volný los

Milín - Bř 1:8
Bř - Rožmitál 0:9
Bř - volný los

Bř - N. K./N. Ves 2:1

Milín - Bř 1:19
Milín - Bř 10:8
Bř - Tochovice 15:6
Obecnice - Bř 1:13
Bř - 1.FK Pb 2:25
Bř - Boh/Podl 5:0 1.FK B - Bř 8:3
Bř - volný los

Kov/Podlesí - Bř 1:8 Milín - Bř 3:2
13.00 Rožm - Bř

10.30 Bř - Bohutín

??? Láz - Bř

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

10.15 Petrovice - Bř 14.30 Bř - Dobříš

10.15 Bř - Jesenice

10.00 Dra/Obe - Bř 10.30 Láz - Bř
13.30 Bř - Dal. Duš 10.00 Bř - Milín

14.00 Rožmitál - Bř
10.30 Bř - Podl/Boh
10.15 Bř - Jince

10.00 Bř - Láz

volný los
volný los
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PŘEZUTÍ PNEU
Plech. disky 13, 14, 15
Plech. disky 16, 17, 18
Al. disky 13, 14, 15

již od
již

+
Al. disky 16, 17, 18

již

+
Dodávka, MPV, 4x4

380 Kč
450 Kč
od 380 Kč
závaží
od 450 Kč
závaží
od 550 Kč

již od

již

Polívka Roman, Březnice • tel. 732 705 057
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ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK VE SKLADU
Pracovní náplň: Požadujeme:
-

Nabízíme:
Kontakt: 00
1
318 684 o x .c z
d
in fo @ te

-

zpracování příchozích objednávek
fakturace
objednávání zboží v ČR i v zahraničí
příprava dokumentace k expedovanému zboží
práce na PC (program DUEL)
komunikace se zákazníky
občasná manuální práce ve skladu (dle potřeby)
středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
dobrá uživatelská znalost práce na PC
znalost AJ pro komunikaci se zahraničními dodavateli
praxe na obdobné pozici vítána - skladové hospodářství,
administrativa aj.
zodpovědnost, pečlivost a vysoké pracovní nasazení
trestní bezúhonnost
zajímavé finanční ohodnocení až 25.000 Kč/měsíc
dlouhodobou spolupráci na HPP
možnost profesního růstu
místo pracoviště Březnice (doprava z Příbrami zajištěna)
jednosměnný provoz, Po-Pá
dotované stravování (obědy)

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
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

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
UZÁVĚRKA
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
listopadového čísla
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
BŘEZNICKÝCH NOVIN
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
v úterý 19. 11. 2019 ve 12 hod.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Na příspěvky došlé po tomto datu nebude
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
brán zřetel, budou zveřejněny
12345678901234567890123456789012123
v následujícím čísle.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Děkujeme. Redakce BN.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Březnické noviny také na www.breznice.cz
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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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).

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 19 000 - 23 000 Kč
•
•
•
•
•

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.

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

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.)
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PŘIJMEME
šičky, švadleny
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Martina Pokorná | 603 372 306
Pavlína Pokorná | 602 979 319
262 81 Tochovice 74

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

dámské luxusní sériové konfekce
do oděvní dílny ve Věšíně
u Rožmitálu pod Třemšínem.
Jednosměnný provoz,
možnost zkráceného úvazku,
úkolová mzda, nástup možný ihned.
Další informace na tel. 602 979 788,
e-mail griffin.sro@seznam.cz

Živá hudba

AUTOSERVIS

Zahrajeme na oslavách,
srazech, svatbách
a společenských akcích.

Martin Daniel
777 600 637

Hrajeme s aparaturou
ve dvou lidech české písničky
od 60 let po současnost.

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

Máte-li zájem volejte

736 767 622.

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOV

Ě

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
tel.: 317 721 287
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www.equitana.cz
obchod@equitana.cz I +420 724 351 721
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Pojte k nám! HLEDÁME ŘIDIČE...
Almea s.r.o. patří mezi největší zpracovatele a producenty lesní štěpky, kulatiny a pilařských odpadů v České
republice. Co získáš? Příjemné, rodinné pracovní prostředí
a férové kolegy. Mobilní telefon s daty. Auto SCANIA nebo
MAN. Víkendy volné. Nakládky převážně střední, jižní,
západní Čechy, Vysočina. Vykládky v ČR, rakouské
a německé příhraničí. Návěs s posuvnou podlahou.

Mzda: 37.000 – 50.000 Kč.
Požadujeme řidičský průkaz C, E + profesní průkaz
a chu do práce.

Vo l e j t e 722 310 664
richard.machacek@almea-biomasa.cz

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,
Praha, s.p. p ř i j m e kolegu/kolegyni
na pozici:

Prodej válcových
dřevních briket
Briketa válec 5,20 Kč/kg
O Briketa zlomky 4,50 Kč/kg
O

Organizačně-administrativní
pracovník

Výroba
Volenice 64,
Volenice
262 72

Pracovní náplní budou organizačně-administrativní práce v laboratoři Dřevařského ústavu
a spolupráce se specialisty v laboratoři.
Požadujeme pečlivost, spolehlivost, ochotu
učit se novým věcem a znalost práce na PC.
Místo výkonu práce: Březnice.
Kontaktujte nás na mvz@vvud.cz

Objednávky
e-mail: info@3kpelety.cz
www: 3kpelety.cz
Tel: 728 822 946, 723 346 346

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE
3. 11. neděle v 18.00 hodin

TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama, thriller, USA, 2019, české titulky
Baker se živí jako rybářský průvodce, má
svou lo , ve vesnici má domek i milenku
a nehezkou minulost zapíjí v baru. Zničehonic se objeví bývalá žena Karen a zoufale požaduje po Bakerovi, aby zabil jejího současného násilnického manžela.
Režie: Steven Knight
Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou a další
Vstupné 55 Kč

115 minut

Přístupno od 15 let

6. 11. středa v 18.00 hodin

TRHLINA
Thriller, horor, Slovensko, 2019, slovenské znění s českými titulky
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se
v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé
psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy
jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.
Režie: Peter Bebjak
Hrají: Dávid Hartl, Mary Bartalos, Matej
Marušín, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš Mischura a další
Vstupné 50 Kč

111 minut

Přístupno od 12 let

10. 11. neděle v 18.00 hodin

ROCKETMAN
Životopisný hudební film, Velká Británie,
2019, české titulky
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval
se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně.
Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Richard Madden,
Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Steven
Mackintosh, Gemma Jones, Kamil Lemieszewski a další
Vstupné 55 Kč

121 minut

Přístupno od 12 let

13. 11. středa v 18.00 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaná rodinná komedie, USA,
2019, české znění
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se
skutečností, že není jediným oblíbencem
své paničky Katie, a už jsou na obzoru
další nečekané změny.
Režie: Chris Renaud
Vstupné 40 Kč

86 minut

Přístupno

17. 11. neděle v 18.00 hodin

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie, Česko, 2019, české znění
Hlavní hrdina Rudolf, noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen
přestěhovat se z přepychu velkoměsta do
venkovského hotelu, který vlastní se
svým prostopášným bratrem Arnoštem…
Režie: Zita Marinovová

KULTURA

LISTOPAD 2019
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová,
Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová, Vincent Navrátil, Ladislav Hampl, Dominika Myslivcová a další
Vstupné 55 Kč

95 minut

Přístupno od 12 let

20. 11. Klubová středa v 18 hod.

AGAPE
Drama, Chorvatsko, 2017, české titulky
Miran rozhodně nesplňuje tradiční představu o tom, jak vypadá katolický kněz.
Po městě se prohání závratnou rychlostí
na silné motorce, chodí do posilovny, na
bazén, hraje počítačové hry… Režie:
Branko Schmidt
Hrají: Goran Bogdan, Pavle Čemerikič,
Ivo Gregurevič, Nela Kocis, Daria Lorenci, Dražen Šivak a další
Vstupné 50 Kč

75 minut

Přístupno od 12 let

27. 11. středa v 18.00 hodin

ALADIN
Dobrodružná rodinná komedie, USA,
2019, české znění
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Naomi
Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Billy Magnussen a další
Vstupné 40 Kč

128 minut

Přístupno

Dětské dopolední představení:
6. 11. středa v 9.00 hodin
Král a skřítek
Vstupné 10 Kč

Změna programu vyhrazena.
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ZÁMEK Březnice
Kulturní program

Na prosinec připravujeme

Mše svatá:
sobota 7. 12. zámecká kaple od 10.00 hod.
slavnostní mše u příležitosti svátku
Neposkvrněného početí Panny Marie

koncert:
sobota 7. 12. hudební sál od 19.00 hod.
adventní koncert Březnických
hudebních večerů

Chtíc, aby spal
Edita Adlerová – mezzosopran
Věra Mullerová – klavír
Tomáš Benedikt Sršeň – akordeon
vstupné: 150 Kč, 100 Kč

Kulturní akce:
sobota 14. 12. od 10.00 do 15.30 hod.

ADVENT
NA ZÁMKU BŘEZNICE
oživené prohlídky zámku spojené s vyprávěním o historii Vánoc, s ukázkami
vánočních zvyků a tradic, s koledami,
zpěvy a s jedinečnou možností zhlédnout
zámecký palffyovský betlém
vstupné na oživené prohlídky:
150 a 100 Kč
rodinné 390 Kč, děti do 6 let zdarma,
občerstvení na nádvoří
www.zamek-breznice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 11. Na správné adrese - divadelní představení
KD – 19.00 hodin
KD – 14.00 hodin
2. 11. Taneční kurz
Sklepy bývalé jezuitské koleje
8. 11. Listopadový underground
– 19.30 hodin
KD – 14.00 hodin
9. 11. Taneční kurz – prodloužená
Reprezentační sál MěÚ
9. 11. BHV – České smyčcové duo
– 19.00 hodin
Radnice v Blatenské ulici
12. 11. Veřejné zasedání zastupitelstva
– 16.30 hodin
Městská knihovna – 16.30 hodin
12. 11. Kuba – cestopisná beseda
Kavárna v Koleji – 17.00 hodin
13. 11. Uvedení knihy
KD – 16.00 hodin
15. 11. Dámský pletařský kroužek
KD – 14.00 hodin
16. 11. Taneční kurz
KD – 20.00 hodin
16. 11. Kačeři
KD – 17.00 hodin
19. 11. Legenda o sv. Martinovi – loutkové divadlo
Sklepy bývalé jezuitské koleje
22. 11. Listopadový underground
– 19.30 hodin
KD – 19.00 hodin
23. 11. Věneček – závěrečný ples tanečního kurzu
KD – 19.00 hodin
24. 11. Bubliny – divadelní představení BRDS
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